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Siame 
numeryje: \ 
K. Done la ič io lit. m-los 
Vaš ing tone moksle iv ia i 
- LR ambasado j e ; 
l iūdni įvykia i P u t n a m e ; 
žinios iš De t ro i to ir kt . 

2psl. 

P a r a u d o j i m a i an t 
l i e tuv iško sodž iaus 
naujų (senų) pama tų . 

3psl. 

Čikagoje viešėjo dr . 
R a m i n t a L a m p s a t y t ė ; 
JAV l i e tuv ia i r ems 
Valdovų r ū m u s ; 
p i r m a s i s nac iona l in i s 
p r a m o g i n ė s da inos 
k o n k u r s a s Lietuvoje. 

4 psl. 

Algi R i m a p r i s i m e n a n t . 
5 psl . 

L ie tuvia i s p o r t i n i n k a i 
da lyvaus Ind i anapo l io 
č e m p i o n a t e ; „Kronikos" 
p ė d s a k a i s Suvalkijoje; 
„ D r a u g o " švente i r e ik ia 
t a l k i n i n k ų i r laimikių. 

6 psl. 

Sportas 
* P a r y ž i u j e v y k s t a n 

č i ame 7- ta jame E u r o p o s j au 
n i m o olimpiniame festivalyje 
antradienį vakare Lietuvos 
sportininkai iškovojo du aukso 
medalius — čempionais tapo 
lengvaatletė Lina Grinčikaitė ir 
dziudo imtynininkas Alius Bra-
čiulis. Dieną bronzos medalį 
pelnė kitas dziudo atstovas Ka
rolis Bauža, tad lietuviai turi 
jau tris apdovanojimus. 

* E u r o p a ap ibėg t i pasi
ryžęs to l imųjų nuoto l ių bė
g ikas Petras Silkinas, sekma
dienį pasiekęs Danijos sostinę 
Kopenhagą, trečiadienį jau bė
go per Vokietiją link Olandijos. 
Pastarąsias kelias dienas 61 
metų P. Silkinas per dieną nu
bėga po 80 km vietoje planuotų 
60-70. be to, vyrauja palankus 
bėgimui oras. todėl Amsterda
mą tikimasi pasiekti kitos sa
vaitės pradžioje. 

* Kiek L i e t u v a i k a i n u o t ų 
Ž y d r ū n a s I l gauskas , jei jis 
sutiktų atstovauti savo valsty
bei Europos vyrų krepšinio 
čempionato finaliniame turny
re'' Už krepšininką mokama 
suma tiesiogiai priklauso nuo jo 
NBA klube gaunamo atlygini
mo. Jei Ž. Ilgauskas sutiktų da
lyvauti Švedijoje rengiamame 
Europos čempionate. Lietuvos 
krepšinio federacija už jo drau
dimą turėtų sumokėti apie 
216,000 JAV dolerių. Likus vos 
5 savai tėms iki pirmenybių 
pradžios, rinktines vadovai ne
turi Ž. Ilgausko sutikimo daly
vauti varžvbose. 

Y 

Naujausios 
žinios 

U ž s i e n i o r e ika lų mi
n i s t r a s a t m e t a k a l t i n i m u s 
..dengiant" susikompromitavu
sius diplomatus. 

* P e r Rusi jos a m b a s a d o 
r i a u s a t s i sve ik in imą su Lie
tuvos prezidentu neišvengta 
jautrių klausimų. 

Kitami-t Seimo r inki -
muose :i: - k i >: nuga lė to ju ne
b u s , teigia Vilniaus banko 
žinovai. 

Lietuva — ketvirta pasaulyje pagal ekonomikos augimo tempus 

Vilniaus banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda kalbasi: u žurnalistais. Sauliaus Venckaus ELTAlnuotr. 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS-
Elta) — Pirmąjį ketvirtį Lietu
vos ekonomikai išaugus 9.4 pro
cento, valstybė atsidūrė spar
čiausiai augančių pasaulio eko
nomikų penketuke, skaičiuojant 
pagal bendrojo vidaus produkto 
(BVP) didėjimo tempus, teigia 
Vilniaus bankas. 

.,Mūsų turimais duomeni
mis, pagal ekonomikos augimą 
pirmąjį ketvirtį Lietuva yra ket
virtoje vietoje pasaulyje ir nusi
leidžia tik Tadžikijai. Armėni
jai bei Kazachijai", pristatyda
mas naujausią Lietuvos ekono
mikos apžvalgą, teigė Vilniaus 
banko valdybos pirmininko pa
tarėjas Gitanas Nausėda. 

Pirmąjį ketvirtį Tadžikijos 
BVP išaugo 12.1 proc, Armėni

jos — 11.3 proc., Kazachijos -
10.6 procento. Lėčiau nei Lie
tuvos augo Latvijos ekonomika 
- 8.8 proc., Turkijos — 8.1 proc, 
Azerbaidžano — 7.9 proc , Uk
rainos — 7 proc, Rusijos - 6.8 
proc. bei Kinijos - 6.7 procento. 

G. Nausėda a'tkreipė dėme
sį, kad apdirbamoji pramonė 
auga nebe taip sparčiai kaip pir
mąjį ketvirtį. „Pirmąjį ketvirtį 
'Mažeikių naftos' rezultatai bu
vo tikrai fantastiški — iš dalies 
ir todėl, kad pernai pirmasis 
ketvirtis įmonei buvo nesėkmin
gas. O šiemet antrąjį ketvirtį 
įmonė buvo sustabdyta remon
tui, ir tai lėmė blogesnius rezul
tatus, todėl pablogėjo ir šalies 
eksporto rodikliai", sakė G. 
Nausėda. 

J is nurodė, kad dabar Lie
tuva gyvena ..ekonominio feno
meno" laikotarpiu: BVP per me
tus išaugo beveik 10 p roc . o kai
nų lygis krito. ,.Tai yra neginči
jamas faktas, nors ir priešta
raujantis ne tik ekonominiams 
dėsniams, bet ir buitinei logi
kai", sakė G. Nausėda. 

Finansų ministerijos Mak
roekonomikos skyriaus vedėjas 
Ričardas Kasperavičius sakė , 
kad pusmečio rezultatai jau da
bar formuoja BVP augimo lū
kesčius, ar t imus 6.5 procento. 

Po karo Irake galutinai iš
aiškėjo, kad Lietuva tebėra at
spari išsivysčiusias pasau l io 
valstybes apėmusiam lėto augi
mo „virusui". 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Lie tuv ia i p r i e g l o b s č i o Šveicarijoje n e b e g a u s 
Bern-Vi ln ius , liepos 30 d. 

i BNS) — Lietuva yra tarp 40 
valstybių, kurias Šveicarija 
įvardino kaip ..saugias" ir jų pi
liečiams nebus suteikiamas 
prieglobstis šioje valstybėje. 

Sąrašą keturiasdešimties 
„saugių" valstybių, iš kurių at
vykusių piliečių prašymai su
teikti prieglobstį bus automatiš
kai atmetami nuo rugpjūčio 1 
dienos, Šveicarijos federalinis 
pabėgėlių biuras paskelbė tre
čiadienį, pranešė agentūra AFP. 

Pasak biuro atstovo spaudai 
Dominiąue Boiliat, pagrindiniai 
reikalavimai, kuriais remiantis 
valstybę galima įvardinti kaip 
..saugią", yra žmogaus teisių 
gerbimas ir tarptautinių kon
vencijų taikymas. 

Kartu su 10 būsimųjų Eu
ropos Sąjungos valstybių kaip 
saugios įvardytos Bosnija ir 
Hercegovina bei Makedonija, 
taip pat Lichtenšteinas, Norve
gija, Islandija, visos 15 ES vals
tybių narių, taip pat Albanija. 

Bulgarija, Gambija, Gana, In
dija. Mongolija, Rumunija ir Se
negalas. 

Pasak pranešimo, Europos 
valstybės į šį sąrašą įtrauktos 
dėl to, kad Šveicarija apsi
saugotų nuo masiško, pavyz
džiui, čigonų atvykimo į šią val
stybę. 

Tokį sąrašą, pernai paskel
bė ir Didžioji Britanija. Sąraše 
kartu su kitomis būsimomis ES 
narėmis yra įtraukta ir Lietu
va. 

P a l a n g o s 
p a p l ū d i m i ų v a n d u o 

v ė l š v a r u s 
Kla ipėda-Pa langa , liepos 

30 d. (Eltai — Trečiadienį gauti 
naujausi tyrimų rezultatai pa
rodė, jog Palangos paplūdimių 
vanduo yra visiškai švarus. 

Klaipėdos visuomenės svei
katos centro gydytoja higieniste 
Liuda Potapovienė sakė, jog, 
atlikus tyrimus jūros vandeny
je, paimtame ties Palangos pa
plūdimiais, salmoneles bakteri
jų nerasta. 

Anot jos. jame neaptikta 
apskritai jokių mikroorganiz
mų, galinčių sukelti ūmias žar
nyno ligas, tokias kaip dizen
terija, salmoneliozė ar cholera. 
Baimintasi, kad jų į jūrą galėjo 
patekti per kanalizacijos tinklų 
avariją. 

Medikai jau leido nuimti 
lenteles, perspėjančias apie tar
šą. 

Tačiau Rąžės upelis iki šiol 
lieka užterštas. Jo žiotyse mau
dytis vis dar nerekomenduoja
ma. 

Prezidento patarėjo „stalčiuose" 
— nauji korupcijos skandalai 
Vilnius , liepos 30 d. (BNS) 

— Naujosios sąjungos (socialli
beralus) nustebino prezidento 
Rolando Pakso patarėjo valsty
binio saugumo klausimais Re
migijaus Ačo pareiškimas, neva 
stalčiuose jis turintis kompro
mituojančios informacijos, ir 
prašo ją kuo greičiau paviešinti 
visuomenei. 

..Prašome nedelsiant infor
muoti valstybės vadovybę bei 
visuomenę apie tai . kokia kom
promituojanti medžiaga guli 

prezidento patarėjo stalčiuose, 
kokios institucijos ar asmenys 
padėio jas į patarėjo stalčių, ko
dėl ne teisėsaugos institucijos, o 
prezidento patarėjas jas pasi
ruošęs realizuoti", sakoma so
cialliberalų pranešime spaudai. 

„Mano stalčiuje guli arti
miausi skandalai. Pažadu, jog, 
pasibaigus prezidento atosto
goms, jie ilgai ten neužsigulės", 
socialliberalų pranešime spau
dai cituojamas prezidento pata
rėjas. Nuke l t a j 5 ps l . 

Saugumas perduoda „septynių 
diplomatų bylą" prokurorams 

Milijonų iššvaistymu kaltinti 
„Kauno holdingo" vadovai 

išvengė atsakomybės 
Kaunas , liepos 30 d. (BNS) 

— Kauno apygardos teisme 
trečiadienį baigta nagrinėti lėšų 
iššvaistymu kaltintų bankru
tavusios investicinės bendrovės 
„Kauno holdingo kompanija" 
vadovų byla, kurioje tik vienas 
iš bendrovės vadovų sulaukė 
laisvės atėmimo bausmės. 

Svetimo turto iššvaistymu 
bei neteisėtos įmonės veiklos 
vykdymu buvo apkaltinti buvęs 
susivienijimo EBSW viceprezi
dentas ir bendrovės „Kauno 
holdingo kompanija" (KHK) ste
bėtojų tarybos pirmininkas Al

girdas Pašukevičius, KHK va
dovai Valdas Krasnickas ir Jo
lanta Barysienė bei bendrovės 
stebėtojų tarybos nariai Nijolė 
Končienė ir Kęstutis Armaitis. 

Apie 5 metus teisme nagri
nėtoje baudžiamojoje byloje šie 
asmenys kaltinti nuo 1993 iki 
1995 metų pasisavinę ir iššvais
tę daugiau nei 80 mln. litų, ku
riuos skolinosi iš gyventojų už 
palūkanas. 

Be to, minėtieji asmenys 
buvo kaltinami per EBSW su
sivienijimo vadovų Gintaro Pet
riko. N u k e l t a \ 5 psl . 

L i e t u v i a i m o k o 
u ž s i e n i e č i u s s u s e k t i 
n u s i k a l t ė l i u s p a g a l 

k v a p u s 
Viln ius , liepos 29 d. (BNS) 

— Lietuvos kinologijos centro 
odorologų patirtį pritaikyti pa
noro Kanados ir Suomijos pa
reigūnai. 

Dienraščio „Respubl ika" 
žiniomis, į Lietuvos odorologiją 
(kriminalinės kinologijos rūšį, 
analizuojančią kvapus) užsie
nio specialistai atkreipė dėmesį 
2001 metais, kai Lietuvoje apsi
lankė Kanados teisėsaugininkų 
delegacija. 

Šių metų pradžioje Kana
doje vietos pareigūnams buvo 
surengtas N u k e l t a į 5 p s l . 

Išgelbėti Vilniuje sužalotos prancūzų aktorės 
nebėra vilties 

P a r y ž i u s - V i l n i u s , liepos 
30 d. (BNS-Elta) — Vilniuje 
prancūzų kino žvaigždę Marie 
Trintignant kartu su dviem ko-

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) trečiadienį pa
reiškė perduodąs Generalinei 
prokuratūrai medžiagą apie 
septynis susikompromitavusius 
Lietuvos diplomatus ir pažadėjo 
išslaptinti tuos dokumentus, 
kuriuos nurodys prokurorai. 

VSD pranešimu, departa

mentas, įvykdęs įstatymu jam 
suteiktas užduotis dėl Valsty
bės ir tarnybos paslapčių įstaty
mo vykdymo ir apie paaiškėju
sias diplomatinio saugumo už
tikrinimo problemas konsuli
nėse įstaigose įstatymiškai in
formavęs užsienio reikalų mi
nistrą, medžiagą, susijusią su 

Nuke l ta į 5 ps l . 

f Vilniaus miesto trečiąjį apylinkes 
teismą apklausai vedamas įtaria
mas sužalojęs aktorę jos draugas 
prancūzas Bertrand Cantat. 

Tomo Bauro (ELTA* nuotr 

legomis iš Lietuvos operavęs 
prancūzų chirurgas Stephane 
Delajoux teigia, kad nepasiseks 
išgelbėti aktorės gyvybės. 

„Neurochirurginiu požiūriu 
nebėra vilties", trečiadienį S. 
Delajoux pasisakymą Prancūzi
jos radijui „Europe 1" citavo 
naujienų agentūra AFP. 

„Mediciniškai nebėra ko 
daryti. Galima jai padėti (nu
skausminamaisiais), tačiau tai 
nėra būtina. Ji tokios būsenos, 
kad nejaučia jokio skausmo — 
nei moralinio, nei fizinio", pri
dūrė medikas. 

S. Delajoux, kuris antradie
nį vakare grįžo į Prancūziją, 
taip pat sakė, kad trečiadienį 
ryte kalbėjosi su kolegomis iš 
Vilniaus ir sužinojo, kad dėl pa
cientės sveikatos nėra jokio tei
giamo poslinkio. „Jos valandos 

inntignant 

suskaičiuotos", sakė prancūzų 
medikas. 

Antradienį aktorei at l ikta 
antroji sudėtinga galvos opera
cija. N u k e l t a į 5 p s l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP, tnter?ax iTAR-TASS, BNS 

2ktųag&Hįf% pranešimais: 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush trečia
dienį paragino pasaulio bendri
ją, ypač Europą, paremti Va
šingtono nuostatą ir įtikinti 
Iraną atsisakyti savo branduo
linių ambicijų ..Manau, jog ge
riausias būdas išspręsti šį Ira
no klausima šiuo metu yra pri
sijungti prie mūsų ir tvirtai pa
reikšti, kad branduolinio ginklo 
gamyba neatitinka jo interesų", 
sakė G \V. Bush ...Manau, mes 
galime išspręsti šį klausimą 
taikiomis priemonėmis, tačiau 
tai reikalauja darnių viso pa
saulio valstybių, ypač Europos, 
pastangų bendradarbiauti su 
JAV", sake prezidentas 

V a š i n g t o n a s . „Saddam 
Hussein jau nebėra blogų nau
jienų šaltinis. Jis — šiukšlių 
krūva, kuri laukia, kada ją su 
šluos", interviu ..Reuters" pa

reiškė JAV valstybės sekreto
rius Colin Povvell. Tačiau jis at
sisakė patikslinti, kiek dar pra
eis laiko, kol buvusį Irako vadą 
sučiups JAV kariškiai, kol kas 
nesėkmingai jo ieškantys. ..Kil
pa vis labiau veržiama, bet aš 
negaliu spekuliuoti samprota
vimais, kada iš tikrųjų Saddam 
Hussein bus sugautas", teigė 
JAV C. Powell. 

V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentas George \V. Bush sakė 
nežinąs, kaip arti amerikiečių 
pajėgos priartėjo prie nuversto 
ir šiuo metu besislapstančio 
Irako diktatoriaus Saddam 
Hussein. tačiau pridūrė, kad 
šia kryptimi pasiekta pažan
gos Saddam Hussein buvimo 
vieta nežinoma nuo balandžio 
mėnesio, kai JAV vadovaujama 
koalicija nuverto valdžiusį re
žimą. JAV prezidentas taip pat 
įspėjo apie naujų teroristų tink
lo ,.al Qaeda" atakų grėsmę. 

kurią pavadino galima. ..Mes 
turime tam tikrų duomenų, 
kurie rodo, kad jie gali pasinau
doti lėktuvais, pavyzdžiui, 
tarptautinių oro linijų lėktu
vais, — sakė G. W. Bush. — Ta
čiau aš įsitikinęs, kad mes su-
žlugdysime šiuos mėginimus". 

V a š i n g t o n a s . Izraeliečių 
premjeras Ariel Sharon JAV 
prezidentui George \V. Bush 
antradienį sakė. kad Izraelis 
vis tiek statys saugumo sieną 
Vakarų Krante, nors JAV ir 
nuogąstauja, kad ji gali stabdy
ti Artimųjų Rytų taikos proce
są ..Geros sienos yra geros kai
mynystes laidas", sake A. Sha
ron Tačiau, siekdamas išsklai
dyti JAV prezidento nerimą del 
projekto, kurį palestiniečiai va
dina žemių grobimu. A Sharon 
pažadėjo padaryti viską, kad ši 
siena, kurios atkarpos nueis gi
lyn į Vakarų Kranto teritoriją, 
kaip galima mažiau paveiktų 
kasdien) palestiniečiu gyveni
mą. 

EUROPA 
L o n d o n a s . Nušalintas Ira

ko vadas Saddam Hussein nuo
lat juosi du „mirtininko diržus" 
su sprogia medžiaga, kad galė
tų susisprogdinti, jeigu iškils 
grėsmė, kai amerikiečiai jį su
čiups, trečiadienį pranešė ara
bų laikraštis „Al-Hayat", lei
džiamas Londone ir keliose ara
bų valstybių sostinėse. Buvęs 
Irako prezidentas apsijuosę 
..šahido diržu", kai sužinojo 
apie savo sūnų — Uday ir 
Qusay žūtį. Laikraščio žinio
mis. Saddam Hussein ketina 
nusižudyti, nes „bijo būti su
čiuptas gyvas", ir ..nenori, jeigu 
žus mūšyje, kad jo kūnas, nufo
tografuotas ir nufilmuotas, bū
tų rodomas kaip jo sūnų". Tuo 
tarpu šaltinis JAV CIA patvir
tino, jog balsas. įrašytas Į juos
tą, kurią antradienį transliavo 
televizija „ai Arabiya", ..iš tik
rųjų yra buvusio Irako prezi
dento Saddam Hussein" 

Londonas . Nuverstas dik
tatorius Saddam Hussein yra 
kliūtis pokario Irako raidos ke
lyje, kuri vienokiu ar kitokiu 
būdu turi būti pašalinta, trečia
dienį sake Didžiosios Britanijos 

premjeras Tony Blair Pasak jo, 
vizito į Iraką ir derybų su vals
tybės 'Valdančiosios tarybos na
riais metu jam „tapo aišku, jog 
didžioji dauguma irakiečių 
laimingi, kad Saddam Hussein 
režimas nuverstas" Premjeras 
pasiūlė Qatar'e įsikūrusios te
levizijos ,,al Jazeera" žurnalis
tui, paklaususiam apie karines 
operacijos Irake tikslingumą, ir 
visiems kitiems abejojantiems 
tuo „nueiti ir paklausti pačių 
Irako gyventojų, ką šie apie tai 
galvoja" ..Dabar jie gali kalbėti 
laisvai, ir jų žodžiai bus geriau
sias (rodymas jums", teigė T. 
Blair 

AFGANISTANAS 

jos pajėgų karo ligoninę. Pulki
ninkas teigė, kad kitą dieną 
prie budinčių koalicijos karei
vių priėjęs berniukas taip pat 
siūlė jiems automatinį plunks
nakotį 2001 metų pabaigoje 
JAV ir Didžiosios Britanijos ka
riuomenė, remiama Afganista
no opozicijos jėgų. nuvertė vals
tybę valdžiusį Talibano režimą. 
Nuo to laiko Afganistane yra 
maždaug 12.500 t a rp tau t ines 
koalicijos karių. 

JAPONIJA 

B a g r a m a s . Automatiniuo
se plunksnakočiuose paslėpti 
sprogmenys vaikų rankose tapo 
nauja grėsme JAV vadovauja
mos koalicijos pajėgoms Afga
nistane, trečiadienį sake JAV 
kariuomenės atstovas spaudai 
pulkininkas Rodney Davis Du 
afganistaniečiai berniukai buvo 
sužeisti sprogus tokiam plunks
nakočiui ir nugabenti į koalici-

T o k y o . ..American Airli
nes" lėktuvo, kuris trečiadienį 
be eiles nutupe Tokyo. įgula 
lėktuve rasta peiliuką laiškams 
at idaryti per klaidą pala ike 
peiliu, pranešė Japonijos polici
ja. Metalinis pei l iukas laiš
kams atidaryti su 5 cm ilgio iš
traukiama geležte ir ki tame ga
le įtaisytu žiebtuvėliu buvo ras
tas įgulos nariams skirtoje pa
talpoje šalia lakūnų kabinos 
„Šio incidento nusikaltimu ne
laikome Nepažeistas joks įsta
tymas", sake policijos pareigū
nas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
K. DONELAIČIO MOKYKLOS 

MOKINIAI KONCERTAVO LIETUVOS 
AMBASADOJE 

P r o g r a m o s d a l y v i a i n u s i f o t o g r a f a v o s u L o r e t a U š a c k i e n e , 
m u z i k o s d i r e k t o r e A u š r a R a ž a n a u s k i e n e . 

L i e t u v o s p r e z i d e n t u V a l d u A d a m k u m i i r 

D a i n u o j a i r d e k l a m u o j a . . P u p ų i r p ip i rų" r a t e l i o v a i k a i . 

Vašingtono apylinkės K. 
Donelaičio lituanistinės mo
kyklos (direktorė Kristina 
Nakienė) mokiniai Motinos 
dienos programą atliko Lie
tuvos Respublikos ambasado
je. Programos globėja buvo 

ambasadoriaus žmona Loreta 
Ušackiene. Tarp koncerto 
klausytojų buvo ir prezidentas 
Valdas Adamkus. Programą 
parengė mokyklos muzikos 
direktorė Aušra Ražanaus
kiene. 

LIŪDNI ĮVYKIAI P U T N A M E 
Mažas skaičiumi, bet ak

tyvus lietuvių telkinys Put-
name, birželio mėnesį dar 
sumažėjo. Gegužės 28 d. į 
Lietuvą nuolatiniam apsigy
venimui išvyko dr. Juozas 
Kriaučiūnas, MD. Jis buvo 
ALKOs — Amerikos Lietuvių 
katalikų archyvo vyr. direkto
rius, Lietuvių Bendruomenės 
veikėjas. BALFo direktorius 
ir seselių rėmėjas. Lietuvos 
Gydytojų d-jos aktyvus na
rys, mirus kun. St. Ylai su dide
liu dėmesiu prižiūrėjo, jo ir 
draugų pastatytą Mindaugo 
pilį, Putnamo lietuvių veik
los fotografas ir korespon
dentas, prez. V. Adamkaus 
užtarnautai apdovanotas Ge
dimino ordinu. 

Turbūt pats svarbiausias 
jo nuopelnas Lietuvai ir 
lietuviams — tai Archyvo 
tvarkymas — katalogavimas, 
patalpų gerinimas. ben
dradarbių telkimas, darbas, 
kurį jis dirbo ligi 2000 metų. 

Dr. J. Kriaučiūno sąmo
jus, pozitvvus žvilgsnis į 

Lietuvą, optimistiškas — real
istiškas vertinimas Amerikos 
lietuvių veiklos, malonus ben
dravimo būdas, ypač su atvyk
stančiais mokslininkais iš 
Lietuvos pasinaudoti ALKOs 
turtais , laimėjo Amerikos 
lietuviams ir M. N. Pr. seserų 
vienuolijai jų pa-garbą bei 
įvertinimą. Šitų jo asmeny
bės savybių pasiges put-
namiečiai. ..Dieve, laimink jo 
gyvenimą tėvynėje Lietu-voje, 
kuriai jis dirbo ir aukojosi", — 
linkėjo Putnamo se-selių 
vienuolyne sekmadienio pus
ryčiams susirinkusios se-selės 
ir parapijiečiai. 

J Dangiškąją tėvynę iške
liavo Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai ir Amerikos lietuviams 
pasitarnavęs, žinomas dvasi
ninkas prel. dr. Vytautas Bal
čiūnas. Matulaičio Slaugos 
namuose, Putname. jis ra
miai, niekam to momento ne
sitikint, amžinai užmerkė 
akis gegužės 28 diena. 

Prelatas buvo pašarvotas 
M. N. Pr. seserų vienuolyno 
koplyčioje. Po iškilmingų šv. 
Mišių, kurias aukojo 17 kuni
gų, dalyvaujant Nonvich vys
kupui Michael R. Cote, D.D. . 
buvo palaidotas Dangaus Var
tų kapinaitėse, šalia ten be
siilsinčių brolių kunigų, ne
toli savo mylimos sesers Ele-
nutės Masaitienės ir brolio 
Silvestro. Gražus būrys iš toli 
ir arti atvykusių bei draugų 
jį palydėjo į Amžino poilsio 
vietą. 

Prel. dr. V. Balčiūną Lie
tuvoj, Italijoje — Romoje ir 
JAV lietuvių bei anglų kalba 
apibūdino prel. Albertas Kon-
tautas. Apie jį buvo „Drauge" 
rašoma plačiau, tad šioje 
korespondencijoje paminėsi
me, kad jis buvo gimnazijų 
kapelionas, vikaras, dvasios 
vadas Kunigų seminarijoje 
Kaune ir Šv. Kazimiero kole
gijoje, Romoje, kad teologijos 
doktoratą įsigijo Gregorianu-
mo universitete, buvo žinomas 
rekolekcijų vedėjas ir „ieško-

S e s e l ė s a t s i s v e i k i n a su a"'a s e s . Dolores G e d m a n t a i t e D a n g a u s V a r t ų k a p i n a i t ė s e . P a g a l t r ad i c i j a , a n t j o s k a r s t o 
ž e m e b e r i a ses . B e r n a d e t a M a t u k a i t e , M a t u l a i č i o S l a u g o s n a m ų seserų vyresnio j i . S e s . Dolores m i r ė b i r ž e l i o 10, 
p a l a i d o t a 15 d. 

mas" nuodėmklausys, pamal
dumo į Šv. Dvasią skatintojas, 
pats Dievo nepaprasta mal
dingumo dovana apdovano
tas. 

Putnamą, Matulaičio slau
gos namus, paliko ir kukli, 
visuomet su rožiniu rankoje, 
skubanti darbštuolė seselė 
Dolores Gedmantaite. Jos 
nuopelnai surašyti Matulaičio 
namų gyventojų, tarnautojų ir 
Matulaičio namų seselių bei 
talkininkų širdyse. 

Seselė Dolores M-. S. X. 
dirbo 35 metus terapeutinės 
veiklos darbuotoja: ruošė gy
ventojams pramogas, kepdavo 
jiems mėsainius ir lietuviškus 
obuolinius blynus, rodydavo 
filmus, savo padarytų gėlių 
skaidrių rinkinius, mokėjo 
daug anekdotų, kuriais paį
vairindavo savo pokalbius su 
gyventojais, juos pralinksmin
davo. Ypač daug dėmesio pa
rodė savo bendradarbėms. 
Jai sunkiai susirgus, jos vie
na po kitos ses. Dolores lan
kė, valandomis prie jos lovos 
prasėdėdavo, o jai mirus, vie
na diena — Tylos diena ir šv. 
Mišių auka. pagerbė jos ne
tektį, išreiškė dėmesį ir meilę. 
Neapleido jos nei seserys, nei 
talkininkės. Meldėsi už ją, su 
ja ir prie jos. Seserų Matu
laičio namų viršininkė ses. 
Bernadeta ir ses. Miriam iš
skirtinai uoliai prižiūrėjo sa
vo seserį ir dėjo visas pastan
gas, kad ji pasveiktų. 

Ką jaučia ir jaus miškų 
ir pievų žvėreliai, jos numy
lėti paukšteliai ne mums ži
noti! Ateinančią žiemą jų lan
kyto ses. Dolores, „restorano 
durys", skelbs: „Savininkė 
išvyko..." 

Yra ko ji nemylėjo? Gėles 
nuo ankstyvo pavasario, kitas 
iš rudens sodino, prižiūrėjo. 

S a k s o f o n u groja V y t a u t a s S k r i p -
k a u s k a s . 

Bijūnai, pasikeisdami su rau
donų aguonų žiedais, jurgi
nais, astrais... puošė įlgiausią 
gėlių veją. Niekam neleido jų 
skinti. Tai buvo nuolatiniam 
gyventojų pasigėrėjimui. 
Keletą metų seselė negalavo. 
Streikuodavo širdis. Nuspren
dė operuotis. Operacija pavy
ko. Ir ji, ir jos seserys vienuo
lės, ir bendradarbės laukė 
jos sugrįžtant prie savo my
limų darbų — gyvulėlių, gė
lių, žmonių. Kitokia buvo Die
vo valia. Birželio 9-osios 
naktį, budint ses. Bernadetai, 
jos siela paliko Matulaičio 
namus, kad apsigyventų Am
žinojo Tėvo rūmuose. Jai bu
vo 86 m. 

Seselė Dolores buvo pa
šarvota vienuolyno koplyčio
je ir gražaus būrio seserų, pa
rapijiečių bei iš toliau atvy
kusių jos gerbėjų, palaidota 
Dangaus Vartų kapinaitėse į 
kurias viena po kitos renkasi 
amžinam poilsiui mūsų sese
lės. 

Vienuolyno kapelionas 
kun. Vytautas Gedvainis jaut
riai ir prasmingai nupiešęs 
vienuolės pašaukimo kelią, 
baigė šiais žodžiais: „Su šia 
sesele mirė dalelė vienuoly
no..." Tai tiesa, ir dėlto sese
lėms bei jų draugams buvo 
labai graudu. Tačiau Lietuvos 
seserys turi naujų pašau
kimų. Ten naujos ateina gy
venti. Džiaukimės, nes vie
nuolyno gyvybė yra ne mūsų, 
o visuomet kuriančio, mylin
čio Tėvo rankoje. 

M. N. Pr. Seserų 
talkininkė 

Aldona Prapuolenytė 
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DARIAUS IR GIRĖNO TRAGIŠKOS 
ŽŪTIES 70 METŲ PRISIMINIMAS 

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno 70 metų skrydžio per 
Atlantą ir tragiškos žūties su
kakties prisiminimas vyko lie
pos 27 d., sekmadienį, Šv. An
tano parapijos patalpose Detroi
te. Šv. Mišias užprašė Dariaus 
ir Girėno klubas. Šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Alfonsas 
Batonas. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Aukas prie 
altoriaus nešė klubo valdybos 
nariai Leonas Petronis ir Re
gina Juškaitė-Švobienė. Skaiti
nius skaitė Antanas Osteika. 

Po šv. Mišių parapijiečiai, 
svečiai ir draugai pripildė pa
rapijos salę, kur vyko minėji
mas. Klubo pirmininkas My
kolas Abarius sveikino visus 
atsilankiusius ir pakvietė kleb. 
kun. Alfonsą Baboną sukal
bėti invokaciją. Lietuvos gar
bės konsulas Michigan valsti
joje Jurgis Jurgutis ir kun. Ba-
bonas buvo pakviesti uždegti 
žvakutes Dariaus ir Girėno švie
siam prisiminimui. Pagrin
dinę paskaitą skaitė Detroito 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė Raminta Vilkienė. 
Prelegentė pateikė istorinę Da
riaus ir Girėno skrydžio per

spektyvą. Ji išsamiai ir pui
kiai apibūdino šių didvyrių 
gyvenimo bruožus nuo lopšio 
iki karsto. Baigdama savo 
paskaitą R. Vilkienė perskaitė 
Dariaus ir Girėno testamentą. 

Po paskaitos muz. Stasys Sli
žys buvo pakviestas pravesti 
bendrą dainavimą. Moterų cho
ras dainavo „Dariaus ir Girė
no raudą'", muz. St. Sližio, 
„Dariui ir Girėnui prisiminti", 
muz. St. Sližio. Visi dalyviai 
gražiai atliko dainas „Aras" ir 
„Tėvynė Lietuva". 

Minėjimo proga Vladas Staš-
kus surengė parodėlę, kurioje 
buvo parodyta jo ir Šarūno Min-
gėlos Dariaus ir Girėno atmi
nimui skirti banknotai, pašto 
ženkliukai, monetos, medaliai 
ir vokai. 

Prisiminta taip pat ir radi
jo valandėlių programose Da
riaus ir Girėno skrydžio ir 
žūties sukaktis — „Lietuviškų 
melodijų" radijo programoje, 
liepos 19 d. (vedėjas yra Algis 
Zaparackas), o liepos 20 d. — 
.Amerikos lietuvių balso" pro
gramoje (redaktorė Raminta 
Vilkienė). 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

LB LOS ANGELES APYLINKĖS METINIS SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Bendruomenes 

Los Angeles apylinkes metinis 
narių susirinkimas įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
tuojau po pamaldų Mužikas-
vargonininkas Viktoras Ralys 
tose pamaldose su choru at
lieka pritaikyta giesmyną, di
riguoja, dažnu atveju, ir solis
tams akompanuoja. Pastarai
siais metais jam teko vadovau
ti ir Lietuvių Bendruomenės 
L.A. apylinkei. 

To susirinkimo metu. bir
želio i d., sekmadienį, žmonių 
prisirinko ne tiek daug. kaip 
būdavo anksčiau, visgi laikas 
buvo išnaudotas. gerai pasi
ruošus. Dalyvavo vak. apyg. 

pirmininke Angelė Nelsienė, 
„Sistor City" Los Angeles-Kau-
nas pirm. Gediminas Leškys, 
izd. Juozas Pupius. Vytautas 
Vidugiris. Lietuviu dienų 
pirm. Karis Petrulis. Kiek
vienas jų pristatė savo atliktas 
įsipareigojimų programas. Vi
sada labiausiai dėmesio rei
kalingas, finansines apyvartos 
pranešimas puikiai i/d. Juozo 
Pupiaus apibendrintas su pas
taba, kad šiais metais ne
reikėjo naudoti ..raudono raša
lo", atseit, bendruomenes me
tų veikla nebuvo nuostolinga. 
Solidarumo mokestis pasilieka 
tas pats. Tačiau butu pagei
dautina, kad kiekvienas soli

darumo metini mokestį atiduotų 
be paraginimo. Gal sekmadie
niais retkarčiais vertėtų prie 
stalo su trispalve sustoti ir 
atlikti savo pilietinę pareigą: 
apylinkes nario mokesčio sta
tistine atskaita nėra iš „ma
dos" išėjusi prievolė. 

Lietuvių dienu pirm. K. 
Petrulis padare pranešimą. 
Jame apibudinta šio bendruo
menes renginio svarba — tai 
nebuvo vien entuziazmo reiš
kinys: Lietuvių dienos yra pati 
ryškiausia lietuvybės švente, 
ja ruošia sutartinai visi. ir 
tokia ji privalo išsilaikyti nau
jos generacijos rūpesčiu. Perei
tais metais — Valdovų rūmų 

paveikslai. Viktoro Ralio reči
tatyvas, gilios praeities kau
tynių inscenizavimas (Los An
geles operos kolektyvo talka): 
puošni kiemo aplinka. įvairūs 
rankdarbiai, medžio drožiniai, 
gintaro papuošalai: tautinių 
šokių programa, nuo pačių 
mažiausių lietuviukų iki dai
lios išvaizdos jaunuolių: stygi
nis kvartetas su akordeono 
muzikos intarpais, parapijos 
choro dainos, tautinių šokių 
ansamblis ..Spindulys" iš Le-
monto ir gausi Valdovų rūmų 
panorama; priedui — aptver
tas plotas su gyvais paršiu
kais, žąselėmis, ančių, ožkiu-
kų gardais, tai džiugi pramoga 

mažyliams. K. Petrulio prane
šimas buvo trumpas ir vaizdus. 

Jvyko „Sistor city" Kau-
nas-Los Angeles pirm. G. Leš-
kio pranešimas. Cia paaiškėjo, 
kad yra progų jvairių tautinių 
švenčių paminėjimuose savo 
trispalve reprezentuoti Lietu
vos vardą- Po pranešimų Vakarų 
apygardos pirm. A. Nelsienė 
pasveikino visus šiuos darbuo
tojus. Po to vyko naujos valdy
bos rinkimai. Pirm. V. Ralys 
turėjo numatytų narių sąrašą. 
Juos pasiūlius, ginčai užsitęsė 
ir. susirinkimo pageidavimu, 
kad dalyvautų tie, kurie šiame 
susirinkime de! rimtų priežas
čių nedalyvavo, sprendimas 

buvo atidėtas. Tai buvo atlikta 
dar tą pačią savaitę, ir susi
rinkimo sprendimas buvo 
užprotokoluotas. L.A apylin
kės LB naujos valdybos sąs
tatas toks: Stasys Maksvytis, 
Asta Pakuckiene, Vilmantas Šul
nius. Laima Gajauskienė, Juo
zas Pupius: kontrolės komisi
ja: Rolandas Giedraitis, Mon-
te Sodeika. Algis Basiulis; dele
gatas patariamuoju balsu 
muz. Viktoras Ralys. 

Buv. apylinkės labai akty
vi pirmininke Liuda Avižonie-
nė savo neilga pastaba susirin
kimo dalyviams užsiminė, kad 
hendruomenei yra būtina išsi
laikyti. I^aisva Lietuva, ta pati 

kultūriniai veikli, pajėgi išei
vija gali vien sutartinai pa
lengvinti Lietuvos atsistatymo 
sunkumų naštą. Ir čia pat 
pasiūlė kviesti iš Lietuvos ka
riūnų akademijos vokalinį 
kvartetą ir advokatei, teisi
ninkei, Nidai Brinkienei. PhD 
pritariant: tai būtų bendruo
menės veiklos metų programo
je reikšmingas posūkis tėvy
nės labui, užtikrino ji. Su
sirinkimas baigtas su sąlyga, 
kad savaitės bėgyje būtų už
protokoluota nauja bendruo
menes apylinkes valdybą. Tai 
buvo atlikta, visiems kandi
datams dalyvaujant. 

Stasė V. Pautienienė 
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PARALDOJIMAI ANT 
LIETUVIŠKO SODŽIAUS PAMATŲ 

AUDRONĖ VIKTORIJA ŠKIUDAITĖ 

Sentimentai istoriniam kaimui 

Istoriškai susiklostė ir iki šios 
dienos visuomeninėje sąmonėje 
išsilaikė jausminė nuostata, kad 
Lietuvą, jos savitumą išlaikė, 
augino ir puoselėjo kaimas. Bet 
tą nostalgišką nuostatą ir sukūrė 
kaimo vaikai - iš kaimo išėję 
inteligentai, kurie savo šaknims. 
savo vaikystei, jaunystei visada 
jautėsi skolingi. Tas romantiškas 
kevalas, apgaubęs kaimo sam
pratą, yra toks tvirtas, kad net jau 
gimusieji mieste turi nepaprastą 
kaimo trauką ir idealizuoja viską, 
kas su juo susiję. Todėl dažnas 
kultūros problemas nagrinėjantis 
skeptikas lietuviškąją inteligenti
ją vadina „nuo žagrės". Čia daug 
tiesos, nes ir šiandien dar nėra 
susiklosčiusios lietuviškos mies
to kultūros, miesto meno. atsietai 
nuo etnografijos ir kaimiškojo 
mentaliteto - neapsieinama be 
liaudiškų dailės, literatūros, mu
zikos tipažų. Netgi modernistinis 
menas ir jo kūrėjai labai dažnai 
interpretuoja kaimiškąsias temas. 
Salia sentencija tapusios - ..lietu
vis kovoja už laisvę", kaip ly
giavertę, galima statyti: ..lietuvis 
yra kaimietis". Išėjusių iš kaimo 
didelę dalį pasiglemždavo pa
saulis - Rusija. Lenkija ir visa 
Europa bei Amerika. Kaimas 
augino, o miestas dalino. Kita da
lis sudarė tautinę inteligentiją. 
kurios geriausiąją dalį periodiškai 
kuris nors okupantas (bent kartą 
per šimtmetį) išskersdavo. Bet 
kaimas nuostolius kompensuoda
vo: vėl ir vel ataugindavo naujas 
inteligentų, mąstytojų, taip pat ir 
kosmopolitų kartas. Kaimui teko 
atlaikyti XIX a. bent du sukili
mus, laimėti pirmąjį Nepriklau
somybės karą XX a. pradžioje ir 
dar žiauresnį XX a. viduryje. Po 
pirmosios Sovietų Rusijos okupa
cijos 1940 m., ketverių metų vokie
čių okupacijos ir 10 metų partiza
ninio karo bei nesuskaičiuojamų 
trėmimų nuostolių. į XXI amžių 
kaimas išėjo labai nusilpęs, nu
kraujavęs pilna to žodžio prasme. 

Sovietinio kaimo griuvėsiuose 

Sovietinis laikotarpis Lietu
vos kaimui buvo pats tragiškiau
sias visoje istorijoje, imant tiek 
ekonomine, tiek dvasine prasme. 
Visą kaimą suvarius į kolchozus, 
buvo nutrauktas natūralus kaimo 
gyvenimas ir natūrali jo eko
nominė raida. Ūkiniai dariniai 
buvo sukurti ideologizuotu pa
grindu - kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai (neva valstybiniai; nors 
viskas tais laikais buvo suvalsty
binta, bet kolūkinė nuosavybė 
nebuvo laikoma valstybine, o 
kolūkine: privačios nuosavybes, 
išskyrus asmeninę, prie sovietų 
valdžios nebuvo). Sukurti prie
varta šie dariniai visus tuos 40 
metų iki 1990-ųjų išliko kaimui 
svetimi, niekas ten nuoširdžiai 
nedirbo, niekam ten nerūpėjo nei 
žeme, nei gyvuliai, nei pagaliau 
žmonės. Kolūkio valdininkija 

stengėsi kuo daugiau pasiglemžti 
sau ir savo ratui - tai buvo įpras
ta, o paprastas kaimietis kombi
navo susikurti šiokį tokį gyveni
mą sau. Taip buvo kalbama -
vieni vogė mašinomis, kiti naš
čiais - ant nugaros, o jeigu kitaip 
negalėdavo, tai bent kišenėmis. 
Vogti buvo tapę prestižo reikalu. 

Kadangi dabar dar yra ne
mažai verkiančių dėl kolūkių 
sugriovimo - taip pat ir Ame
rikoje, tarp pokarinių išeivių -
pasakysiu, kad esu kaimietė, kad 
nebūčiau apkaltinta išskaičiusi iš 
knygų, laikraščių, ką ketinu 
papasakoti. Tai bus mano pačios 
patirta, išmąstyta ir iškentėta. 
Visada likau kaimo vaiku ir su 
skausmu išgyvenau jo nykimą. 
Kaimas mirė mano akyse. 

Sovietiniais metais per ran
kas ėjo vieno Vakarų rašytojo 
tekstai. Autorius ten pasakojosi 
esąs kilęs iš Rylų Europos. Tuose 
rankraščiuose buvo rašoma apie 
Hitlerio fenomeną (labai įdomu, 
kad komunistinėje Sovietų Są
jungoje netgi tokie tekstai buvo 
draudžiami: o gal iš tiesų jie buvo 
kenksmingi, nes maniako Hitle
rio paveikslas asocijuodavosi su 
maniako Stalino paveikslu). Ra
šytojas prieškario Vokietijoje bu
vo liudininkas kelių manifes
tacijų, kuriose kalbėjo pats 
Hitleris. Nors tai ne į temą. bet 
pasakysiu, kad jis sakėsi patyręs 
Hitlerį turėjus maniakiškos ener
gijos. Mitingo metu Hitlerio pa
sakyta kalba autoriui kėlė fizinį 
šiurpulį: toks jausmas buvo apė
męs ir visą minią. Jis tai įvardijo 
kažkuo panašiu į masinę psi
chozę, kuriai pasidavė netgi auto
rius, nebuvęs Hitlerio idėjų 
šalininkas. Tuose samprotavi
muose apie Hitlerį, nacius ir na
cizmą bei koncentracijos stovyk
las autorius prieina išvados ir 
atsako Į klausimą, kada žmogus 
laimingiausias: kai viską iš jo 
atimi ir truputį duodi. 

Kažkas panašaus atsitiko ir 
su Lietuvos kaimu. Šiandien gai
lėtis, kad buvo sugriauti kolūkiai, 
gali tik žmonės, kurie buvo 
nužudyti dvasiškai - j i ems viskas 
buvo atimta ir trupučiuką duota. 
Tai juos padarė laimingus. Jie 
liko gyvi. kai kiti dešimtys 
tūkstančių gulėjo po veleną 
Lietuvoje. Sibire ir kt. Ačiū tė
veliui Stalinui už išgelbėtą 
gyvybę. Po Antrojo pasaulinio ir 
10 metų partizaninio karo. po 
kelių dešimtmečių kolūkinės sis
temos beprasmiškumo, po bevai
sio darbo ir žmogaus nuvertini
mo, po pasityčiojimų iš nuosa
vybės, kaimą nusiaubus alko
holizmo marui ir kitokių blogy
bių, kaimas liko nusiaubtas, iš
gąsdintas ir numenkintas. kaip 
dar niekad nebuvo. Kad kolūkių 
pasigenda senoji kaimo karta, ku
ri buvo dvasiškai sterilizuota, ne
galima stebėtis. Sistema juos pa
darė tokius sąmoningai, o šian
dien jie jau bejėgiai ir nebesuge
ba susikurti naujo gyvenimo, 
todėl laisva Lietuva jiems pirmiau

sia asocijuojasi su nuosava senat
ve ir sunkiai pakeliama negalia. 
Kad taip sako jų vaikai, kurie ne
sugebėjo įsikurti, nesugebėjo iš
važiuoti į Vakarus ar bent į mies
tą, o liko tempti dieną po dienos, 
taip pat galima suprasti, juos to
kius išauklėjo pasidavę inercijai 
tėvai ir aplinka. Kad taip sako 
žmonės, kurie sovietiniais laikais 
buvo ponai valdininkai ir dabar 
prarado buvusias pozicijas, ar jų 
vaikai, irgi nieko keisto. Bet kad 
taip girdžiu sakant Amerikos 
lietuvius, ne naujuosius atvykė
lius, o vyresniąją kartą, čia aš jau 
nieko nebesuprantu. Galiu tik 
apgailėti, kad tie žmonės tiesiog 
neturi supratimo, kas buvo tie ko
lūkiai, ir kartoja nuvaryto Lietu
vos kaimo žmogaus žodžius. 
Būtent tiems žmonėms jaučiu 
pareigą papasakoti apie lietuvišką 
savo vaikystes ir jaunystės 
kolūkinį kaimą Šiaurės Lietu
voje. Nors labai keista, kad išei
viai taip galvoja, juk pokario 
išeivių spaudoje apie kolūkinio 
gyvenimo grimasas buvo rašyta 
tiek ir tiek. bet, matyt, laikas iš
trynė viską iš atminties. O išei
viams noriu papasakoti todėl, kad 
pats kaimas to nebesugebės su
prasti. Jį pakeisti gali nebent kas 
nors iš šalies. Kaimo genofondas 
ir išminties lobynas nugyventas ir 
jį galima atstatyti jau tik dirbti
nai, moksliškai, prisidėjus kaž
kada iš kaimų išėjusiems inteli
gentams ir jų vaikams, kurie da
bar, ačiū Dievui, grįžta į senelių 
ūkius. Kaip ir vadinamąją et
nokultūrą - liaudies kultūrą 
restauruoti galima tik intelektua
liai, moksliškai. Natūraliai ji jau 
mirusi ir gyvuoja tik restauruota 
etnografinių ansamblių, kurie 
ima medžiagą iš literatūros ir 
pavienių perteikėjų, repertuare. 

Kolūkių kūrimosi man nete
ko matyli savo akimis, tik girdėti 
iš tėvų ir senelių pasakojimų. 
Kolūkių turtas buvo sudaromas iš 
atimamų gyvulių ir padargų, 
žinoma, ir žemės. Mano senelė 
Ona, nenorėdama, kad jos mylėti 
gyvulėliai - kiaules su paršeliais 
- kolūkyje padvėstų, pasisiūlė 
būti kiaulių šerėja. Šėrė netgi 
savo pašaru, vieninteles likusios 
karves pienu girdė. Todėl užaugi
no bent dvidešimt kiaulių. Tos. 
kurios būdavo at iduodamos i 
vadinamąsias kiaulių fermas, 
paprastai steigiamas stambių ūki
ninkų ar dvarų tvartuose, pa
vasario sulaukdavo kaip tuose 
Donelaičio ..Metuose" aprašytos 
- į šėmus panašios - mėšlinos, 
perkarusios ir nuolat žviegiančios 
iš bado. Žinoma, jeigu sulaukda
vo pavasario. Didesnė dalis gy
vulių nustipdavo. Mano tėvas bu
vo veterinonus. todėl gerai žinau, 
kokias problemas jam tekdavo 
spręsti. Stambieji gyvuliai - kar
vės ir arkliai - pavasarį dažniau
siai būdavo pakabinami per pilvą 
ant virvių, kad stovėtų, nesupūtų 
srutose, nes patys galūnėmis jau 
nebesiremdavo. Pavasarį būdavo 
nušeriami netgi tvartų, daržinių 
šiaudais dengti stogai. O juk. kaip 

• pagalvoji, nacionalizuoti laukai 
buvo paimti pilni visokių gėry-

• bių. Kai jas suvartojo, kitų užau
ginti nebuvo kam. Nebuvo šei
mininko, nes niekas iš širdies tuo 
nesirūpino. Žmogus į darbą - bet 

kur - į laukus burokų ravėti, bul
vių kasti, gyvulių šerti - ejo per 
prievartą. Jam tas darbas netgi 
neapsimokėjo, nes už darbą jis 
nieko arba beveik nieko negauda
vo, tik kančią žiūrint į kankina
mus bado gyvulius ir naikinamas 
gerybes. Į kolūki jis ejo iš baimes. 

Bėgant metams kolūkiai ma
žumą prakuto ir stogų šerti ne
bereikėdavo, nors kiekviename 
rajone išliko po kelis ūkius, kur 
gyvuliams pavasarį pritrūkdavo 
pašaro. Dabar sako: žiūrėkit, kiek 
Lietuvoje nedirbamos žemes, 
žemė dirvonuoja! Ką tai reiškia? 
Kad nėra kur dėti užauginto der
liaus. Produkcijos perteklius! 
Lietuvoje visko suvalgyti negali
ma, o užsienis neperka. O kolū
kiai per keletą dešimtmečių taip 
ir neišmoko dirbti i r : racionaliai 
panaudoti žemės, nės visko trūko. 
Nors visi laukai būdavo užsėti, -
to reikalavo rajono valdžia, važi
nėdavo visokie inspektoriau že
mės ūkių valdybų atstovai, žur
nalistai ir tikrindavo.. Ataskaitose 
būdavo rašoma vieni skaičiai. -
tiek pasėta, tiek nupjauta. - o 
tikrovėje nieko panašaus nebuvo. 
Arba javai būdavo suberiami į 
neparuoštą dirva, arba jie būdavo 
neprižiūrimi ir apeidavo žole. 
arba rudenį jų nenuimdavo ir jie 
sudygdavo ant stiebo. Jeigu kaž
kiek to derliaus ir nuimdavo, tai 
puse grūdų likdavo išbarstyta ant 
laukų, kelių, nes rusiški kombai
nai teiškuldavo apie pusę grūdų, 
o sunkvežimiai, kurie vežiodavo.'. 
grūdus nuo lauko, buvo nesarida- . 
rūs ir paskui juos likdavo brydės; 
nubarstytos grūdais. O kiek dar 
maišų likdavo vairuotojo, briga
dininko, sandėlininko, agronomo, 
fermos vedėjo ir pagaliau - pir
mininko kiemuose. Būdavo duo
damos ataskaitos, kad prikulta 
tūkstančiai tonų grūdų, užaugina
ma tūkstančiai tonų mėsos ir 
primelžiama pieno, bet tai būda
vo popieriuose. Tikrovėje būdavo 
kur kas mažiau. Ypač žema 
ūkininkavimo kultūra buvo tary
biniuose ūkiuose. Juos ir nemažą 
dalį kolūk'ų iki pat nepriklau
somybės dotavo valstybė. Buvo. 
tiesa, vadinamų pavyzdinių ūkių. 
bet tokių ūkių pirmininkai ar 
direktoriai paprasčiausiai būdavo 
apsukresni, didesnes dovanas nu
veždavo į Vilnių ar Maskvą ir iš 
ten silpnųjų ir apkiautusiųjų sąs
kaita gaudavo paskyras statybi
nėms medžiagoms ir pinigus 
toms medžiagoms nupirkti bei ki
tokias gerybes. Juk viską tekdavo 
..pramušti" kyšiais ir pažintimis: 
degalus, trąšas, herbicidus, atsar
gines remontuojamų mašinų dalis 
ir pačias mašinas. 

Didesnes beprasmybes, koks 
buvo kolūkis, sugalvoti sunku. 
Prisimenu, pamatė mano senelė 
Ona. kad. nuėmus derlių lauke 
netoli mūsų namų. pakraščiuose, 
kur kombainas apsisukdavo, liko 
labai daug nenupjautų miežių, -
pasiėmė ji maišioką, žirkles ir 
išėjo gelbėti Dievo dovanos. Viš
toms, sake. bus. Prisikarpe ji pus
maišį varpų, bet važiavo pro šalį 
brigadininkas ar agronomas, sus
tojo, žinoma, ir pradėjo bartis, 
kam kolūkio turtą vagia. Liepė iš
berti varpas ant žemės ir pagrasi
no kalėjimu. Grįžo ji namo pikta, 
keikdama valdžią, nes puikiai ži-
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Naujojo Lietuvos kaimo idėjoje yra daug vietos ir senajam kaimui. 

nojo. kad tas laukas, pilnas javų 
varpų, liks žiemoti. Ką ten pa
laukės, ištisos dešimtys hektarų 
likdavo nepjautų, nekastų bulvių, 
nenurautų burokų. Tikra bau
džiava buvo tie kolūkiai - niekas 
į juos nenorėjo eiti. niekas ne
mylėjo to valdiško darbo, o kai 
darbe nebuvo nuoširdumo ir atsi-
davirno'..koks galėjo būti rezultatas. 

• Šiandien sunku patikėti, kad 
mes tuomet- galėjome gyventi, 

'kad neišproiejom. Nesvarbu, ko
kiu įsitikinimų žmogus bebūtų, 
bot jis kasdien turėjo ateiti į darbą 
ir metai iš metų. kaip tame Balio 
Sruogos aprašytame nacių konc-
tageryje, beprasmiškai kažką 

•dėlioti. Svarbiausia kolūkiečiui 
buvo prastumti dieną, juk jam ne
buvo svarbu padaryti darbą. Jeigu 
brigadininkas nepatikrindavo, tas 
darbas būdavo atliekamas nuo 
rankos nuleidžiant. Pnsimenu, mūsų 
kolūkyje, kuriame buvo ar ne 
4.000 ha (vidutinio dydžio kolū
kis) dirbamos žemes, mama kal
bėdavo, kad tėra du tikri darbinin
kai: buvęs tremtinys (ūkininkas) 
ir buvęs politkalinys (prieš karą 
Latvijoje buvo policininku). Jie ne
galėjo sąžiningai nedirbti, o visi 
kiti ėjo kolūkinį lažą. Tas bepras
miškumas išmokė žmones gerti -
blaiviu protu i visa tai juk nebuvo 
galima žiūrėti. Štai to iliustracija. 
Neseniai skaičiau spaudoje Uk
rainos lietuvių komentarą, kaip ir 
kodėl jie ar jų tėvai atsirado 
šiame krašte. Sakė. važiavo užsi
dirbti į anglies kasyklas arba pasi-

' likdavo po kariuomenės, kad ne
reikėtų grįžti į savo kolchozą. 

Tunu ir savos kolūkinio dar
bo patirties. Parvažiavau vasaros 
atostogų iš universiteto ir mamai 
pažadėjau nuravėti burokų ..nor
mą" (kiekvienam darbingam 
žmogui visa. o pensininkui - puse 
normos būdavo išdalinama ravėti 
pašariniu buroku ir cukrinių run
kelių: kartais daugiau kaip hek
taras). Kitais metais mama sam
dydavo, nes po tėvo mirties fer
moje dirbo ir sveikatos bei laiko 
jau nebeturėdavo apeiti runkelius. 
Tikra pekla. - nuo pat vaikystes 
prisimenu tą burokų ravėjimą. 
Pats vidurvasaris, saule, atrodo, 
svilinte svilina. Įsivaizduoti rei

kia: visą hektarą pirštais iščiu
pinėti kiekvieną daigelį, nes vis
kas buvo apdirbama rankomis. 
Žemė paprastai būdavo blogai 
išdirbta, o jeigu dar molinga, tai 
kasdien kruvinais pirštais parei
davai namo - tokie aštrūs būdavo 
tie grumstai, tarsi stiklo šukių 
pilni. Prityrusios ravėtojos įsigu
drindavo kapstuku žolę išdaužyti. 
Jos bėgte perbėgdavo tas kilo
metrines vagas. O aš keldavausi 
kuo anksčiau - su saule, kol 
grumstai dar ne tokie aštrūs, ir 
taip iki kol galėdavau judėti. Kai 
nuo lankstymosi įskaudo nugara, 
rytais juosmenį kelis kartus apsi-
juosdavau ir susiverždavau kietu 
lininiu rankšluosčiu. Kai ir tai 
ėmė nebepadėti, užsimaudavau 
ilgas kelnes ir vaga slinkdavau 
keliais, kartu su pensininkėmis. 
Kiekvieną daigelį apkaupdama. 
atsilikau nuo kolūkiečių per dvi 
savaites. Nebeiškentusi atėjo pas 
mane brigadininke ir sako: „Pir
mą kaną matau tokią ravėtoją. Tu 
gi čia, vagoje, vaikus pavesi, ši
taip ravėdama. Kapliuku iškirsk, 
iškirsk, ir gerai. Sunku man į tave 
žiūrėti". Negaliu kitaip, ir baigta. 
Kaip mama išmokė daržus ravėti, 
taip ir ravėjau. O mūsų mama kie
ta, su ja nepakovosi ir nepasimu-
1 i uosi. Kai baigiau savo „normą"', 
kitos jau buvo sugrįžusios antram 
ravėjimui. Bet užtat rudenį pasi
matė darbo vaisiai. Iš mamos 
„normos", kur mano buvo ravėta, 
du kartus tiek burokų išvežė, kaip 
iš kitų. Tai va, koks tas kolūkis 
buvo. Koks buvo jo našumas ir 
derlingumas. Ir ko jo gailėti? 

Ir tas baisus vogimas. Baimė 
ima. pagalvojus, o juk ne nuo
dėmė buvo taip daryti. Kiek prisi
menu, tais laikais, kai mokiausi 
dar aštuonmetėje mokykloje, ru
dens ir žiemos tamsiais vakarais 
mama mane. kaip vyriausią, ves
davosi parsinešti šiaudų iš ko
lūkio stirtų. Tėvas niekada nėjo -
jis buvo „specialistas", jam ne 
honoras eiti. bet motinai nedraus
davo. O ji ką darys! Tėvui šerti 
namie gyvulių nereikėjo, jis ne
matė, kad karvė. 2 kiaulės srutose 
skęsta. 60-yje arų žemės pakra
tams javų nepnsiauginsi. Būdavo 
rėželis bulvių, rėželis pašarinių 

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

burokų karvei ir kiaulėms ir rė
želis miežių. Ir dar 50 arų ganyk
los. Jeigu vasarą karvę ganysi ga
nykloje, šieno neturėsi. Todėl mama 
raišiodavo karvę pagrioviais, 
vakarais mus varydavo ganyti, 
kad sutaupytų ganyklos nors pir
mąją žolę. Kartais išgelbėdavo ir 
antrosios žoles dalį. Gerai, jeigu 
geri metai, šieno pakakdavo, o 
jeigu blogi, tekdavo miežių šiau
dais šerti. Todėl ji buvo priversta 
pakratais apsirūpinti naktimis iš 
kolūkio stirtų. Prisimenu, nuei-
davom, o ten jau kas nors visada 
krebždėdavo. Suprantam, kad 
tokie pat. kaip ir mes. graibštukai. 
Vieni pešam iš vienos puses, kiti 
iš kitos ir visi apsimetam, kad 
negirdim ir nepažįstam. Nueina 
vieni, ateina kiti. Buvai priverstas 
vogti, kitaip pragyventi negalėjai. 
Tuo labiau, kad matei, kaip 
valdžia mašinomis veža arba 
žinojai, kad tas daiktas vis tiek 
pražus, supus, nusimėtys. 

Kiekvienas save gerbiantis 
kaimietis todėl stengėsi savo vai
kus išvežti iš kaimo. Duodavo ky
šius mieste valdininkams ir val
dininkėliams, aukštųjų mokyklų 
egzaminuotojams. kad tik iškištų 
kur vaiką, kad tik nepaliktų tam 
beprasmiškam, be ateities kaime. 
„Aš visą gyvenimą purvą bridau, 
nenonu, kad mano vaikas toki purvą 
braidytų". - ne kartą girdėjau. 
Taip per keletą dešimtmečių iš
tuštėjo kaimas, o dar ta prakeikta 
melioracija. Ji per prievartą nukė
lė tūkstančius sodybų, išjudino iš 
vietos kelias kartas ten gyvenusių 
ūkininkų, kurie pakelti jau nebe
norėjo likti kaime ir. gavę šiokią 
tokią kompensaciją, pirkdavosi 
miestuose ar miesteliuose namelius 
ir pradėdavo kurti s iš naujo. Pasku
tiniais metais prieš nepriklauso
mybę, prisimenu. Į laukininkystės 
darbus mūsų kolūkyje net nebe
buvo kam eiti. Šiaip taip dar su
rinkdavo fermų darbuotojus, nes 
ten geresnis atlyginimas ir savo 
gyvulėliams galima būdavo par
sinešti miltų. Kolūkiuose liko tik 
seneliai pensininkai ir adminis
tracija, dar mechanizatoriai, beie. 
ir alkoholikai. Toki kaimą ir tokĮ 
ūkį rado atsikūrusi Lietuva. 

Bus daugiau 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

B I R U T Ė KAZAKEVIČIENĖ 

— Mane išmes iš darbo. — 
pranešu vyrui. 

— Tai ieškokis kito. — la
bai ramiai sako jis. 

— Kito negausiu. Ne tik 
rajone, bet ir visoj respublikoj. 

— Tai ką tu ten. po galais, 
iškretei toje mokykloje? — 
pagaliau suklusta jis. Nieko 
neveiksi — tenka papasakoti 
apie „sabotažą". 

— O kaip kiti mokytojai' ' 
— teiraujasi. 

— Kiti0 Augina veršelius... 
— Jeigu jie gali. tai kodėl 

tu negali0 

Kaip ir J Dulskis. vyras 
- įstaigos vadovas ir t ikriau

siai darbe ne kar tą yra susi
dūręs su neprotingais reika
lavimais iš aukščiau, todėl ge
riau supran ta mūsų direkto
riaus padėtį. 

Ką gi — galėsiu ir aš.. . Su-
kviečiu klasės tėvų susir in
kimą, atsiprašau, kad niekuo ne
galiu jiems pagelbėti, auginant 
veršelius, bet j ie man padėti 
gali — tų popierinių kvitelių 
man vis dėlto labai reikėtų... 

Tėvai suprat ingi ir gera
noriški: 

— Oje, auklėtoja' . . . Kodėl 
anksčiau nesakė t 0 Argi svar
bu, kad ant kvito bus užrašy
tas vaiko va rdas — vis tiek ta 

pa t i pava rdė ir p in igus m u m s 
tuos pačius išmokės . B u s tų 
kvitų! Atnešim! 

Iš t ikrųjų a t n e š a . I r ne
maža i . 

Skelbimų lentoje p a k a b i n u 
p i rmuos ius savo verše l ius , ir 
p ras ideda mano, ka ip verše l ių 
aug in to jos ir k o n s u l t a n t ė s , 
perga l inas žygis šlovės l ink. 
P e r t r a u k ų metu vis d a ž n i a u 
s tabte l iu t ies l en ta — kabo 
mano veršel ia i ' Nieko n e p a s a 
kysi — nors ir popier in ia i , bet 
vis t iek gražiai kabo ' Betgi ir 
kolegų grafos ne tušč ios . Ta i 
gardžios veršienos p r i g a m i n s 
mūsų mokytojai! 

Audros debes i s p a s i r o d o 
visai iš kitos pusės , negu buvo 
g a l i m a l auk t i . K u o l a b i a u 
a r t ė j au su savo k e t u r k o j a i s 
augin t in ia i s prie p i rmau janč ių 
grupės, tuo labiau stiprėjo keis

t a s , n e s u p r a n t a m a s m u r m e 
sys mokytojų kambaryje . Bal
sai dus lūs , kažkuo nepaten
kinti. . . Kuo? Neaišku. . . Paga
liau ateina diena, kai vėl pa
kabinusi veršelį s u p r a n t u — 
aš ne t a rp pirmaujančių, aš — 
pi rma ' Kad ta ip senele galėtų 
pamaty t i savo va ika i tes , ver
šelių augintojos, sėkmę! Tai 
bent apsidžiaugtų! 

Senele, a išku, nepamato , j i 
seniai po smil tele , tačiau iš 
kar to pastebi kolegos. Labai 
greitai sup ran tu , kad. aplodis
mentų šj kar tą nėra ir j u iš vi
so nebus, atrodo, visai to ne
norėdama, busiu kažkokį „pir
mūną" nus tūmus i į šalį. užim
dama jo vietą. Iš murmesio da
bar j a u aiškiai i šskir iu iro
niškus balsus — tingėjo, nieko 
neveikė ir še t au — pirmūne! 
Šitiek veršeliu per tokį t rumpą 

laiką — įdomu būtų pamaty t i 
jos sudarytą racioną' 

„Raciono nepamatysite. — 
liūdnai galvoju. — nepama
tysite nei mano. nei kieno nors 
kito del vienos labai papras tos 
priežasties — tų mūsų sudary
tų racionų išvis nėra! Tai tik 
sukasi popierine mėsos gamy
bos masina, mulkindama mus 
visus'. 'Darbštūs žmones, kaip 
"ir kiekvienais metais , kiek 
•pajėgs: tiek ir užaugins tų 
veršelių. O kad ant kvito bus 
parašyt is moksleivio, o ne tė
vo vardas tai Čia joks mo
kyklos nuopelnas Tai greičiau 
skaudulys, nes šituos popie
rinius žaidimėlius stebi mūsų 
mokiniai. Kokias p a m o k a s 
gauną jie melo'' Veidmai
niavimo? Apgavystės?" 

• Api'r.bosiniaukstancia pa-
dangf1 kolektyve p r a n e š a m a 

direktoriui, ir šis nedelsdamas 
atskuba gelbėti mėsos paruo
šų. Svaidydamas ža ibus , jis 
net ikėtai išdygsta mokytojų 
kambaryje, tik šį sykį jo pa
leistos strėlės skrieja nebe ma
no pusėn. 

— Atrodo, čia kažkam iški
lo neaiškumų dėl raciono! — 
griaudi vyriausiojo balsas . — 
Kuriems neaišku, p r a š a u pasi
imti savo sudarytą racioną ir 
— į mano kabinetą! Išsiaiš-
kinsim!.. Po vieną! 

Norinčių aiškintis dėl ra
ciono subtilybių — nei po vie
ną, nei po du — nea ts i randa . 
Viskas grįžta į savo vežės — 
vel darbine nuotaika kolekty
ve, popieriniai kvitai toliau 
gamina popierinius mokyklos 
veršelius, geriausios teliukų 
augintojos ir k o n s u l t a n t ė s 
aura virš vargšes mano galvos 

— tebešvyti... 

Sninga... anketomis 

Iš laimes, ne nuo pagirių 
Parkristum i anketų veją... 
O fėjas vel virš pagirių 
Anketų debesėli veja... 

(Parodijuojant V. Šimkų) 
— Ponia mokytoja. — pa

vaduotojos balsai ne ledinis, ne. 
ne, bet toks su pirmųjų šalnų 
gaidele. — j ū s ų anketos, atro
do, dar nėra ant mano stalo... 

— Bus... rytoj jau tikrai bus... 
— susigėstu del savo aplaidumo. 

— Nesuprantu , ko jus del
siat. mokytoja0 Anketos j uk 
anonimines — jūs vis iškai 
saugi! — aš t rus kulniukai nu
kaukši mokyklos koridoriumi, 
kietai mušdami taktą: ..Sau
gi!.. Sau-gi' . . Sau-gi'.." 

Bus daugiau 
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ŽINIŲ VISUOMENĖS KŪRIMO 
LIETUVOJE PROBLEMOS 

Informacinė visuomenė 
jau sukurta, tačiau iškyla 
nauji uždaviniai — sukurti ži
nių visuomenę, — teigia Kau
no technologijos universiteto 
Mikrosistemų ir nanotechno-
logijos tyrimų centro vadovas 
Valentinas Snitka. Aušta bio
technologijos ir nanotechno-
logijos era. Esminiai pokyčiai 
žmogaus gyvenime privers 
sparčiai vystytis ir socialinius 
mokslus. 

Informacinių technologijų 
plėtra buvo sparti, tačiau 
išpūstas balionas perkaito ir 
subliūško, tai buvo galima ste
bėti JAV 2000-aisiais metais. 
Informacinių technologijų bend
rovės pateko krizėn, rinka 
persipildė investicijom ir pa
aiškėjo, kad bendrovių akcijos 
buvo pervertintos. „Informa
cinių technologijų plėtros era 
baigėsi, tačiau dėl to neverta 
krimstis, — mano Kauno tech
nologijos universiteto profeso
rius Valentinas Snitka. — Juk 
turime išplėtotas svarbiausias 

informacinės visuomenės prie
mones: internetą, komunika
cines technologijas, mobiliuo
sius telefonus"". 

V. Snitka: 
— Informacinės technolo

gijos pavirto susiformavusiu 
tinklu, kuris faktiškai dar yra 
auganti rinka, bet lėtai, nes 
jos infrastruktūra pasiekė tokį 
lygį, kur jau faktiškai eina jos 
naudojimas, bet ne plėtra. In
dustrinėje visuomenėje tokią 
rolę atliko elektros tinklai. Jie 
irgi vystėsi, sukurti buvo tink
lai, jie tiekė elektrą fabri
kams, ir plėtros elektros tink
luose didelės jau nebesiti
kime nei dabar, nei praeityje. 

Sukurtas visą žemę apglė
biantis palydovų ryšys, kurį 
galima pavadinti savotiškais 
visos žemės neuronų tinklais. 
Šio ryšio galingumas didesnis, 
nei galima panaudot. Dabar 
ateina biotechnologijų ir nano-
technologijų era. Minėtos 
technologijos sukurs naują ga
mybą, kuriai reikės didelių 

žinių. Tai ir yra tai, ką mes 
vadiname žinių ekonomika. 

— Sukurti internetiniai 
tinklai, kiti komunikaciniai 
tinklai turėtų tarnauti žinių 
sklaidai kaip elektros tinklai 
industrinėje visuomenėje, o 
gamybos metodai iš esmės tik 
kuriami. Tai jie būtų biotech
nologiniai, nanotechnologi-
niai, o naudotų tuos didžiulius 
žinių srautus, kurie tais tink
lais, internetu ar kitu tekėtų. 

Čia jau atsiranda sociali
nis faktorius. Kaip valdyti 
tokius didžiulius žinių srau
tus? Kaip rasti optimalaus 
valdymo algoritmus? 

V. Snitka: 
— Ir tada sekantis proce

sas, kuris pradeda matytis 
nuo 2000-ųjų metų, kad tos 
trys technologijos — informa
cinės, manotechnologijos ir 
biotechnologijos — jos vis la
biau persipina, 2-3 metų 
bėgyje jau pokyčiai matosi ir 
paskutinių, kažkur tai 2002— 
2003 metų bėgyje pradeda 
matytis, kad atsiranda 4-ta 
technologija, kuri yra neišven
giama, ir be jos nieko nebus, 
t.y. socialinė technologija. 
Kaip prognozuoti visuomenės 
vystymąsi, kaip paruošti 

visuomenę, kad ji pajėgi būtų 
naudotis tokiom sudėtingom 
technologijom? • 

Tolimesnėje perspektyvoje 
turėtų atsirasti nauja techno
logija — sociotechnologija. Tai 
galėtų įvykti apie 2015—2020-
uosius metus. Valstybės mas
tu tai nėra didelis laiko tar
pas. 

— Tai bus viena techno
logija, kuri valdys visos visuo
menės evoliuciją, vystymąsi, 
konkurentabilumą viso pasau
lio mastu. Tai mes dabar 
esame tų technologijų ištako
se, iš kurių informacinė prak
tiškai jau yra praeitas etapas, 
ja reikia'tik naudotis efektin
gai. Ir dabar niekas nebekalba 
apie informacinę visuomenę, 
visi kalba apie žinių visuo
menę, bet žinių visuomenė yra 
tolima perspektyva, mes 
esame tik pačioje pradžioje. 

V. Snitka mano, kad socio-
technologijos pagrindu galėtų 
būti memetika, kuri mėgina 
prognozuoti socialinį organiz
mą, yra pajėgi integruoti 
antropologiją, psichologiją ir 
kitus mokslus. 

Saulius Spurga 
LER 

TARP MŪSŲ KALBANT 

JAV LIETUVIAI REMS VALDOVŲ RŪMUS 
Valdovų rūmų paramos 

fondo Vilniuje pirm. Edmun
das Kulikauskas 2002.09.20-22 
lankėsi JAV LB XVI tarybos 
suvažiavime Washington, D.C., 
su tikslu, kad Amerikos lietu
viai prisidėtų prie Valdovų 
rūmų atstatymo Vilniuje. Jis 
nušvietė Valdovų rūmų svarbą 
Lietuvos valstybei, jos kul
tūrai , ekonomikai ir tautos 
jaunosios generacijos patrio
tinei, valstybinei sąmonei ug
dyti. Stojant į Europos Są
jungą Valdovų rūmai bylos 
apie senąją Lietuvos praeitį, 
jos valstybingumą nuo kara
liaus Mindaugo laikų. Valdovų 
rūmai bus turizmo traukos 
centras, kaip Trakų pilis ir 
bus kultūros, švietimo ir rep-

rezentavimo centras bei vals
tybingumo muziejus. 

JAV LB XVI tarybos suva
žiavime buvo priimta rezoliu
cija, įpareigojant JAV LB 
krašto valdybą sudaryti Val
dovų rūmų paramos komitetą 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir iš visų Amerikoje gyve
nančių lietuvių rinkti aukas 
Valdovų rūmų atstatymui Vil
niuje. Dėl legalių organiza
cinių priežasčių, aukų nurašy
mo nuo federalinių mokesčių 
ir visų Amerikos lietuvių rep-
rezentavimo Valdovų rūmų 
atstatymo pastangose. Valdo
vų rūmų atstatymo komitetas 
JAV sudarytas iš Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjų, 
jaunimo organizacijų atstovų 

ir spaudos darbuotojų prie 
JAV LB, komitetui vadovau
jant advokatei Reginai Naru-
šienei, kuri yra Valdovų rūmų 
paramos fondo narė Vilniuje. 

Valdovų rūmų paramos 
JAV komiteto būstinė yra Či
kagoje, Jaunimo centre, 5600 
So. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636-1039. Komiteto sąs
kaita atidaryta First Personai 
Bank Chicago, IL. Nuo fed. 
mokesčių nurašomos paauko
tos sumos. Aukų čekiai rašo
mi: Lith. American Commu-
nity — Valdovų Rūmai vardu 
ir siunčiami Čikagos Jaunimo 
centro adresu. 

Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV finansų tvarky
mui yra pakviestas patyręs 

iždininkas Bronius Juodelis. 
Visos komiteto surinktos aukos 
bus laikomos JAV banke iki 
konkretaus panaudojimo Valdo
vų rūmų statyboje, pagal gali
mas sąlygas įamžinant Ame
rikos lietuvių įnašą Valdovų 
rūmams. 

Visas Valdovų rūmų para
mos JAV komiteto narių są
rašas bus paskelbtas ateityje, 
kai jo sudarymas bus baigtas. 

Visi JAV gyvenantys lietu
viai kviečiami remti Valdovų 
rūmų atstatymą per JAV 
komitetą — Lith. Amer. Com-
munity — Valdovų rūmai, 
5600 So. Claremont Ave., 
Chicago, II 60636-1039. 

Valdovų rūmų paramos 
JAV komitetas 

PIRMASIS NACIONALINIS PRAMOGINES DAINOS KONKURSAS 
Kodėl reikalingas toks 

konkursas ir kas jame daly
vaus? 

Šalies aukštosios ir aukš
tesniosios muzikos mokyklos 
rengia nemažai dainavimo 
specialistų. Deja. baigusi moks
lus Lietuvoje, didesnė dalis 
absolventų neįsitvirtina šaly
je, o išvažiuoja į užsienį, kur 
dainuoja įvairiuose baruose, o 
Jtartais ir gatvėse. Konkursas 
padėtų studentams patekti į 
Lietuvos rinką ir čia įsitvirtin
ti, o šalies estrada pasipildytu 
profesionaliais atlikėjais, nau
jais veidais ir vardais. Kon
kurse dalyvaus studentai, be
simokantys dainavimo arba 
jau baigę dainavimo mokslus 
absolventai. Konkursantų am
žius nuo 18 iki 35 metų. Pla
nuojama, kad šis konkursas 
taps kasmetiniu, prestižiniu 
Lietuvos renginiu. 

Kuo patrauklus šis kon
kursas ir kodėl jį žiūrės? 

Konk urso repertuarą su

darys populiariausios Lietu
vos, Rusijos, Italijos. Prancū
zijos ir kitų šalių estradinės 
dainos, miuziklų, operečių ari
jos, romansai bei naujos, spe
cialiai konkursui kuriamos 
pop dainos. Dainininkams pri
tars gyvas, profesionalus or
kestras (ne kompiuterinė mu
zika), koncerte dalyvaus pra
moginių bei estradinių šokių 
atlikėjai, vokalo grupė. Kon
kurso — koncerto metu bus 
atrinkti geriausi atlikėjai 
(atrinks specialiai sudaryta 
žiuri), taip pat labiausiai pati
kusią dainą rinks ir žiūrovai, 
balsuodami telefonu. Šis 
konkursas skirsis iš kitų tuo. 
kad jame dalyvaus tik profe
sionaliai paruošti dainininkai. 

Kada vyks konkursas? 

Konkursas vyks 2004 m. 
sausio-kovo mėn. Baigiamasis 
konkursas-koncertas vyks 
2004 m. kovo 11-ą dieną Kong
resų rūmuose. Konkursą-kon-
certą tiesiogiai transliuoti 
planuoja LNK televizija. 

Kodėl Jums naudinga da
lyvauti šiame projekte? 

1. Jūsų pagalba bus at
rasti talentai pramoginės dai
nos žanre. (Iki šiol Lietuvoje 
niekas to nedarė. Gal todėl ir 
neturime žymių pop atlikėjų. 
Tai patvirtino ir paskutinis 
Eurovizijos konkursas.) 

2. Jūsų įstaigos vardas bus 
reklamuojamas tiek prieš kon
kursą, tiek konkurso metu. 

3. Jūs būsit pirmasis(oji), 
kurio pagalba šalies geriausi 
pop dainininkai taps žinomi ir 
kitose šalyse, garsindami ne 
tik Lietuvos, bet ir Jūsų vardą. 

Generalinis rėmėjas: 

Renginio anonso translia
cija su renginio generalinio rė
mėjo 6 sek. reklamine medžia
ga — 200 kartų. Reklaminių 
vinječių 15 sek. trukmės 
transliacijos metu — 7 kartai. 
Renginio „logo" su rėmėjais 
laikraštyje ,J!espublika" spaus
dinimas ir audio anonsai radi
jo stotyje „Radiocentras". 

Generalinio rėmėjo pozici
jos kaina 200,000 Lt. 

Pagrindinis rėmėjas: 

Renginio anonso translia
cija su renginio pagrindinio 
rėmėjo 3 sek. reklamine me
džiaga — 200 kartų. Rekla
minių vinječių 10 sek. truk
mės transliacija renginio 
transliacijos metu — 5 kartai. 
Renginio Jogo" su rėmėjais 
laikraštyje „Respublika" spaus
dinimas ir audio anonsai radi
jo stotyje „Radiocentras". Pa
grindinio rėmėjo pozicijos 
kaina 100.000 Lt. 

LNK sveikinimų koncerto 
prodiuseris, konkurso rengė
jas Valentinas Deviatnikovas, 
tel. 8-698-40089. 

APIE KULTŪRĄ IR CEPELINUS 
Pasikalbėjimas su muz. dr. Raminta Lampsatyte 

Į Čikagą lankyti savo tė
velio Jurgio Lampsačio buvo 
atvykusi muzikos profesorė iš 
Vokietijos dr. Raminta Lamp
satyte su vaikais Indre ir Jo
nuku. Liepos 20 d. ji „Tėviš
kės" bažnyčioje pamaldų me
tu atliko Brahms ir Mozart 
kūrinius. Ta proga garbingoji 
viešnia sutiko atsakyti ir į 
keletą „Draugo" korespon
dento klausimų. 

— Kur bebūtume, Ameri
koje, Europoje ar kur nors 
kitur, mums pasitaiko geres
nių ir blogesnių nutikimų. 
Tačiau, sakykime, kad apie 
blogybes neverta kalbėti. 
Todėl prašyčiau pasakyti, kas 
geresnio ir įdomesnio Jūsų 
padangėje? 

— Gerai. Pasakysiu. Lie
tuvos ambasada Berlyne gero
je vietoje įsigijo gražų ir pa
togų pastatą. Šio pastato vir
šutiniame aukšte yra erdvi 
patalpa. Ambasadorius Vai
devutis Geralavičius nutarė 
šią patalpą panaudoti paro
doms, koncertams ir kitiems 
renginiams. Man pavyko ge
romis sąlygomis įsigyti gerą 
fortepijoną. Bendromis jėgo
mis sutvarkėme šviesas ir at
likome kitus pertvarkymus. 
Taip, kad dabar turime puikią 
salę. Šių metų vasario 16 die
ną pradėjome kultūrinius ren
ginius. 

— Regis, jog esate JAV ir 
kartu Lietuvos pilietė? 

— Ne visiškai taip. Aš esu 
Lietuvos ir kartu JAV pilietė. 

— Ko gero, gal tapote atly
ginama Lietuvos ambasados 
tarnautoja? 

— Aš esu tik ambasados 
artima bendradarbė, negaunu 
jokio atlyginimo. Savanoriš
kai įsipareigojau ir dirbdama 
jaučiu malonumą. Lietuvos 
ambasada, taupydama lėšas, 
neturi atašė kultūriniams 
reikalams. Todėl aš lyg ir at
lieku jo pareigas. Žinoma, ne
oficialia prasme. Oficialiai 
kultūrinius reikalus tvarko 
ambasados pirmasis sekreto
rius Vytautas Leškevičius. Aš 
jam talkininkauju. 

— Tai, galima sakyti, kad 
Jūs, kaip daugelis lietuvių 
išeivijoje, dirbate, kaip sako
ma tėvynės labui. Dirbate, 
nors iš esmės esate tik lietu
vių tėvų dukra, gimusi JAV. 

— Man atrodo, kad taip 
galima ir pasakyti. Aš dar 
kartą norėčiau pakartoti, kad 
visa tai man teikia didelio 
malonumo. 

— Įdomu, ar Algimanto 
Kezio parodos atidaryme buvo 
ir kitataučių žmonių? 

I I i 
IŠNUOMOJA 

i š n u o m o j a m a s naujai dekoruotas. 
modernus 2 miec hutas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

oo P] ir Marųuette Rd 
Tel. 7(W-f»5A-65<W 

mon r ier išnuomojamas vieno 
mugamojo su visais 

Į'Mtoįjumais s.ivjrnamis. 
ramioje vietoje, arti parduotuvių. 

savaitėmis nuo X/9 9/5. 
I,-! 269-469-4826. 

[šnuomoju 2 miegamųjų 
butą pirmame aukšte, 
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PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs. dažymas... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS « # • 
VENCIUS Z | L 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088: 
312-493-8088 

DĖMESIO' DČMESrO1 

Nesoilal atvykote, ieškote darbo ar 
buto. tačiau dcdbtis laikraštyje bran 

oiai kainuoja' He bėda DRAUGAS įusu 
skHbima išspausdins nemokamai 

TerHkla paskambinti 
tel 77 i 585 9500 ar užsukti i DRAUCO 
administracija adresu 4545 W 6 ) St.. 

Chicago 1.60629 

STATE FARM INSURANCE 
\t TT AfOBi JO. NAML. SVHKATHK 

IR ( .YVYHKS M M B 
Acentas Frank Zapolis ir Ott. Mpr 

Aukse S Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOI.IS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DCCKYS 

TEL. 773-5X5-6624. 
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LOTERIJA LAUKIA 

„DRAUGO" VASAROS 

ŠVENTEI LABAI TRŪKSTA 

PRIZŲ LAIMĖJIMAMS! 

Žaislai, statulėlės, paveikslai, rankdarbiai, indai 
— viską, ko Jūs savo namuose šiuo metu 

nepritaikote, padovanokite mums! 
Jūsų dovanoti laimikiai pradžiugins kitus 

šventės dalyvius. 

„Draugo" vasaros 
šventės rengėjai Jums labai 

dėkingi! 

,, Draugo" adresas: 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

Tel. 773-585-9500. 

— Buvo daug užsienio dip
lomatų, vokieCių tautybės as
menų, o taip pat Berlyne ir 
kituose miestuose gyvenančių 
lietuvių. Mes nesitikėjome to
kio didelio žmonių antplūdžio. 
Buvo daug parduota parodoje 
rodytų darbų. Taipgi turėčiau 
pasakyti, kad greitai ištuštėjo 
mūsų paruoštas vaišių stalas. 
Beje, mes (ambasadorius ir 
aš) numatome Algimantą Ke-
zį pristatyti Lietuvos valsty
binei premijai. 

— Įdomu... Sakykit, ar ne
planuojate Algimanto Kezio 
foto darbų parodų surengti 
kituose miestuose? 

— O taip. Planuojame su
rengti parodą Vokietijos už
sienio reikalų ministerijoje, 
Hamburge, Brandenburge ir 
kitur. Jei susidarys palankios 
sąlygos, numatome surengti 
parodas Lietuvos ambasadose 
Londone ir Paryžiuje. 

— Teko nugirsti, jog da
bar esate pasiryžusi surengti 
Paryžiuje gyvenančio dail. 
Žibunto Mikšio grafikos dar
bų parodą. 

— Pirmiausia bus sureng
ta Aldonos Gustas paroda. Ji 
yra poetė ir dailininkė. Ji gi
mė Klaipėdos krašte. Dabar 
gyvena Berlyne. Ji pažadėjo 
parodos atidarymo metu skai
tyti savo poezijos kūrinius. 

— Ar ji (Gustas) kalba 
lietuviškai? 

— Deja, nebekalba. Ji iš
vyko į Vokietiją būdama pen
kerių metų. Jos tėveliai (abu 
mirę) nespėjo jai įdiegti lietu
vių kalbos. Tačiau jos poezijo
je dažnai pulsuoja lietuviška 
dvasia. Jos vyras yra žinomas 
Vokietijos rašytojas Georg 
Holsten. 

— Ar galima teigti, kad 
Lietuvos ambasada Berlyne 
jungia tenykščius lietuvius? 

— Be abejo, kad taip. Tik 
norėčiau pasakyti, kad am
basada turi per mažai oficia
lių darbuotojų. Jie kasdien 
dirbdami po keliolika valan
dų, pradeda pavargti. Dar no
rėčiau paminėti, kad amba
sadoje įvairiais reikalais lan
kosi ne vien Berlyno lietuviai 
ir kitur gyveną mūsų tautiečiai 
ir kitataučiai. Ambasadoje 
dažnai lankosi iš Lietuvos at
vykę studentai, teatralai ir ki
ti. Taipgi čia vyksta įvairūs 
priėmimai, pagerbimai ir 1.1. 
Na, o mes ambasadoje rengia
me „Master classes". Dirbame 
su studentais, o jie paskui 
atlieka lietuviams koncertus. 
Viename tokiame koncerte 
buvo atlikti Lietuvoje gimusio 
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Lietuvos ambasados rūmai Berlyne. 

kompozitoriaus Sigfried Mat-
thus kūriniai. Taipgi planuo
jame surengti dail. Algimanto 
Švėgždos darbų parodą. Tame 
name, kur jis Berlyne gyveno. 
bus pritvirtinta atminimo 
lentelė. Iš Vilniaus atvyks 
prof. Vacys Bagdonavičius 
skaityti paskaitos apie Vydū
ną. Žinia, kadaise Vydūnas 
Berlyno Humbold univer
sitete skaitė paskaitas. Uni
versiteto vadovybė sutiko jo 
atminimo lentelėje pažymėti, 
kad Vydūnas šiame univer
sitete dėstė lietuvių, sanskri
to ir kitas kalbas. Taip pat 
planuojama surengti dailinin
kų Žibunto Mikšio ir Stasio 
Eidrigevičiaus darbų parodas. 
Tad bus daug įdomių ir ver
ti n gv; "• • inių. Aš žinau, kad 
lietuviai mėgsta valgyti cepe-

- tai, sakyčiau, nieko 
blog;». račiau mes domimės ne 
vai o kitomis vertybė
mis. Aš dar norėčiau pridurti. 
ka seniai ambasadoje 
buvo rouomos Vokietijos TV 
Lietuvoje susuktų filmų iš-
trau Vokiečiai labai do
ro ii mus rodė ir komen
tavo režisierius Stefan Tam-
men. 

— Neiškęsiu nepaklausęs 
apie mūsų nepamirštamą 
solistę Viliją Mozūraitytę. 
Kaip ji laikos? 

— Gerai laikosi. Ji ketu
rioliktą sezoną dainuoja 
Karlsruhe miesto operoje, 
tampa dramatiniu sopranu. Ji 
dabar atlieka ne tik mezzoso-
prano, bet ir dramatinio sop
rano pagrindines partijas. 
Jeigu Čikagos lietuvių opera 
kada nors statytų Verdi ar 
Wagnerio operas, galėtų ją 
pakviesti. Neapvils. 

— O kaip jos sesutė Hen
rieta? 

— Ji dar vis smuikuoja 
Ludvvigshafen simfoniniame 
orkestre. Groja antruoju 
smuiku. 

— Ačiū už pokalbį ir pri
imkite mūsų geriausius lin
kėjimus. Malonėkite perduoti 
sveikinimus mūsų bendriems 
pažįstamiems. 

Petras Petrutis 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

A M E R I K O S L IETUVIU T E L E V I Z I J A 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS T E L E r O N U 7 0 3 - 8 3 9 - 9 0 2 2 

Žiūrėkite Amerikos Ue*r.» "r-' :7v.ns laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT C;*^ . •> i 3 kanalą. 

Aiaatgąa l.'ičLllTL'SJS.̂  X 
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Lietuva — ketvirta 
Atkel ta iš 1 psl . 

Kaip ir tikėtasi, pasibaigus 
karui Irake, JAV, euro zonos ir 
kitų valstybių ūkis pamažu 
grįžta į įprastos plėtros vėžes, 
nors kai kurioms valstybėms 
dėl galimos defliacijos gresia 
ekonominis nuosmukis. 

„Lietuvoje defliacija jau eg-

pasaulyje pagal ekonomikos augimo tempus 
ėiau, Vilniaus banko žinovu tei-

ALGIO RIMO ATMINIMUI DRAUGAS 2003 m liepos 31 <L, ketvirtadienis 
zistuoja, tačiau ją leme ne vangi 
vidaus rinka, bet lito ir dolerio 
kursų svyravimai bei sumažėju
sios pasaulinės naftos kainos", 
teigė G. Nausėda. 

Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjunga, sparčiau didės maisto, 
nekonkurencinių ūkio šakų pro
duktų ir paslaugų kainos, ta-

gimu, šiemet šie pokyčiai 
Lietuvai dar negresia. 

Atsižvelgiant j defliacinį 
pirmojo 2003 m. pusmečio ..kli
matą", šių metų infliacijos prog
nozė sumažinta nuo 1.5 proe. iki 
0.2 proc. 

Prezidento patarėjo „stalčiuose" — nauji korupcijos skandalai 
Atkel ta iš 1 psl . 

R. Ačo teigimu, šiuo metu 
kompromituojančios medžiagos 
neatskleidžiamos, nes daugelis 
būsimų skandalų „herojų" šiuo 
metu atostogauja. 

- R. Ačas teigė, kad cituoja
mas iš laikraščio jam priskiria

mas sakinys „tėra laisva straip
snio autoriaus interpretacija". 

„Tiesa yra kita. Skandalai 
guli ne patarėjo Remigijaus Ačo 
stalčiuose, o realiame gyveni
me, kuriame pernelyg ilgai bu
vo leista keroti korupcijai, kont
rabandai ir šešėlinei ekonomi

kai. Naujosios sąjungos Infor
macinio centro pareiškimą in
terpretuoju kaip keistą pasi
priešinimą prezidento R. Pakso 
veiksmams, siekiant valstybėje 
teisingumo ir tvarkos", sakė R. 
Ačas. 

Saugumas perduoda „septynių diplomatu bylą" prokurorams 
Atkel ta iš 1 psl . 
galimais diplomatų piktnau
džiavimo tarnyba faktais, per
duoda Generalinei prokuratū
rai. 

Kartu perduodama VSD tu
rima informacija apie privataus 
verslo neteisėtus interesus Lie
tuvos konsulinių įstaigų veiklo
je. 

„Jeigu prokuratūra nusta
tys, kad medžiagoje yra nusi
kaltimų, susijusių su korupcija, 
sudėties požymių, VSD tikisi, 
kad prokuratūra priims atitin
kamus sprendimus dėl ištyrimo 

bei paskirs atsakingą už korup
cijos faktų tyrimą ikiteisminio 
tyrimo instituciją", rašoma VSD 
pranešime. 

Kaip skelbta, tyrimą dėl 
Lietuvos konsulinėse įstaigose 
Baltarusijoje ir Rusijoje dir
bančių diplomatų veiklos šiemet 
vasarį pradėjo užsienio reikalų 
minis t ras Antanas Valionis, 
gavęs informacijos, jog kai kurie 
konsuliniai pareigūnai pažei
džia įstatymus. Medžiagai, ku
rią apie įtariamus diplomatų 
pažeidimus surinko VSD, buvo 
suteiktas valstybės paslapties 

statusas. 
Praėjusį ketvirtadienį atsi

statydino Konsulinio departa
mento direktorius Gediminas 
Šiaudvytis, generalinis konsu
las Sankt Peterburge Gintaras 
Ronkaitis, vicekonsulas Sankt 
Peterburge Darius Ryliškis, 
konsulas Sovetske Saul ius 
Turskis, ambasados Rusijoje 2-
asis sekretorius Semionas Dan-
čenka, ambasados Baltarusijoje 
patarėjas Linas Valentukevi-
čius ir 2-asis sekretorius Ričar
das Ramoška. 

Milijonų iššvaistymu kaltinti „Kauno holdingo" vadovai 
išvengė atsakomybės 

Atkel ta iš 1 psl . 
A. Pašukevičiaus ir kitų asme
nų 1992 metais įsteigtą KHK 
vykdę neteisėtą kreditavimo 
veiklą. 

Suėjus senaties terminui, 
pastarieji kaltinimai visiems 
teisiamiesiems buvo panaikinti. 

A. Pašukevičiui, šiuo metu 
dirbančiam bendrovėse „Ur
mas" ir „Corporate Property 
Holding" konsultantu, teismas 
nutraukė bylą ir atleido jį nuo 
baudžiamosios atsakomybės. 

Bendrovėje „Egira" infor
macijos specialistu dirbantis V. 
Krasnickas, teismo sprendimu, 
laisvės neteks daugiau nei me
tams. Jis nuteistas 5.5 metų 
laisvės atėmimo bausme, ta
čiau, pritaikius 2002 m. Lietu
vos Konstitucijos 10-mečio pro
ga paskelbtą amnestiją, jam 
bausmės laikas sutrumpintas 
penktadaliu, taip pat į bausmės 

vykdymo laikotarpį jam įskaity
ta pustrečių metų trukusi kar
domoji priemonė — suėmimas. 
Vietoj suėmimo V. Krasnickas 
buvo sumokėjęs 100,000 litų už
statą, kurį atgavo, kai suėmimo 
terminas pasibaigė. 

V. Krasnickas kalt intas iš 
KHK pasiėmęs 39 mln. litų ir 
juos paskolinęs kitoms bendro
vėms. Minėtą sumą V. Krasnic-
kui išdavusi buvusi KHK direk
torė J. Barysienė nuteista 5 me
tams laisvės atėmimo, tačiau, 
pritaikius praėjusių metų am
nestiją, ji nuo įkalinimo atleis
ta. 

Bausmės išvengė ir kiti 
KHK stebėtojų tarybos nariai — 
N Končienė bei K. Armaitis. 
kurie kaltinti tarybos posėdyje 
pritarę sprendimui rinkti iš gy
ventojų indėlius. 

Šiuo metu užsienyje nuo 
Lietuvos teisėsaugos besislaps

tančiam buvusiam EBSW va
dovui G. Petrikui kal t in imai 
šioje byloje pateikti nebuvo. 

Nuo 1992 iki 1995 metų 
KHK iš Lietuvos gyventojų su
rinko 344 mln. 347,000 litų. Per 
tą laiką indėlininkams buvo 
grąžinta 262 mln. 861.000 litų 
ir sumokėta daugiau kaip 54 
mln. litų palūkanų. 

Kaip teigė KHK likvidaci
nės komisijos pirmininko įgalio
tas 'atstovas teisme Michalas 
Rokickis. investicinei bendrovei 
savo santaupas patikėjo 15.600 
žmonių. 

..Šiemet turėtų būti baigta 
KHK bankroto procedūra, o, 
pardavus bendrovės turė tą 
turtą, indėlininkų grąžinimo 
fonde tėra 877,000 litu. todėl 
kiekvienas nukentėjęs gyvento
jas gali tikėtis susigrąžinti tik 
0.6 proc. nuo paskolintos bend
rovei sumos", tvirtino jis. 

Lietuviai moko užsieniečius susekti nusikaltėl ius pagal kvapus 
Atkel ta i š 1 psl. ganiai šunys. 
seminaras, kur paskaitas kele- Vienas gyvūnas per dieną 
tui šimtų kriminalistų skaitė atlieka daugiau kaip po dvi 
Lietuvos kinologijos centro va
dovas, komisaras Aleksandras 
Aleksandravičius. 

„Norą mokytis pareiškė ir 
kolegos Suomijoje. Žinau, kad 
jie dar domėjosi odorologų lai
mėjimais Vengrijoje ir Lenki
joje, tačiau mūsų patirtis įver
tinta geriausiai", sakė A. Alek
sandravičius. 

Pasak jo, odorologijos eks
pertizes Kinologijos centre at
lieka tarnybiniai vokiečių avi-

ekspertizes. Šuo iš 12 kvapų 
mėginių turi atskirti vienintelį 
reikalingą, o aptikęs reikiamą, 
prigula. 

Šunys lygina nusikalt imo 
vietoje paimtą nusikaltėlio pa
liktą kvapą su jau sulaikytojo 
įtariamojo kvapu. Jei tas žmo
gus buvo nusikaltimo vietoje, 
šuo tai patvirtins. 

Kvapų mėginiai nusikalti
mų vietose renkami steriliomis 
flanelės skiautėmis, kurios 

vežamos į Odorologijos centre 
esantį kvapų banką 

Šiuo metu ten gali būti su
kaupta apie 10.000 kvapų. 

Pasak A. Aleksandravi
čiaus, Lietuva lenkia ki tas odo-
rologija užsiimančias pasaulio 
valstybes. 

Pasak jo, Olandijoje specia
listai kvapus nusikaltimų vie
tose renka gerokai primityviau 
— pavyzdžiui, iš vogto automo
bilio į kvapų banką vežama visa 
vairuotojo sėdynė arba išpjauta 
jos dalis. 

Išgelbėti Vilniuje sužalotos prancūzų aktorės nebėra vilt ies 
Atkelta iš 1 psl . 

Trečiadienį Vilniaus 3-aja-
me apylinkės teisme kaip liudi
ninkas buvo apklaustas sužalo
tos aktorės brolis Vincent 

Apklausoje trečiadienį taip 
pat pareiškė norą dalyvauti ir 
moters sumušimu įtariamas 
populiarios roko grupės vadovas 
Bertrand Cantat, kuris j teismą 
buvo atvežtas iš T. Kosciuškos 
gatvėje esančios areštinės. 

Liudininką maždaug dvi 
valandas apklause ikiteisminio 
tyrimo teisėjas Dmitrijus Kor-
sakovas. 

Vilniaus apygardos proku
roro Žydrūno Radišausko pasiū
lymu liudininką nuspręsta ap
klausti teisme, remiantis Bau
džiamojo proceso kodekso nuo
statomis. 

Atsižvelgta į tai, kad liudi
ninkas yra užsienio pilietis ir 
bylos nagrinėjimo teisme metu 
gali būti išvykęs iš Lietuvos 

Apklausos rezultatų teisė
jas D. Korsakovas nekomenta
vo. 

Teisėjo teigimu, daugiau 
liudininkų trečiadienį nebuvo 
apklausta. 

Manoma, kad M Trintig-
nant sunkų galvos sužalojimą 
patyrė sekmadienio naktį per 
Vilniaus viešbutyje įvykusį kon
fliktą su savo gyvenimo draugu 
B. Cantat. 

BNS žiniomis, kai tarp ak
torės ir.jos draugo įvyko konflik
tas ir jiedu susistumdė, B Can
tat skambino jos broliui ir pra
nešė apie nelaimę. Pats Vincent 
Trintignant įvykio nematė. 

Savo parodymus policijai iš 
karto po įvykio davė ir aktorės 
sūnus Roman Kolinka. 

M. Trintignant komos buk 
lėje buvo atvežta į Vilniaus grei
tosios pagalbos universitetine 
ligoninę ir skubiai operuota. 
Sekmadienį i tos panos lis'<>m 

nės Toksikologijos skyrių pate
ko ir B. Cantat — jam medikai 
nustatė apsinuodijimą alkoho
liu ir medikamentais. 

Paryžiaus prokuratūra dėl 
aktorės M. Trintignant sužaloji
mo iškėlė bylą grupės ,,Noir De-
sir" vokalistui B. Canta t . pra
nešė Rusijos internetinė žinia-
sklaida. 

B. Cantat kal t inamas dėl 
sunkaus kūno sužalojimo, su
kėlusio pavojų gyvybei, ir nesu
teikus pirmosios pagalbos. 

Paryžiuje spėjama, jog tre
čiadienį pasibaigus 48 valandų 
sulaikymo terminui B. Cantat 
bus paleistas už užstatą, tačiau 
iki tyrimo pabaigos jis turės lik
ti valstybės, kurioje įvykdytas 
nusikalt imas. teritorijoje 

Ieškinį pnes B. ('nnt.it pa 
teiki M Trintignant g iminai
čiai, po antrosios operacijos pra 
radę vi l t į , kad aktore išgyvens 

Algis Rimas. 

Vilniaus arkikatedros Šv. 
Kazimiero koplyčioje liepos 8 
d. išeivijos katal ikų vyskupas 
Pau l ius Ba l t ak i s , kar tu su 
monsinjoru Gin ta ru Grušu , 
arkikatedros administratoriu
mi Ričardu Doveika, ki tais 
kunigais, aukojo šv. Mišias už 
pernai spalio mėnesį mirusį 
ekonomistą, diplomatą, išeivi
jos visuomenės veikėją Algį 
Rimą. Šv. Mišiose dalyvavo 
JAV LB valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys. LB Tary
bos p rez id iumo p i rmin inkė 
Regina Naruš ienė . Kultūros 
ta rybos p i rmin inkė Marija 
Remienė, PLB valdybos vice
pi rmininkas Algis Rugienius, 
grupė Vilniuje vykusio PLB 
XI Seimo dalyvių — prisi
rinko pilna Šv. Kazimiero kop
lyčia. Buvo padėtas baltų leli
jų vainikas velioniui, altorių 
puošė vėlgi baltų lelijų puokš
tės . Buvo įrengtas nedidelis 
s t endas su nuo t r aukomis , 
vaizduojančiomis A Rimo 
gyvenimą ir veiklą. 

Pagerbdamas JAV 
sadose dirbusi A. Rama sv. 
Mišiose, bendroje mak 
lyvavo kadeticija I ' oje 
baigiantis JAV ambasadorius 
John 1- Tefit. 

Sus iedamas tos dienos šv. 
Mišių Evangelijos ir kitus Mi
šių skait inius su tauria Algio 
Rimo asmenybe bei jo veikia. 
jau t ru pamokslą pasakė, išei
vijoje gunes ir brendęs rnons. 
G. Grušas . Algio pasiaukoja
ma, n e s a v a n a u d i š k a veikla 
diplomatinėje tarnyboje, išei
vijos visuomeninėje veikloje, 
Dievo ir Tėvynės garbei davė 
vaisiu*, — sake monsinjoras 
G. Grušas, pakvietęs visus mal
doje prisiminti velionį AlgĮ. 

Mišių metu solistė Juo
d ika i ty tė įspūdingai at l iko 
„Ave. Maria", k i tus sakral inės 
muzikos kūr in ius . 

Po šv. Mišių koplyčioje su
sirinkusieji pasidalijo minti
mis ir prisiminimais apie A. 
Rimą. Nuo 1967 m. jis dirbo 
JAV diplomatinėje tarnyboje, 
ambasadose Vokietijoje, Islan
dijoje. Airijoje, Kanadoje, ki
tose šalyse, o a tkūrus Lietu
vos Nepr ik lausomybę — 
1991—1994 m. JAV ambasa
doje Vilniuje, ambasadoriaus 
D. Johnson politinės ekonomi
kos patarėju ' amba-
pavaduotoju' . Apie ; 

Rimo vais ingą d ip lomat inę 
veiklą kalbėjo JAV ambasado-
n u s John F. Tefft. pabr ižesjo 
dideles pas tangas a tkur ian t 
sovietinės okupacijos nunio
kotus Lietuvos ekonominius 
ir ki tus santykius su JAV. 

N u o šio! kor te les 
s k a m b i n i m u i į L ie tuva 

nus ip i rks i te „ D R A U G E " ! 

,. t.irorr. 
h*lff 

JAV LB tarybos prezidiu
mo pirmioinki i i... nė 
sakė, jog A Rima i' pažinojo 

žmogų. Iš karto atrodė, kad 
jam . oo, I v. t 
tv i r tos moral inės savybės 

'••-

sunkumus , sudėt ingus da r 
bus, darė jį kaip tik tvir tu 
visuomeninės bei poli t inės 
veikl< - ' 
bant LB Ekonominių, paskui 

—V • 
boję, kildavo skirtingų nuo
mom 
mu, ix>t A. Rimas rasdavo kom
promisą, sugi bėjo 
legti jėgas Bedamas AI.To 
atstovu Jungi 
kos baltų kum 
jis sumania ' -vo išci-
.ijos pastangas : ilti-
|os šalims įstoti i N X : I >. 
•li/.av i konferencija.-, - k u t a s 
supažindinti su invesl 
galimybėmis Lietu-

1 ŠV. Kazimiero k< : 
sirinkusius Algio i 
liuf ir bendradarbius jaut r ia i 
kreipėsi JAV LB 
pirmininkas A. i 
pakvietus vado\ 
meninių reikalų \ . 
Rimas sutiko ir visuomet su 
juo surasdavo bendra k.-
kalbėjo A. Gečys. Kai A. 
mas sužinojo, jog jį ėmė per
sekioti sunki hga. A G 
j a m pataręs r* pas i t r auk t i 
nuo veiklos, nes tai padės ne
pasiduoti blogoms nuotai
kom-, jaustis geriau. Ir A. Ri
mas dirbo, kar tu slaugyda
mas, prižiūrėdamas negaluo
jančia mama. vis važinėda
mas pas ja iš Vašingtono Į Put-
nama. Netrumpa kelią iš na
mų pas sergančia mama va
žinėdavo ir Algio žmona Ra
mune. Tad atsiduodant art i
mųjų globai ir stangai, dažnai 
pritrukdavo laiko pasitikrinti 
sveikatą, laiku ligai ažbėgti 
už akių. Ligai jau įsigalėjus, 
žinojome, kad Algio Kimo ir 
LB pastangos duoda rezulta
tus, kad Lietuva bus pakvies
ta į Siaurės Sąjungą. Ligai jau 
sukausčius, kar tu su ambasa
doriumi V. Ušacku. bendruo
menės valdybos atstovai ap
lankė jį namuose ir A. Rimui 
buvo Įteiktas aukš tas Lietu
vos valstybės apdovanojimas 
— Lietuvos Didžiojo Kuni-
aikščio Gedimino Riterio kry
žius, kalbėjo A. Gečys. Tė
vynė, tuometinis prezidentas 
Valdas Adamkus deramai 
įvertino A. Rimo nuopelnus. 

Algimantas A 
Naujokaitis 

A f A 
Brol iui 

kuri . BRONIUI RACEVIČIUI 

A f A 
Seser ia i 

ALEKSANDRAI PETKIENEI 

mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą arti
mam draugui VACIUI ROCIŪNUI ir jo šeimai. 
Su jumis kar tu liūdi 

Juozas ir Reda Ardžiai 
Birutė Čyvienė 

Vytautas ir Aldona Mauručiai 
Marija Mikonienė 

Pranas ir Aleksandra Razgaičiai 
Irena Sušinskienė 

A f A 
kun . BRONIUI RACEVIČIUI 

A f A 
ALEKSANDRAI PETKIENEI 

mirus Lietuvoje, r e i šk i ame nuoš i rdž ia užuojautą 
broliui VACIUI R O C I Ū N U I ir jo še imai . 

Cleuelando ateitininkai 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėle Lietuvių tarpe nėra kilos modernesnes spaustuves 

visoje Amerikoje. 
..Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, žurnalus,, 

laikraščius, prooramas pakvietimus plakatus, bilietus. reklammes| 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialiu laišku popierių su 

siuntėjo organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 

spaustuvė negalėtu atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui .Draugas" turi atlikti daug papildomų spau
dos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuvišku draugijų vadovybę pasinaudoti ..Draugo" spaustuvės 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti. 
ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite .Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus ..Draugo" spaustu-| 

vei. Juk ..Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organi
zacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas". 

Visais spaudos darbu reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street; Chicagc, IL 60629 

the designadon A340. 

There are a numbet reafon wri\ • • mfort and con-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LINO KEVLICIAUS SPORTO KLUBO VAIKINAI 

RUOŠIASI ČEMPIONATUI INDIANAPOLYJE 

Union Pier Lietuvių drau
gija rengia tradicinę gegužinę 
rugpjūčio 2 d., šeštadienį, nuo 
5 v. p.p. iki 10 v. v. Pietūs siū
lomi nuo 5:30 v. p.p. Veiks 
ba ra s , loterija, bus žaidimų 
va ikams . Draugija kviečia vi
s u s apyl inkės gyventojus ir 
vasarotojus gausiai dalyvauti. 
Gegužinė vyks Michigan ežero 
pakran tė je , žinomoje „Ginta
ro" vasarv ie tė je (15860 La-
keshore Rd., Union Pier, Mi
chigan). Daugiau informacijos 
kre ip ian t i s į Mildą Rudaitytę 
tel . 269-469-0231. 

Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserys maloniai v isus 
kviečia dalyvaut i šv. Mišiose 
ir pasimels t i , kad kongregaci
jos įs teigėja Motina Marija 
Kaupa i t ė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks rug
pjūčio 2 d., šeštadienį, 9:30 
vai. rytą, seselių motiniškame 
name , 2601 West Marąuet te 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun . Andrew Wisdom, O.P. 
P ra šome dalyvauti. 

Jėzui tų koplyčioje (2345 
W. 5 6 t h Str . Chicago, IL 
60636-1098, tel. 773-737-8400) du 
p i rmuosius rugpjūčio sekma
dienius , t.y., 3-ąją ir 10-ąją d., 
pamaldos vyks ne dešimtą, bet 
dev in t ą va landą ryto. Ki tų 
rugpjūčio, rugsėjo ir vėlesnių 
mėnesių sekmadienių pamal
dų tva rka , kaip ir anksčiau — 
10 vai, r. Pirmąjį mėnesio šeš
tadienį, t.y., rugpjūčio 2 d., šv. 
Mišios ir Rožinys - 4 vai. popiet. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdyba rengia tradicinę gegu
žinę rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį. Atei t ininkų namų sodelyje 
nuo 12 iki 6 vai p.p. Bus sma
gios muzikos, skanaus maisto, 
veiks loterija, i š t roškusiems 
bus galima atsigaivinti. Kas gali 
būti ger iau, kaip šventą dieną 
praleist i su draugais ir gamto
je! Kviečiame visus dalyvauti . 

Atveskite savo vaikučius į 
. .Pipirų ratelį", kuris veikia 
p i rmadienia is , ant radienia is , 
t r eč iad ien ia i s ir penk tad ie 
niais nuo 9:30 v.r. iki 11:30 
v.r. ir trečiadieniais nuo 12 v. 
p.p. iki 2 vai. p.p. (Vaikai lan
ko ka r tu su tėveliais arba se
neliais). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Rimą (Stro-
pu tė ) Geimer 773-775-9498 
t a rp 9 v. r. ir 5 v.v. Vaikus pri-
iminėsime tik iki spalio 1 d. 

Židinio pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
ni, rugpjūčio 2 d., 4 v. p.p.. J ė 
zuitų koplyčioje prie J a u n i m o 
centro. Čikagoje. Artėjant Žo
l inėms. Švč. Marijos Dangun 
paėmimo šventei, a tneškime 
žydinčių gėlių pasveikinti Ją . 

Rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį, 11 vai. ryto, R. A. Marcher-
tu sodyboje Michianoje, MI, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
a rch i t ek tų sąjunga (ALIAS) 
rengia gegužinę, kurioje, pri
t a r d a m a s gitara, dainuos Al
g i m a n t a s Petrait is . Daugiau 
informacijos: tel. 773-436-
7679. 

Rugpjūčio 10 d. Švyturio 
j ū r ų šaul ių kuopa rengia Pilė
nų stovyklos vasaros geguži
nę. Pilėnų vartai bus a tdar i 
nuo ankstyvo ryto. Sesės švy-
tu r io t ė s vaišins l ie tuviškais 
pa t ieka la i s , o broliai švytu-
riečiai žiūrės, kad nebutute iš
troškę. Gausiai dalyvaukime 
gegužinėje, nes savo ats i lan
kymu paromsite Pilėnų sto
vyklos išlaikymą. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos tradicine gegužine rug
pjūčio 17 d. PLC sodelyje. 

Lemonte, vyks po 11 vai. šv. 
Mišių. Bus namų gamybos 
mais to , smagios muzikos. 
Veiks loterija. Loterijai reika
lingi fantai. Kas gali paauko
ti, prašomi juos įdėti į bažny
čios pr ieangiuose esančias 
dėžutes. 

Skirmantė Miglinienė, 
Pasaulio lietuvių archyvo va
dovė Čikagoje, bus viena iš 
paskait ininkų Lietuviškų stu
dijų savaitėje Dainavoje rug
pjūčio 17-24 d. Savaitės daly
vius ji supažindins su PL ar
chyvo tvarkomais išeivijos lie
tuvių periodikos rinkiniais ir 
rengiamu katalogu. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose, Oak 
Lawn, organizuojamas vaikų 
daržel is (day-care) . Vaikų 
amžius - 3-5 metai. Užsiėmi
mai vyks penkias dienas per 
savaitę nuo 8:30 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų, - leiskime 
mamoms dirbti! Jei susirinks 
pakankamai vaikų (bent 12), 
darželis pradės veikti 2003 m. 
rugsėjo 2 d. Dėl vaikų regis
t r av imo kreipt is tel . : 
708-422-1433 iki rugpjūčio 
26 d. 

„Draugas" visus 94 metus 
buvo gyvas savanorių dėka. 
Laukiame jų ir šiemet vasa
ros šventėje rugpjūčio 10 d. 
Galintys ateiti į talką kviečia
mi paskambinti „Draugo" val
dybos pirm. Marijai Remienei 
708-562-1448. 

Kokia gegužinė be loteri
jos?! „Draugo" gegužinei, kuri 
įvyks rugpjūčio 10 d. t. Mari
jonų sodelyje, dar t rūksta lai
mikių. Prašome padovanoti. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 McCart-
hy Rd.. Lemonte. Visas pelnas 
skir iamas stipendijoms. Kvie
čiame ir ne golfo entuziastus 
atvykti į vaišes po golfo išky
los ir susipažinti su šių metų 
stipendininkais. Daugiau in
formacijos - skambinti Edui 
Modestui - 630-794-0500. 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį . Old Oak 
Country Club, Lock Port, IL. 
Norintys dalyvauti kviečiami 
registruotis iš anksto, kreiptis 
į Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

Čikagos Gen. T. Daukan
to Jūrų šaulių kuopa ruošia 
susipažinimo vakarą ,,Kapi
tono stalas", kuris vyks Čika
gos Venecijos naktų festivaly
je rugpjūčio 2 d., šeštadienį, 6 
v. v. Mūsų vieta: 500 metrų į 
š iaurę nuo Aquarium pagal 
uosto krantinę. Kviečiami na
riai ir svečiai. Informacijos 
tel. 773-376-6256. 

Spor to k lubo . .Combat 
fighters Club" įkūrėjas, nepa
pras ta i ak tyvus ir visuomeniš
kas žmogus Linas Kevličius, 
bei klubo spor t in inkai , in ten
syviai ruoš ias i vyks i anč i am 
čempionatui . 

Kitą savaitgalį Indianoje. 
Indianapol is Convention Cen-
ter Hal i G, vyks a tv i ras ir pir
mas i s Amerikoje L ie tuvos 
Kovinės savigynos čempiona
t a s - „Bat t le of Indianapol is 
2003". P a k l a u s ė m e Lino ka ip 
j a m ruošiamasi ir kaip a ts i t i 
ko, kad lietuviai buvo pakvies
ti į š ias varžybas . 

- Nuo klubo įkūrimo s ten
giamės dalyvaut i įvairiausiose 
varžybose ir kovose. Šis čem
pionatas nėra eilinės varžy
bos. J i s skiriasi nuo kitų. Skir
t u m a s t a s , kad m u m s būdavo 
nepalankios taisyklės, t a škų 
s is tema, kuri vis susipainioda
vo... Kovinė savigyna, tai nau 
j a s kovos menas . Čia iškovoti 
t a š k a i skaič iuojami k i t a i p . 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

K a i p ? Tašfcai sk i r i ami , ka i 
p r i eš in inkas visai nokautuoja
mas!" 

Kovinėje savigynoje svar
b u s ne t ik fizinis, bet ir psicho
login is pa s i ruoš imas . L i n a s 
Kevličius iš pat i r t ies papasa 
kojo, kaip j am kartą, t iesiog 
r inge sukaus t ė r aumeni s , ne
galė jo ne t pa judėt i . P a k i l o 
s p a u d i m a s ir jėgos apleido da r 
kova i nepras idė jus . D a b a r 
t a i p nenu t inka - išmoko save 
kontrol iuot i . Savi tvarda , a t s i 
pa la idav imas , t i n k a m a s nus i 
t e ik imas ir draugų bei s irgal ių 
pa l a ikymas - t i l tas į sėkmę. 

L inas labai kviečia visus , 
besidominčius kovos mena i s , 
a t v y k t i į čempionatą . Vyks 
s inchroninės varžybos, šokiai 
su ka rda i s ir ki tais g inkla is , 
k i t i renginiai . Tokio lygio var
žybose galima išvysti ne vieną 
spor to a r kino žvaigždę, gau t i 
autografą. Čempionatas pras i 
d ė s penktadienį , rugpjūčio 8 d. 
Vyks šou ir parodomosios ko

vos. 0 šeštadienį, 10 vai . ryto, 
prasidės pagr ind inės varžy
bos. Išsamiau galite sužinoti 
internete, adresu: 
www.omacindiana.com, arba 
paskambinę Linui, telefonu: 
773-965-1111. 

Į varžybas taip pa t žada 
atvykti sportininkai iš Lietu
vos. Romualdas Navickas, šios 
sporto šakos įkūrėjas, ir keli 
sporto klubo „Ąžuolas" nariai. 
Žinoma, jeigu gaus JAV vizas. 
Linas Kevličius viliasi lietuvių 
verslininkų pagalbos. Taip pat 
žada kreiptis į rėmimo fondą. 
Kaip sako spor t ininkas , „Lie
tuviški fondai turėtų pagelbėti 
mums - l i e tuv iams sporti
ninkams". Linas mano, kad 
vyresnioji k a r t a skept iškai 
vertina naujai atvykusius, va
dinamus „ t rečiabangiais" , 
tautiečius. Gal ir ne visai be 
pagrindo. Tačiau vis didesnė 
dalis atvykstančiųjų nori daly
vauti visuomeninėje veikloje, 
supranta t au t i škumo išlaiky-

Kartu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu, po 50 
dol. auką ats iuntė šie „Drau
go" remojai: 

Algimantas Kelertas, gyv. 
Brookfield. IL: 

Veronika Pleskienė. St . 
Pete Beach, FL. 

Stasys Strasius, Ann Ar-
bor. MI: 

Algimantas Daugirdas iš 
Willowick. OH. 

Visiems j iems t a r i a m e 
nuoširdų ačiū! 

Antanina Darbutas iš Ke-
nosha. VVI. su atnaujinamos 
p renumera tos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką ..Draugo" 
leidybai paremti. Labai ačiū! 
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Girėnas. Linas. Indianapolio čempionato rengėjas Young P. Choi ir Gedas gegužės men. vykusiose varžybose. 

Nuotr iš klubo archyvo. 

Klubo sportininkai Erikas ir Saulius 

mo svarbą ir Lietuvos vardo 
garsinimą Amerikoje. „Būtų 
smagu, jei senoji ka r t a m u m s 
iš t ies tų ranką, p a t i k ė t ų 
mumis ir suprastų, kad mes 
vieni kitiems reikalingi. J e i 
mes sujungsime savo j ėgas , 
galėsime kalnus nuvers t i . J u k 
gyvenime ne veltui sakoma -
vienas mūšio lauke ne karys ! 
Tik visi kartu mes e same jė-
ga." 

I r išties, pažve lk ime į 
sporto aukš tumas pas iekus ius 
l ietuvius, išgarsinusius Lietu
vos vardą pasaulyje - krepši
n inkus , futbolininkus. Visai 
neseniai Pasaulio r ankų len
kimo čempionate. Springfiel-
de, absoliučia pr iz in inke ir 
Pasaul io čempione abiejų ran
kų lenkime tapo Čikagoje g y 
v e n a n t i Dalia Medž iaušy tė . 
Lino Kevličiaus sporto klubo 
vaikinai pirmas vietas užima 
mėgėjų lygos bokso varžybo
se... 

Linas turi dar vieną t iks
lą, kad Kovinė savigyna būtų 
į t r auk ta į Olimpinių sporto 
šakų gretą. Sport ininkas, ro
dos, niekada nenuleidžia ran
kų - kovoja varžybose, orga
nizuoja sportinius renginius ir 
dalyvauja kitų organizuoja
muose. Antai „Joninių - 2 0 0 3 " 
organizacinis k o m i t e t a s , 
spręsdamas tvarkos palaiky-

ruošiasi čempionatui. 

mo klausimą gegužinės metu, 
vienbalsiai nusprendė į pagal
bą pasikviesti Lino Kev-liči-
a u s sporto klubo va ik inus . 
Neklydo - tvarka buvo išlai
kyta. Prieš dvi savai tes vyko 
pat ies Lino suorgan izuo ta 
šventė - „Mis kovinės savigy
nos" rinkimai. Gražus sporti
nis renginys subūrė daugybę 
žiūrovų, jaunų ir sportiškų. 
„ J u k reikia kažka ip prasi
manyt i lėšų ke l ionėms į 
varžybas ir klubo išlaikymui", 
sakė Linas. Sport ininkas ne
abejingas ir ateinančių kar tų 
sportine gerove. Naujojo spor
to komplekso statybai parem
ti, PLC, Lemonte vyko labda
ros vakaras , kur Linas Kev
ličius dalyvavo, skat ino daly
vauti vietinius sporto klubus 
ir visus, kam rūpi lietuvių 
vaikų ateitis. 

Norėtųsi tikėti, kad ir Li
no Kevličiaus veikla, siekiai 
bei sportinės užmačios neliktų 
nepastebėtos ir neįvertintos. 
Gal vis dėlto bus a tkre ip tas 
dėmesysį į sveiką ir perspek
tyvų jaunimą, kur is , beje, di
džiuojasi gars indamas Lietu
vos vardą ir tiki, kad tautos 
stiprybė ne jos gausume, bet 
jos vienybėje! 

Kalbėjosi 
Vitalija Pulokienė 

PAGIRIAMASIS ŽODIS 
SUVALKIJAI (3) 

Mes, p i rmakarčia i Paeže
rių dvaro rūmuose , k u r veikia 
Vilkaviškio k raš to ty ros mu
ziejaus ekspozicija, e i n a m e 
pasku i I reną P i l k a u s k a i t ę , 
t ikrą muziejų asą. šio k r a š t o 
ke l ia i s ir t ake l i a i s . P r a d e 
dame nuo rotondinės bil iardo 
salės. Ant sienos kabo lenta su 
muziejaus bičiulių-remėjų pa
vardėmis: Karuža (Los Ange
les), Bronė Dženkai t ienė, Al
g i m a n t a s Kezys. E l e n a 
J o n u š i e n ė , Kęs tu t i s Alksn i 
nis, Vytau tas Alksninis . I rena 
Arienė. Donatas J a n u t a , Ka
zys J a n u t a , Juozas Liūdžius , 
Arūnas-Povi las Pa l iu l i s . J a 
nina Radvenis , kun. Kazimie
ras Senkus , Dalia ir Leonas 
Šulai . Alfonsas Tumas-Tamo-
šai t is . , , 0 svarbiausia - mūsų 
Magdalena". - supaž indinda
ma su rėmėjais, pridėjo mūsų 
vadovė Irena. 

Kadang i nesenia i buvo 
praėjusi Ta rp tau t inė muzieji
ninko diena, kuri š iemet buvo 
pašvęsta muziejų r ėmė jams . 
I rena a tkre ipė mūsų akis į vit
riną, skirtą toms kruopščioms 
kraštotyros bitelėms, tokiems 
kaip neseniai miręs mokytojas 
Stasys Ankevičius. kur is įs
te igė ir d a u g metų globojo 
Vilkaviškio k raš to ty ros mu
ziejaus filialą - Vinco Kudir
kos klėtelę. Po jo mirt ies gar
sus i s k lė te les e k s p o n a t a s 
smuikas , kurį . manoma, yra 
pa t s pas ida ręs V. K u d i r k a , 
saugomas čia. Paežeriuose. Jį 
reiktų res tauruot i , bet muzie
j in inkams tai ne pagal kišenę 
- specialistai sako. kad res
tauravimo kaina apie 2.000 Lt. 

Kraštotyros muziejus Vil
kaviškyje įsteigtas 1963 m. Jo 
pradininke ir i lgamete direk
tore buvo tuomet inė rajono 
švietimo skyriaus inspektorė 
Gabrielė Karaliene. Ji Įamžin
ta v iename iš s tendu. I rena , 
muzie jaus fondų vyriausioji 
saugotoja sako. kad Vilka

viškio muziejus ekspona ta i s 
y r a vienas tu r t ing iaus ių t a rp 
regioninių muziejų (saugojimo 
vienetų jau beveik 150,000). 
Muzie jus prasidėjo n u o vi
suomeninio, mokyklinio. Šie
m e t sueina j a u 40 metų nuo 
muzie jaus įkūrimo. Buvo di
džiulis renginvs-konferencija. 
suvažiavo rėmėjai , ekspona tų 
r inkėjai . Jų vardyne - apie 
600 vardų. Pradėtos formuoti 
kolekcijos - kalendorių, nu
mizma t ikos , archeologijos. 
Lietuvos pašto ženklų ir kt . 

Priėjęs muziejaus direkto
r ius A. Žilinskas a tkre ip ia dė
mesį į altorėlį, prie kur io bū
davo giedama gegužinių pa
maldų metu. J i s sako. kad ge
gužinės pamaldos prie kryžių 
Suvalki joje vyks t a iki šiol. 
Mūsų žiniomis, t ie giedojimai 
d a r įprastas reiškinys ir Rytų 
Aukštaitijoje, tik dažniaus ia i 
t en giedama namuose . O Či
kagoje. Marquet te P a r k o lie
tuv ių telkinyje, g i e d a m a ir 
meldžiamasi Marijai parapijos 
bažnyčioje, pavadintoje Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo vardu. 

Tuo metu vienoje pirmo 
a u k š t o salėje, kur rengiamos 
proginės parodos, veikė eks
pozicija, pavadinta „Tiesa pa
da rys mus laisvus", sk i r t a Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios kro
nikos 30-mečiui (šis pogrindi
nis leidinys p r a d ė t a s leisti 
1972 m.). Buvo rodomi ori-gi-
n a l ū s dokumen ta i , ku r iuos 
muziejaus direktorius parūpi 
no iš buvusio rajono vykdomo
jo komite to a rchyvų . Tai 
un ika lūs l iudininkai - raš ta i . 
perspėjimai įvairiems katal i 
kiškos veiklos, t r ak tuo tos kaip 
ant i ta rybine , da lyviams. Vil
kaviškio vykdomojo komiteto 
archyve buvo k a u p i a m a visa 
ta medžiaga, kur i š i and ien 
liudija apie tikinčiųjų perse
kiojimą sovietmečiu: pvz.. de! 
kalėdojimo u ž d r a u d i m o , dėl 
Keturvalakių bažnyčios šven

toriaus panaudoj imo, kuni
gams išduotų leidimų atlikti 
pareigas pažymėjimai, išaiš
kinimai, ka ip ta ikomas bau
džiamojo kodekso straipsnis 
ir kt. A u t e n t i š k a s kun. S. 
Tamkevičiaus pareiškimas su 
jo parašu, kur rašoma, kad j i s 
atsisako balsuoti r e n k a n t 
vietinę valdžią. Pažymėjimas, 
kad jam uždraudžiama eiti 
kunigo pareigas (kunigas pra
šo jį įdarbinti). Ant rūkomojo 
popieriaus a t spausd in tas S. 
Tamkevičiaus dvasinis testa
mentas, ku r i s buvo perda
vinėjamas iš rankų į rankas , 
kai kunigas ėmė nujausti , kad 
bus suimtas. 

Turt ingoje ekspozicijoje 
surinkti įvairūs savilaidos 
būdu a t s p a u s d i n t i vadina
mieji šven t i pave iks l iuka i , 
kurie buvo plat inami tikin
čiųjų t a rpe ir perdavinėjami 
iš rankų j rankas . Medžiaga 
apie tikinčiųjų te isėms ginti 
komiteto na r ius kunigus . 
Unikali n u o t r a u k a , kurią 
padarė ats i t ikt inis stebėtojas, 
iš kurios aiškėja, kad auto
avarija, kurioje žuvo aktyvus 
kunigas d i s iden tas J u o z a s 
Zdebskis, buvo išprovokuota. 
Muziejininkai rodė, kad nuo
traukoje matyti kontrol inio 
šūvio į kunigą žymė. Saugu
miečiai norėjo būtų tikri, jog 
Zdebskis t ikrai mirė. 

Ekspozicijoje medžiagos 
daug. nes didžioji dalis Kro
nikos leidėjų kaip tik ir buvo 
iš Suvalkijos krašto. Cia buvo 
rodomi LKBK. ..Aušros" lei
diniai, kopijavimo kalkes pa
vyzdžiai, kuriuos perdavė mo
kytoja Ona Brilione iš Vil
kaviškio. Apie ją rašoma vie
name iš pirmųjų Kronikos lei
dinių. Au ten t i ška rašomoji 
portatyvinė mašinėlė, kur ia 
seseles spausd ino Kroniką. 
Kronikos tekstų daugiausia ir 
buvo su rašy ta Vilkaviškyje. 
Kybartuose. Opšrutuose (pas
tarojoje parapijoje veikė ir 
pogrindine kunigų seminari
ja). Ant sienos kabojo kun. S. 
Tamkevičiaus portretas , kurį 

n u t a p ė kartu su juo Pe rmės 
lageryje kalėjęs u k r a i n i e t i s 
Terelija. 

Stendas skir tas Kronikos 
perdavimui į Vakarus . Leidi
nys buvo mikrofilmuojamas ir 
dėžutėse nuo mikrofilmų juos
tos perduodamas per r a n k a s . 
Kun. Antanas Saula i t i s . SJ , 
aprūpindavo technika filma
vimui. Matėme tautodai l in in
kų darbus sovietmečiu, skir
tu s šiai temai. J a u n o k u n . 
Jauge l io nuo t rauka , kur ioje 
j is . kankinamas vėžio ligos, 
lovoje aukoja t ikr iausiai pas
ku t ines savo šv. Mišias prieš 
mirtį . Kunigas išleido 6-ąjį 
Kronikos numerį. Po to buvo 
su imtas , kank inamas , nuo ko 
paaštrėjo jo liga. Štai Kroni
kos bendradarbiai - kun . Ro
ber tas Grigas, kun. Kastyt is 
Matulionis, kun. J a l i n s k a s , 
seserys Šarauskai tė , Bri l iūtė, 
Nijolė Sadūnai tė . Be rnade ta 
Mališkaitė. Štai ženklai , kad 
ir eiliniai parapijiečiai s ten
gėsi kažką daryti , pr ieš int is 
dusinančiai atmosferai. Vilka
viškiečio Kaminsko p i e š t a s 
p lakatas - sveikinimas Lietu
vos krikšto 600 m. jubi l ie jaus 
ir kitomis progomis. J i s pieš
davo, perfotografuodavo, spal
vindavo ,,flomasteriu" ir iš-

siuntinėdavo rajono valdžiai, 
kaip jis sako, ..kad neduot 
ramiai gyvent". Beveik nebu
vo lietuvio šeimos, kuri ne
būtų sveikinusi giminių su šv. 
Velykomis ar Kalėdomis, ir 
tam buvo naudojami būtent 
tokių mėgėjų dail ininkų atvi
rukai, daryt i pr imityviomis 
priemonėmis. S u n k u viską iš
pasakoti, viskas čia unikalu, 
originalu, au tent i ška : tremty
je iš duonos daryt i rožiniai, 
kun. Kastyčio Matulionio ka
linio antsiuvas a n t rankovės, 
dabart inio Kybar tų klebono 
Vaclovo Stakėno, seminaris to 
Kauno kunigų seminarijoje, 
užrašai, kun. Jaugel io, kuris 
baigė seminariją Opšrutuose, 
konspektai, savilaidos leidi
niai, skirti ginti tikinčiųjų ir 
visų laisvo žmogaus teisių ir 
kt. 

- Tai. ką jūs matote „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikai" skirtoje ekspozicijoje, 
yra tik dalis mūsų turimos 
medžiagos. - baigė pasakoji
mą Irena Pi lkauskai tę . 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 

Paežerių dvaro rūmu bokštas, iš 
kurio svečiai grožėdavos! apylin
kėmis, o prievaizdai s tebėdavo, 
k.up dirba dvaro kumečiai. 

Algirdo Girininko nuotr 

• N a m a m s pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 
19.9 cento skambinan t į Lie
tuvą. 4.9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys . Kreip
kitės vakara is l ietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi ta rp tau t in iuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remia te 
išeivijos lietuviška ziniasklai-
da DIAL NOVV — patikimiau
sias ryšys su Lietuva boi visu 
pasauliu! 

http://www.omacindiana.com

