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Kiekvienas pilietis turi teisę 
kandidatuoti 

prezidento rinkimuose 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Kitą savaitę prasidės 
kandidatuoti prezidento rin
kimuose ketinančio Valdo 
Adamkaus štabo organizuoja
ma pilietinė akcija, kurios 
metu tikimasi surinkti dau
giau nei puse milijono Lietu
vos piliečių parašų, kuriais 
batų raginama piliečių teisė 
pasirinkti ir reikalaujama, 
kad V. Adamkus būtų įre
gistruotas kandidatu i Lietu
vos prezidentus. 

„Parašų rinkimų kampani
jos tikslas — atkreipti dėmesį 
į piliečių konstitucinių teisių 
situaciją mūsų valstybėje", pa
žymima V. Adamkaus rin
kimų štabo pareiškime. 

Padedant V. Adamkaus kan
didatūrą remiančiai Centro 
sąjungai, kitoms organizaci
joms bei savanoriams, štabas 
ketina parašus surinkti per 
porą savaičių — nuo rugpjūčio 
25-osios iki rugsėjo 10-osios 
dienos. 

Akciją numatoma pradėti 
pirmadienį Vilniuje prie pa

minklo Gediminui, dalyvau
jant pačiam V. Adamkui, kai 
kurių politinių partijų vado
vams ir politikams. 

„Tai yra pilietinė akcija, ku
rios pasekmė bus politinis ar
gumentas, kad į piliečių valią 
ir balsą turi būti atsižvelgta", 
sakė V. Adamkaus rinkimų 
štabo vadovas, Centro sąjun
gos pirmininko pavaduotojas 
Vidmantas Staniulis. Jis pa
brėžė, kad paremsiantys ak
ciją Lietuvos žmonės, pasisa
kys už visų piliečių lygias tei
ses kandidatuoti prezidento 
rinkimuose. 

Teisininkai ir politikai nėra 
vieningos nuomonės, ar gali 
JAV lietuvis gamtosauginin
kas V. Adamkus būti 
įregistruotas kandidatu į Lie
tuvos prezidentus. Konstituci
joje yra numatytas kandidatui 
reikalavimas trejus paskuti
niuosius metus gyventi Lie
tuvoje. V. Adamkus yra 1992-
aisiais įsiregistravęs Šiau
liuose. 

Prancūzijos premjeras pažadėjo 
Lietuvai deramą vietą derybose 

su ES 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. viesta deryboms jau pirma-

(BNS) — Prancūzijos premje
ras Lionei Jospin užtikrino 
Lietuvos premjerą Gediminą 
Vagnorių, kad jo valstybė 
rems Lietuvos siekį įstoti į Eu
ropos Sąjungą (ES) ir stengsis, 
kad Lietuva užimtų deramą 
vietą prasidedančiame plėti
mosi procese. 

Tai pažymima Prancūzijos 
premjero atsakyme į Lietuvos 
vyriausybes vadovo laišką 
(rugpjūčio 1 d.), kuriame buvo 
išdėstyta Lietuvos nuostata 
dėl stojimo į ES, pranešė Lie
tuvos premjero atstovas spau
dai. 

L. Jospin pažymėjo, kad Eu
ropos Komisijos nuomonė, pa
gal kurią Lietuva nėra tinka
mai pasiruošusi būti pak-

Gaono metines reikia paminėti, 
tačiau ir karo nusikaltėliai 

turi būti teisiami 
Klaipėda, rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Izraelio ambasado
rius nėra „kategoriškai nusi
teikęs" skatinti boikotuoti Vil
niuje rengiamą žydų išmin
čiaus Gaono Elijahu 200-ųjų 
mirties metinių minėjimą, bet 
jam suprantami Simon Wie-
senthal centro raginimai tai 
daryti. 

Izraelio ambasadorius Bal
tijos valstybėms Oded Ben-

* Tokyo, rugpjūčio 20 d. 
(AFP-BNS). Antradienį Rytų 
Kinijos jūroje nuskendo Pana
moje įregistruotas laivas, ku
rio įguloje buvo ir lietuvių. 
Anot Japonijos jūros saugumo 
pareigūnų, laivas .Anatolij 1" 
prisėmė vandens ir nuskendo 
už 460 kilometrų nuo Kagosi-
mos pietų Japonijoje. Devyni 
iš 19 įgulos narių buvo išgel
bėti, tačiau vienas jūreivis vė
liau mirė. Įgulą sudarė jūrei
viai iš Ukrainos, Lietuvos, Fi
lipinų, Sri Lankos, Egipto ir 
Rusijos, teigė Japonijos parei
gūnai. 6,388 tonų vandental-
pos „Anatolij 1" plaukė iš Pa
pua New Guinea į Pietų Ko
rėją ir gabeno medienos kro
vinį. 

Iškelta baudžiamoji byla Seimo 
nariui Audriui Butkevičiui 

Vašingtonas, rugpjūčio 19 d. (LR ambasada; — Rugpjūčio 18 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone lankėsi naujasis 
JAV ambasadorius Lietuvai Keith C. Smith, kuris pakeitė trejus metus Lietuvoje dirbusį ambasadorių James 
Swihart. Susitikimo ir draugiško pokalbio su Lietuvos ambasadoriumi JAV dr. Alfonsu Eidintu metu buvo aptarti 
tarpvalstybinių santykių sėkmingo plėtojimo, saugumo, ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo klausimai. 
Rugpjūčio 19 d. ambasadorius K. C. Smith JAV Valstybės departamente davė priesaiką, dalyvaujant jo giminėms 
ir aukštiems valstybės pareigūnams, tarp jų — ir JAV Valstybės departamento pasekretoriui saugumo klausi
mams ambasadoriui Thomas R. Pickering. Rugsėjo 5 d. ambasadorius Keith Smith išvyksta dirbti į Vilnių. 

Ramūno Astrausko nuotr.: JAV ambasadorius Lietu ai Keith C. Smith (kairėje) ir Lietuvos ambasadorius 
JAV dr. Alfonsas Eidintas prie Lietuvos ambasados Vašingtone. 

Prasidėjo Estijos prezidento 
oficialus vizitas Lietuvoje 

jame plėtinio rate, tėra reko
mendacinio pobūdžio ir ES 
valstybių neįpareigoja. „Mums 
reikia vengti kurti Europoje 
naujas lūžių linijas. Mes siek
sime, kad ES Ministrų Tary
bos išvados būtų nedvipras
miškos tuo požiūriu ir kad nė 
viena valstybė neliktų nuo
šalyje", pažymima Prancūzijos 
premjero laiške. 

Prieš kelias dienas paramą 
Lietuvos derybų dėl narystės 
ES pradžiai pareiškė ir Vokie
tijos kancleris Helmut Koki. 

ES Ministrų Taryba gruo
džio mėnesi Ltucemburge galu
tinai spręs, kurios kandidatės 
bus pakviestos derybų jau pir
majame plėtimosi rate. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Pirmojo oficialaus 
trijų dienų vizito atvykęs į 
Lietuvą Estijos prezidentas 
Lennart Meri trečiadieni buvo 
iškilmingai sutiktas Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazaus
ko. 

Lietuvos Prezidentūros kie
me skambant Estijos ir Lietu
vos himnams, prezidentui Le
nnart Meri ir jo žmonai Heile 
Meri buvo pristatyti Lietuvoje 
akredituoti ambasadoriai, vy
riausybės bei prezidentūros 
atstovai. 

Į Estijos prezidento sutiki
mą atvyko keliasdešimt estų 

bendruomenės .Lietuvoje ats
tovų, linkėjusių prezidentui 
sėkmingo vizito. 

Nors tai pinrasis oficialus 
Estijos prezideMD vizitas, L. 
Meri yra ne kartą lankęsis 
Lietuvoje jau būdamas prezi
dentu bei anksčiau. Pirmą 
kartą į Vilnių jis buvo atvykęs 
1951-aisiais, kai studijuoda
mas lankėsi Vilniaus universi
tete. 

Po sutikimo ceremonijos 
įvyko Lietuvos ir Estijos prezi
dentų susitikimas. 

Vėliau Estijos prezidentas 
pagerbs žuvusiuosius už Lie
tuvos laisvę Antakalnio kapi-

Lietuviams trūksta 
pasitikėjimo savo jėgomis 

Hur, trečiadienį atvykęs į Iz
raelio dienos renginius Klai
pėdoje, žurnalistams sakė, 
kad Vilniaus Gaono minėji
mas turėtų vykti. Tačiau jis 
žadėjo rekomenduoti savo vy
riausybei „kitokiais būdais 
pareikšti protestą" dėl Lietu
vos delsimo teisti karo nusi
kaltėlius. 

Izraelis ir tarptautinės žy
dų organizacijos kaltina Lietu
vą atsisakymu patraukti bau
džiamojon atsakomybėn lietu
vius, bendradarbiavusius su 
naciais per II pasaulinį karą. 
S. Wiesenthal centro atstovas 
Efraim Zuroff dėl to neseniai 
paragino boikotuoti rugsėjo 
mėnesį vyksiantį įžymiojo Tal
mudo aiškintojo Gaono Elija
hu mirties metinių minėjimą. 

,Aš nekritikuosiu Lietuvos 
teisingumo organų už jų vyk
domas procedūras ir visą sis
temą, bėt jūs lietuviai turite 
suprasti, kad tūkstančiai žy
dų, kurie pabėgo nuo Holo-
kausto ir, praradę gimines bei 
artimuosius, gyvena Izraelyje, 
matė, kaip naciai kartu su lie
tuviais žudė žydus. Kai kurie 
lietuviai, savo noru dalyvavę 
šiose žudynėse, dar ir šiandien 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Lietuvių nemokėji
mą deramai savęs įvertinti, 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas laiko viena iš priežasčių, 
kodėl Estija aplenkė Lietuvą 
kelyje į Europos Sąjungą. 

„Mano giliausiu įsitikini
mu, mes nemokame savęs pa
rodyti kokie esame", pareiškė 
A. Brazauskas žurnalistams 
po susitikimo su Estijos prezi
dentu Lennart Meri. Lietuvos 
vadovo teigimu, susitikime su 
oficialaus vizito atvykusiu Es
tijos vadovu daugiausia buvo 
kalbėta apie Europos Sąjun
gos reikalus, taip pat apie Lie
tuvos sienų apsaugos proble
mas bei artėjančius prezidento 
rinkimus. A. Brazauskas tiki
no, kad ir Estijos prezidentui 

gyvi ir galbūt gyvena kur nors 
Lietuvoje", sakė diplomatas. 

„Kalbame ne apie priešisto
rinį laikotarpį, o apie įvykius, 
vykusius prieš 55 metus", pri
dūrė jis. 

Anot ambasadoriaus, dau
gelis Izraelyje norėtų pasaky
ti, kad prieš pradedant abiejų 
valstybių bendradarbiavimą ir 
prieš Lietuvai stojant į Euro
pos Sąjungą, lietuviai „turi 
nusiplauti rankas". 

Per II pasaulini karą buvo 
sunaikinta beveik 94 proc. iš 
200,000 Lietuvos žydų bend
ruomenės. 

neišdavė paslapties, ar daly
vaus juose. 

Pusvalandį trukusio pokal
bio metu L. Meri sakė palai
kąs principą, kad visos valsty
bės, norinčios tapti ES narė
mis, galėtų vienu metu pra
dėti derybas. „Lietuva, Estija 
ir Latvija visada priklausė ir 
priklausys Europai", pažymėjo 
L. Meri. 

Paklaustas, ar pavyko suži
noti „receptą", kodėl Estija 
aplenkė Lietuvą kelyje į ES, 
A. Brazauskas sakė, kad „po 
pokalbio nieko naujo neišryš-
kėjo". 

Tačiau jis piktinosi tuo, kad 
Lietuva savęs įeramai nemo
ka įvertinti ir niekas piršto 
nepajudina, kad būtų užpro
testuoti klaidingi duomenys, 
pateikti Europon Komisijos iš
vadose. 

A. Brazauskas sakė negalįs 
suprasti, kaip .šiandien mes 
galime ramiai miegoti", kai 
išvadose pateikiami neteisingi 
skaičiai ir paragino užsiimti 
nuodugniais tyrimais ir ap
klausomis. Lie'-uvos vadovas 
visiška nesąmone pavadino 
duomenis, kad Lietuvos žemės 
ūkyje dirba 24 proc. žmonių, 
kai Estijoje šis -kaičius yra 11 
proc. „24 procentai yra gėdin
gas skaičius Lietuvai ir jis yra 
netikras, kiek aš žinau mak
roekonomiką, sūria užsiimu 
30 metų", kaltxio prezidentas 

nėse, dalyvaus kertinio ak
mens padėjimo ceremonijoje 
prie statomo Estijos ambasa
dos pastato Vilniuje. 

Lietuva daugiau 
nebesiskolins 
i š Taptautinio 
valiutos fondo 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Lietuvos bankas (LB) pi
nigų iš Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) daugiau nesisko-
lins, dienraščiui „Lietuvos ry
tas" sakė LB valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas 
po susitikimo su TVF antrojo 
Europos departamento direk
toriumi John Odling-Smee pir
madienį. 

Trejų metų Lietuvos ekono
minės politikos susitarimas, 
pagal kurį TVF skyrė Lietuvai 
200 mln. JAV dolerių lengvati
nių paskolų, baigs galioti rug
sėjį. 

Pasak R. Šarkino, lito pas
tovumui skolintis jau nebe
reikia, nes LB oficialiosios at
sargos yra pakankamai dide
lės. 

Vis dėlto LB vadovas neat
metė galimybės, kad iš TVF 
dar gali būti skolinamasi 
„ypač didelės nelaimės atve-
ju". 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos generalinis 
prokuroras trečiadienį pasi
rašė nutarimą iškelti bau
džiamąją bylą Seimo nariui 
Audriui Butkevičiui, kuris 
kaltinamas pasikėsinimu suk
čiauti stambiu mastu. 

Pasak generalinės proku
ratūros atstovo spaudai pra
nešimo, bylai tirti sudaryta 
tardymo grupė, kurios vado
vu paskirtas Generalinės pro
kuratūros Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras Rolandas 
Tilindis. 

Baudžiamoji byla A. Butke
vičiui iškelta, kai buvo gautas 
antradienį priimtas Seimo nu
tarimas leisti patraukti bau
džiamojon atsakomybėn Sei
mo narį. 

Kategoriškai savo kaltę nei
giantis A. Butkevičius buvo 
trumpam sulaikytas rugpjūčio 
12 d., paėmęs 15,000 dolerių 
iš bendrovės „Dega" generali
nio direktoriaus Klemenso 
Kiršos. Įtariama, kad tai buvo 
tik nedidelė dalis sumos, už 
kurią A. Butkevičius žadėjo 
tarpininkauti nutraukiant šiai 
bendrovei iškeltą bylą. „Dega" 
yra kaltinama nesumokėjusi 
JAV bendrovei „Mobil" už ben
drovei „Lietuvos energija" 
tiektą kurą. 

Kadangi, pasak generalinio 
prokuroro Kazio Pėdnyčios, 
Seimo narys A. Butkevičius 
negalėjo įtakoti šios bylos nu
traukimo, jis įtariamas ne 
kyšio paėmimu, o pasikėsi
nimu sukčiauti stambiu mas
tu. 

A. Butkevičius yra pasiryžęs 
teisme įrodyti savo nekaltumą 
ir tvirtina, kad prieš jį buvo 
įvykdyta „politinė ir krimina
linė provokacija". Jis savo kal
tę kategoriškai neigia ir tvirti
na, kad šiuos pinigus teno
rėjęs pasiskolinti iš K. 
Kirsos. 

„Degos" vadovas kalt ina 
A. Butkevičių 

„intelektualiniu reketu" 

Bendrovės „Dega" generali
nis direktorius Klemensas 
Kirša, paprašytas pakomen
tuoti jį provokacijomis kalti
nančio parlamentaro Au
driaus Butkevičiaus pasisaky
mus, sakė nenorįs nusileisti 
iki paskalų lygio". A. Butke
vičiaus spaudimą jis vadina 
„intelektualiniu reketu". 

Lito atsiejimas nuo dolerio — 
tik gandas 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos bankas pa
neigė spaudos pranešimus 
apie neva netrukus planuo
jamą valstybinės valiutos lito 
atsiejimą nuo dolerio. 

„Lito susiejimo artimiausiu 
metu su valiutos krepšeliu 
galimybė banko valdybos po
sėdžiuose svarstyta nebuvo", 
sakė Lietuvos banko atstovė 
spaudai Eglė Valytė. 

* Trečiadienį J o Eminen
cijai kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui sukako 77-eri, 
primena „Kauno diena" 
(08.20). Jos paskelbtame in
terviu kardinolas ragina: „Tad 
džiaukimės gyvenimu, maty
kime ir puoselėkime gorį, nes 
jo tikrai daug Dievo duota 
Neieškokime blogio — gėris jį 
visuomet nugali. Laimėkime 
gerumu". 

Dienraštis „Kauno diena", 
remdamasis neįvardintais „at
sakingais šaltiniais", trečia
dienį pranešė, kad jau nuo 
rugsėjo 30 dienos litas gali 
būti „atrištas" nuo JAV dole
rio ir susietas su „valiutų 
krepšeliu". 

Tuo tarpu Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Jonas Niaura dienraštį 
užtikrino, jog bankas laikosi 
patvirtintos banko pinigų poli
tikos programos 1997-1999 
metais. Programoje numatyta, 
jog su Europos valiutomis li
tas glaudžiau galės būti susie
tas tik trečiajame etape, kuris 
prasidės ne anksčiau kaip 
1999 metais. 

J. Niaura sakė, jog niekas 
nesvarsto galimybės rugsėjo 
pabaigoje atsieti litą nuo JAV 
dolerio. Litas susietas su JAV 
doleriu santykiu 4:1. 

Vis dėlto, atsiliepdamas į 
baudžiamojon atsakomybėn 
traukiamo Seimo nario antra
dienio kalbą parlamente, K. 
Kirša dar kartą patvirtino, 
kad A. Butkevičius „be jokios 
abejonės spaudė duoti pini
gus". Pasak jo, mechanizmas, 
kaip ruošiamasi tvarkyti 
„Mobil" bylos reikalus, nebuvo 
atskleistas, tačiau, pasak ben
drovės vadovo, A. Butkevičius 
sakė, kad tai padarys „draugai 
iš generalinės ir apylinkes 
prokuratūrų". 

„Degos" direktorius pri
pažįsta, kad žlugus Lietuvos 
Akciniam inovaciniam bankui, 
jo vadovaujama bendrovė su
sidūrė su sunkumais, nes fi
nansavimas nutrūko, o projek
tai buvo ilgalaikiai. „A. Butke
vičiui reikėtų suprasti, kad 
banką valdo tie, kuri' turi ak
cijų paketus, o ne klientai", 
teigė K. Kirša, atmesdamas 
kaltinimus dėl minėto banko 
žlugdymo. 

K Kirša labai kategoriškai 
atmetė ir A. Butkevičiaus kal
tinimus apie bendradarbia
vimą su KGB. Pasak jo, 
„turėjau pažįstamų KGB dar
buotojų ir turiu pažįstamų 
valstybės saugumo departa
mente". Tačiau, teigė K. Kir
ša, „Dega" yra „didelė kompa
nija, ir tokios pažintys yra 
natūralios". Jis neigia ir tvir
tinimus apie jo aplinkos ben
dradarbiavimą su saugumu. 
Jis nemano, kad jo veikla, 
renkant įkalčius, buvo ne
teisėta. „Mane šantažavo ir aš 
gyniausi", sakė K. Kirša, tvir
tinantis, jog turi įrašus, 
įrodančius, kad A. Butkevičius 
jam darė „intelektualinį spau
dimą". 

Seimo pirmininkas 
neigia A. Butkevičiaus 
tvirtinimus apie jų 

susitikimą 
Seimo pirmininkas Vytautas 

Landsbergis prašė spaudos at
stovų neskelbti netiesos ir 
nepadėti baudžiamojon atsa
komybėn traukiamam Seimo 
nariui Audriui Butkevičiui 
„klaidinti visuomenės". 
Seimo pirmininko atstovės 

spaudai pareiškime trečiadie
nį paneigiami antradienį Sei
me pasakyti A. Butkevičiaus 
teiginiai, neva V. Landsbergis 
buvo susitikęs su paieškomu 
koncerno EBSW prezidentu 
Gintaru Petriku, prieš šiam 
„dingstant iš Lietuvos", neva 
A. Butkevičiui pokalbyje su 
Seimo pirmininku Palūšėje 
buvo pasiūlyta dirbti V. 
Landsbergio rinkimų štabe, 
neva tame pat susitikime kal
bėta apie buvusio KGB dar
buotojo knygą, kurioje esą 
aprašomi V. Landsbergio ry
šiai su sovietų spoctarnyba. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai pabrėžia, kad apie 
tokią knyga v Landsbergis 
pirmąsyk išgirdo tik parla
mento posėdyje. 

Šie tvirtinimai buvo pasaky
ti A. Butkevičiaus kalboje 
Seime svarstant prokuratūros 
prašymą leisti patraukti bau
džiamojon atsakomybėn šį 
Seimo narį. 

KALENDORIUS 
Pijus 
Joa-

Rugpjūčio 21 d.: Šv. 
X. popiežius '1835-1914 
na. Bukontas. Žaibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Šve. M 
Marija Karalienė; Violeta 

Karijotas. Tautminas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

ŠVĘSIME KLEBONO 
GIMTADIENĮ 

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., 
12 vai. vidurdienį Šv. Antano 
parapijos parapijiečiai daly
vaus pietuose, kurių metu bus 
pagerbtas klebonas kun. Al
fonsas Babonas, švenčiantis 
savo 70 gimtadienį. Pietūs ir 
pagerbimas vyks parapijos ka
vinėje. Visuomenė kviečiama 
ir laukiama. Bilietus pietums 
prašoma įsigyti iš anksto pas 
Reginą Juškaitę sekmadie
niais parapijos patalpose. Da
lyvavimo auka 15 dol. Reginą 
Juškaitę galima pasiekti tel. 
313-554-3288. 

LB APYLINKĖS 
RENGINIAI 

LB Detroito apylinkės valdy
ba, kuriai pirmininkauja Ni
jolė Zelwinder, siūlo Naujųjų 
metų sutikimą ruošti Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Norintieji dalyvauti Naujųjų 
metų sutikime, prašomi apie 
dalyvavimą pranešti Nijolei 
Zelvvinder, tel. 810-373-9017 
ar užsirašyti savo pavardę 
skelbimo lentoje esančioje Die
vo Apvaizdos Kultūros centre. 
LB Tautos šventės prisimini
mas vyks per Mišias Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje š.m. rug
sėjo 7 d. 

A J L ANTANAS 
RAŠYTINIS 

Rugpjūčio 14 d. Garden City 
ligoninėje, mirė a.a. Antanas 
Rašytinis, 79 m. amžiaus. Gy
veno Redford, Michigan. Ge
dulingos šv. Mišios už velionio 
sielą bus aukojamos Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje, 
š.m. rugpjūčio 23 d., 10 vai. 
ryte. Po Mišių velionio palai
kai bus nulydėti ir palaidoti 
Holy Sepulcre kapinėse. Gi
liame nuliūdime paliko žmona 
Elena Vizgirdienė-Rašytinie-
nė, podukra Viktorija Vizgir
daitė Fuhnverk su vyru Den-
nis, anūkai: Regina, Robertas, 
Steven ir. Viktorija. Podukra 
Regina Vizgirdaitė Graube, 
anūkas Viktoras; podukra 
Irutė Vizgirdaitė, podukra Li-
lyja Strakšienė su vyru Anta
nu, anūkės Elytė ir Audrytė. 
Pusseserės: Aldona Valuko-
nienė, Birutė Sidzikauskienė, 
Jūratė Šukienė, Saulė Jony-
nienė ir kiti giminės Lietu
voje. Laidotuves tvarko laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

lm 

NAUJI MOKSLO METAI 
„ŽIBURIO" MOKYKLOJE 

Detroito „Žiburio" lituanis
tinė mokykla mokslo metus 
pradės šeštadienį, rugsėjo 6 
d., 8:50 vai. ryto Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose. Visa 
mokykla eis bažnyčion 9 vai r. 
šv. Mišioms. Po Mišių salėje 
vyks trumpas mokslo metų 
atidarymas; po to visi moki
niai ir mokytojai eis į savo 
klases. Visi tėveliai kviečiami 
kartu dalyvauti šv. Mišiose ir 
atidaryme. 

Mokyklą lankyti kviečiami 
visi lietuvių kilmės vaikai. In
formacijas teikia ir naujų mo
kinių registraciją priima mo
kyklos vedėja, tel. 248-553-
0135. 

LOS ANGELES, CA 

LIETUVIU DIENOS 
KALIFORNIJOJE 

Lietuvių dienos Los Angeles, 
CA, Šv. Kazimiero parapijos 
ribose, jau visai netoli. L. A. 

LB apylinkė sumaniai planuo
ja jų atidarymą, programą, abi 
dienas, ir uždarymą. Daili
ninkė grafikė Rasa Matulai
tytė paklausta, kaip atrodys 
parapijos kiemas šiais metais, 
atsakė: „Kitoniškai. Kompiu
terio pagalba suplanavau se
nos pilies kuoro pastogę, įvai
rius paaukštinimus, auten
tišką laikotarpio kolonadą, 
kaip šventės direktorius muz. 
Viktoras Ralys pageidavo. 
Žmonės pajus mūsų senovės 
dvasią. Ten abi dienas ir vyks 
visa šventės programa. Aš la
bai to laukiu..." 

Linksmojo J5ubatvakario" 
nuotaiką kels kapelos, popu
liarioji muzika, šokiai, žaidi
mai. Maisto gamyba šventėje 
priklauso visų mėgiamai An
taninos Uldukienės virtuvei; 
jai parūpintas specialus šal
dytuvas. Abi dienas vyks įvai
raus turinio programos: L.A. 
jaunimo ansamblio „Spindu
lys" tautiniai šokiai — nuo 
mažylių iki veteranų, „Vyčiai" 
iš Čikagos, „Ūkana" iš Seattle, 
svečiai latviai ir kiti; meno pa
rodos, rankdarbiai, gintaro 
papuošalai kiemo stoginėse; 
pabaigoje pagrindinė loterija. 

Lietuvių dienų garsinimas 
pavestas šiais metais lietuvių 
kilmės losangelietei Rachelei 
Samolis, šioje srityje turinčiai 
gerą patyrimą ir puikiai savo 
pareigas atliekanti. Džiugu, 
kad daug 'jaunų talkininkų 
jungiasi į Lietuvių dienų ruo
šą. Tai nuopelnas LB L A 
apylinkės valdybos, kuri noriai 
dalinasi savo patirtimi su 
mūsų genties atžalomis. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

DAYTONA BEACH, FL. 

SOLISTĖS VIOLETOS 
SAGAITYTĖS 
KONCERTAS 

Š.m. rugpjūčio 4 d. Prince of 
Peace, Ormond Beach, FL., 
salėje, Daytona Beach Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
dėka ir pastangomis turėjome 
progos pasigėrėti Operos so
listės Violetos Sagaitytės, jos 
dukrelės Ainės dainų ir arijų 
koncertu. Solistei akompana
vo Kauno Muzikos teatro kon
certmeisterė Ligia Janulevi-
čienė. 

Nepaisant karštokos vasa
ros, į koncertą atsilankė be
veik visi šio telkinio lietuviai. 
LB Daytona Beach apylinkės 
valdybos vicepirmininkas Nar
cizas Kreivėnas pasveikino 
viešnias ir trumpai supažin
dino su Kauno valstybinio mu
zikinio teatro soliste Violeta 
Sagaityte, jos dukrele Aine ir 
akompaniatore. 

„Violetą Sagaityte dažnai 
galima matyti ne tik teatro 
scenoje, bet ir koncertinėje es
tradoje, televizijos ekranuose. 
Malonus ausiai Violetos lyri
nis sopranas pasižymi lank-

Žurna l i s t a i , S ta se Klimaite ir dr. Alvydas Bale&enskis stebi lentelės, dedikuojančios Raseinių Žemės mokyklos 
p ien inę S t a s ė s tėvų a tminimui , a t ideng imą 1997 m. birželio 23 d. 

stumu, išraiškingumu, spal
vingumu. Sagaityte puiki ak
tore, vaidyboje pastebimas 
švelnumas, poetiškumas ir di
delis temperamentas. Solistė 
puikiai jaučia kūrinio stilių, 
įtikinamai sukuria jai pa
tikėtus vaidmenis. 

Violeta ne tik dainininkė, 
bet ir poetė. Visas pluoštas 
kūrinių atspindi asmeninio 
bei teatrinio gyvenimo akimir
kas, nuotaikas. 

Kūrybinį kelią V. Sagaityte 
pradėjo 1968 m. Kauno valsty
biniame muzikiniame teatre. 
Baigusi teatro aktorių pa
ruošimo studiją, dvejus metus 
dirbo šiame teatre soliste-sta-
žuotoja. Studijavo Vilniaus 
valstybinėje konservatorijoje 
doc. E. Dirsienės solinio dai
navimo klasėje. Solistė Violeta 
yra sukūrusi įvairių vaidmenų 
ir dainavusi įvairiose ope
rose", — taip rašo lanksti
nuke S. Jokužytė. 

Po pristatymo, operos sol. 
Violeta, pradėdama koncertą 
nuoširdžiai padėkojo Olgai ir 
Narcizui Kreivėnams už globą 
ir šio koncerto suruošimą, o vi
siems šio telkinio lietuviams 
už svetingumą ir šiltą priėmi
mą. Solistė Violeta dainavo 
įvairių kompozitorių dainas ir 
operų arijas, taip pat padekla
mavo keletą savo kūrybos pa
triotinių eilėraščių. 

Jos duktė Aine, keturiolik
metė, talentinga muzikė ir 
būsima solistė padainavo solo, 
o drauge su mama duetu ke
letą dainų ir paskambino ke
letą kūrinių; taip pat akompa
navo ir savo motinai. 

Sol. Violeta, puikus lyrinis 
sopranas, dainuoja su giliu 
išgyvenimu ir vaidyba. Akom
paniatore Ligia Janulevieienė 
solistės dainas profesionaliai 
palydėjo. 

Koncertas aukšto meninio 
lygio, publikos priimtas nuo
širdžiai ir dėkingai. Koncerto 
dalyvės apdovanotos gėlėmis 
ir publikos plojimais. 

Po koncerto pasivaišinta. 
Tenka padėkoti Olgai ir Narci
zui Kreivėnams ir LB apyl. 

Kasdien pro Neringos stovyklos valgyklos dur i s prabėga bent Šimtas 
energingų vaikų, todėl ir laiptel iams reikia naujų dažų sluoksnio Tuo 
pasirūpina ta lk in inka i J Kru i inskas (kairėje) ir V Volertas 

N u o t r L i l ė s Kulb ienės 

valdybai už šią malonią meni
nę popietę ir viešnių globą. 

KALBĖJO VYTAUTAS 
GRYBAUSKAS 

LB Daytona Beach apylin
kės valdyba ir š.m. rugpjūčio 6 
d. Homere restorane suruošė 
pabendravimo pietus, į ku
riuos atsilankė arti 50 as
menų. 

LB apyl. vicepirmininkas 
Narcizas.Kreivėnas, pasveiki
nęs dalyvius, paprašė susikau
pimo minute pagerbti ne
seniai amžinybėn išėjusį LB 
apyl. pirmininką Mindaugą 
Petriką. 

Šios dienos kalbėtoju pa
kvietė žymųjį sportinės veik
los veteraną, gerą organizato
rių, veiklų sportininką Vy
tautą Grybauską papasakoti 
įspūdžius iš kelionės į Lie
tuvą. I 

Joana ir Vytautas Grybaus
kai Lietuvoje šią vasarą pra
leido visą mėnesį, tad susi
kaupė labai įdomių įspūdžių. 

„Šį kartą Lietuvon vykau be 
teniso raketės ir įsipareigo
jimų. Kelionė turistinė, drau
gų lankymas ir arčiau pajusti 
Lietuvos gyvenimo dabartinį 
pulsą", kalbėjo Vytautas Gry
bauskas. 

Ši kelionė Joanai ir Vytau
tui Grybauskams buvo labai 
maloni. Sufiko daug mielų 
draugų, sportinės veiklos žy
miųjų veikėjų, lankė gimines, 
viešėjo Vilniuje, Kaune, Pa
langoje, Telšiuose ir dar kitur. 

Vytauto įspūdžiai lietė dau
giausia Lietuvos sportinę 
veiklą ir kultūrinius įvykius. 
Dalyvavo Lietuvos moterų 
krepšininkių-čempionių suti
kime, stebėjo lakūno Jono Kai
rio skrydžius prie Vilniaus til
to ir skrydžius patilte, kas 
sudarė nepaprastą vaizdą. Gė
rėjosi Lietuvos žemės ūkio 
mokyklų mokinių nuostabia 
švente, jaunimo sportu, an
samblių dainomis. Vilniuje 
Gedimino gatvėje išgyveno 
„Akių sportą", kur lauke vei
kiančiose kavinėse daug žmo
nių, o pro šalį žavėjo einančios 
nuostabaus grožio merginos, 
jų graži apranga . O „už skru-
dreiverį" teko sumokėti net 12 
litų. Vytautas Grybauskas 
dalyvavo PLB Seimo sporto 
sekcijos svarstybose, LTOK 
posėdžiuose, pasitarimuose atei
nančiais metasi vyksiančios 
olimpiados ruošimui. Vytautui 
ir Joanai Grybauskams ypač 
didelį įspūdį paliko gausūs 
kultūriniai renginiai, Lietuvos 
gražus, augantis, kultūringas 

jaunimas ir tai neabejotina — 
tikroji Lietuvos ateitis. 

Vytautas Grybauskas ir da
bar dar aktyvus sportininkas: 
kasdien žaidžia tenisą, ne
apleidžia ir golfo laukų, ku
riuose dažnai pralenkia savo 
draugus gerais rezultatais. 

Kiti pabendravimo pietūs. 

įprastoje vietoje, vyks š.m. 
rugsėjo 3 d. 

Artimiausias renginys — 
Tautos šventės minėjimas, ku
rį ruošia Lietuvos Koriservato-
rių-TS seniūnija, tuoj po lietu
viams skirtų pamaldų, Prince 
of Peace parapijos salėje, Or
mond Beach. Programoje daly
vaus choras, „Sietynas", o kal
bės viešnia iš St. Peterburgo, 
aktorė-režisierė Dalila Mac-
kialienė. 

Artėjant rudenėliui, gyvėja 
nuotaikos ir mūsų telkinyje. 
Netrukus prasidės choro „Sie
tyno", vadovaujamos muz. An
tano Skridulio, repeticijos, tuo 
pačiu laukiame ir naujų, 
kultūrinių renginių. 

Jurgis Janušaitis 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
PICASSO IR VANDENS BOKŠTAS 

Rodos, dar taip neseniai bu- buvo nugirsti ir kitaip kal-
vo atidengta Pablo Picasso 
skulptūra, o, žiūrėk, praėjusią 
savaitę (rugpjūčio 14 d.) teko 
atšvęsti šios skulptūros 30 
metų sukaktį. 

1967 m. daugelis stebėjosi, 
šaipėsi ir trūkčiojo pečiais, 
žiūrėdami į Picasso kūrinį. 
Vieni skulptūroje įžiūrėjo mo
terį, paukštį, kiti arklį ar 
šunį, o dar kiti kažin kokį 
džiunglių gyvūną. Buvo ir 
tokių, kurie teigė, kad šis 
kūrinys yra ne kas kita, o gry
nas nesusipratimas. Tuometi
nis miesto meras Richard J. 
Daley per daug nesijaudino. 
Kitaip ir būti negalėjo. Jis juk 
buvo miesto šeimininkas. Jo 
pastangomis Picasso ėmėsi 
kūrybinio darbo. Skulptūros 
gamyba buvo patikėta vienai, 
ne per toliausiai nuo Čikagos 
esančiai dirbtuvei. Picasso 
neėmė atlyginimo. Tai buvo jo 
dovana Čikagos miestui. Deja, 
jam neteko šiame mieste pa
sisvečiuoti. Skulptūros gamy
ba pareikalavo apie 300,000 
dol. išlaidų, kurios buvo pa
dengtos iš privačių šaltinių. 
Žinovų nuomone, dabartinė 
skulptūros vertė turėtų siekti 
10 milijonų dolerių. 

Ilgainiui žmonės priprato, o 
kiti net pamėgo Picasso skulp
tūrą. Aikštėje dominuojanti 
skulptūra tapo dėmesio cen
tru. Čia lankosi ir dažnai fo
tografuojasi šimtai tūkstančių 
turistų. Vaikštinėja, žiūrinėja 
ir vietiniai gyventojai. Daugelį 
kartų čia pat šoko mūsų jau
nimėlis ir dainavo vyresnieji. 
Prie Picasso daug kartų buvo 
lietuvių surengtos politinės 
demonstracijos. 

Minint Pablo Picasso skulp
tūros 30 metų sukaktį, aikš
tėje sustatytose kėdėse sėdėjo 
ar stovinėjo ir vaikštinėjo di
delis būrys žmonių. Prasidėjus 
lietui, iškilmės buvo perkeltos 
į čia pat esantį Daley Center 
pastatą. Nors čionai daugiau
siai girdėjome angliškai kal
bančius žmones, tačiau galima 

bančiųjų. Aš su savo bičiuliu 
kalbėjau lietuviškai. Netoliese 
stoviniavo du vyriškiai ir vie
na mergina, tapusavyje kalbė
damiesi mums nesuprantama 
kalba. Staiga vienas prisiarti
no ir anglų kalba tarė: 

— Atleiskite, kokia kalba 
kalbate, kokios tautybės esa
te? 

— Ar negalite suprasti? — 
ėmiau ir paklausiau. 

— Gaila, tik vieną žodį, — 
nepažįstamasis pasakė. 

— O kurį? 
— Nagi Picasso. 
Paskui išsiaiškinome, kad 

jie yra iš Rumunijos atvykę 
turistai. Jie tikriausiai anks
čiau nebuvo girdėję lietuvių 
kalbos. O mes nesuprantam 
rumuniškai. Tačiau tiek 
mums, tiek ir jiems vienas 
žodis buvo suprantamas. Ir 
tas žodis — Picasso. Vienok, ir 
dabar daugeliui nebuvo aiškus 
Pablo Picasso skulptūroje įkū
nytas sumanymas. Gal, sa
kau, nereikėtų ir aiškintis. 
Juk čia stovi Pablo Picasso 
skulptūra, kuriai. iš esmės 
nėra būtinas aiškesnis apibū
dinimas. 

Čikagos mieste netrūksta 
simbolinės reikšmės statinių. 
Vienas jų — tai senasis van
dens bokštas, kuriam netru
kus sukaks 130 metų. Šiam 
bokštui buvo lemta išvengti 
didžiojo gaisro, kurio metu su
pleškėjo didelė miesto dalis. 
Vandens bokštas prie W. Chi
cago ir N. Michigan gatvių 
kampo išliko sveikas. Miesto 
valdžia, artėjant 130 metų su
kakčiai, nutarė atlikti šio pas
tato atnaujinimą. 

Vandens bokštą suprojekta
vo architektas William W. 
Boynington. Statybai buvo pa
naudotas Lemonto apylinkės 
iškasta klintis. Vėliau, naudo
jant tą pačią medžiagą, buvo 
pastatyta Romos Katalikų ka
tedra. 

Senąjį vandens bokštą supa 
neaukšta gyvatvorė. Aikšte-
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lėje auga medžiai. Yra poilsiur 
suolelių. Bokšto viduje veikia 
miesto turizmo biuras, kurio 
informacija pasinaudoja tūks
tančiai žmonių. Anądien pas
tebėjau aikštelėje keliolika 
vėliavų. Jų tarpe yra ir Lietu
vos trispalvė. Kaipgi čionai 
pateko mūsų vėliava? Pasiro
do, kad čia plevėsuoja vėliavos 
tų valstybių, kurių sostinės 
yra užmezgusios bičiuliškus 
santykius su Čikagos miestu. 
Tame tarpe juk yra ir Vilnius. 

Petras Petrutis 

Rugpjūčio 9 d. 1874 me
tais Užulėnio kaime (Utenos 
aps.) gimė pirmasis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smeto
na. 

Rugpjūčio 17-19 d. 1924 
metų Šiauliuose įvyko Antano 
Smetonos organizuotas Lietu
vos Tautininkų Sąjungos stei
giamasis suvažiavimas. 

Rugpjūčio 19 d. 1991 me
tais Maskvoje prasidėjo pučas, 
kuriam pralaimėjus, susidarė 
palankios sąlygos Lietuvos ne
priklausomybei įtvirtinti. 



AUKŠČIAUSIAS MERIDOS 
VALSTIJOS ORDINAS AMB. 

VYTAUTUI DAMBRAVAI 

Amb Vytautas Dambrava 

Šių metų bu l:o mėnesį 
Lietuvos ambasadorius Venu-
zuelui ir kitom n Lotynų Ame
rikos valstybėms dr: Vytautas 
Antanas Dambrava buvo nu
vykęs trijų dienų oficialaus vi
zito į Meridos valstiją Vene-
zueloje. 

Programa buvo labai išsami. 
Andų universiteto kvietimu, 
ambasadorius skaitė paskaita 
universitete apie Venezuelos 
akademinio jaunimo uždavi
nius, o San Buenaventuros 
seminarijos profesoratui ir 
s tudentams — apie aukštojo 
švietimo perspektyvas atei
tyje. 

Pirmąją vizito dieną Meri
dos vyriausybės rūmuose buvo 
sušauktas specialus pilnaties 
posėdis. Svečią Asamblėjos 
vardu pasveikino pirmininkas 
Nttbm Diaz Rodriguez. Per
skaičius vienbalsiai priimtą 
dekretą. Lietuvos ambasado
rius buvo apdovanotas aukš
čiausiu valstijos žymeniu — 
Tr. Tūlio Febres Cordero. 
žymiausio Meridos patriarcho, 
rašytojo, istoriko ir humanisto 
— pirmos klasės ordinu. 
Padėkos kalboje, ambasado-
rrdš" nušvietė sėkmingą dvi
šalių santykių plėtotę, supa

žindino su Lietuvos Respubli
kos pažanga bei svarbiausiais 
valstybės užsienio politikos 
prioritetais. 

Sėkmingame pasimatyme su 
valstijos gubernatorium dr. 
VVillian Davila Barrios, jam 
buvo pristatyti svarbiausi val
stijos prekybininkai. Amb. 
Dambravos apdovanojimo pro
ga, gubernatorius Davila pak
vietė į Don Tūlio Febres Cor
dero 135 m. gimimo iškilmių 
minėjimą, kaip garbės svečią. 

Sostines meras ir valdybos 
nariai taip pat iškilmingai pa
gerbė ambasadorių. Merijos 
-csiju salėje buvo perskaitytas 
dekretas, kuriuo meras Rigo-
berto Colmenares įteikė doku
mentą, skelbiantį jį „Meridos 
miesto garbinguoju sūnumi". 
Padėkos kalboje ambasado
rius žavėjosi Meridos grožiu, 
supažindindamas sesijos daly
vaus su brukoliškąja Lietuva, 
jos istoriniu garsu bei dabar
tine demokratinės tautos pa
žanga. 

Andų universiteto rektorate 
amb. Dambrava iškilmingai 
priimtas. Rektorius dr. Felipe 
Pachano Rivera jį apdovanojo 
aukštuoju universiteto žyme
niu, pakvietė pasirašyti žy
miųjų vizitatorių knygoje. 
Buvo aplankytas universiteto 
archeologijos muziejus. 

Arkivyskupijoje suorgani
zuotas iškilmingas aktas mons. 
dr. Prano Gaidos knygos 
„Nemarus mirtingasis" antros 
ispaniškosios laidos pristaty
mui. Venezuelos vyskupų kon
ferencijos viceprezidentas ar
kivyskupas Baltazaras Porras 
Cardozo dėkojo už galimybe 
susipažinti su Visuotinės Ka
talikų Bažnyčios sūnumi, nuš
viesdamas šio kunigo-kalinio-
kankinio nueitąjį aukos ir 

Vasario 16-tosios (nmnri7'<jos Vokietijoj 
vienoje mokyklos šventoj' 

kančios kelią. Jis ragino kny
gą atsidėjus skaityti plačiai 
paskleisti ir sekti arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio dorybė
mis nužymėtą kelią. 

Ambasadorius Dambrava 
perdavė arkivyskupui auto
riaus mons. dr. Prano Gaidos 
sveikinimus ir padėką už kny
gos pristatymą bei palaimi
nimą, iškėlė ryškiausius alto
rių garbės nusipelniusio arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
šventumo bruožus. 

Ambasadorius surado laiko 
aplankyti, pusketvirto kilo
metro aukštyje įsikūrusius, 
kaimus ir miestelius, o po to 
pakilo į daugiau kaip 4 km. 
turinčią Pico Especho viršūnę, 
La Negrą ežerą ir kelią, vingu
riuojantį į senovės indėnų 
aukštumų gyvenvietę Los Ne-
vados, kurią galima pasiekti 
tiktai mulu po keturių va
landų kelionės. 

Paskutinę vizito dieną Lie
tuvos ambasdorius buvo val
stijos gubernatoriaus garbės 
svečias pasaulinės Aplinkos 
apsaugos dienos minėjime. 
Savo kalboje gub. Davila cen
trinėje sostinės aikštėje gau
siai susirinkusiems dalyviams 
pristatė garbingą ir ypatingą 
svečią, išsiskiriantį savo as
menybe iš kitų Venezueloje 
akredituotų diplomatinių at
stovų tarpo. J is Meridon atvy
kęs ne su turisto lagaminu, o 
su konkrečia programa ir 
veiklos paketu. 

Vizito metu ambasadorius 
Dambrava dalyvavo keliose 
spaudos konferencijose spau
dos, radijo ir televizijos atsto
vams ir prašomas davė pasi
kalbėjimus, gražiai apibudin
damas savo atstovaujamą val
stybę ir lietuvių tautą. Gausūs 
atsiliepimai buvo labai šilti ir 
palankus Lietuvai bei pačiam 
ambasadoriui. 

Fe l iksas Z u b r a s 

Į S T E I G S D A R D V I 
A M B A S A D A S 

Šį rudenį Lietuva įsteigs 
dvi naujas ambasadas Euro 

• ti'tinln'--- o vadovu, r^ok kytoju A. Paltinu atlieka programą 
Nuolr. Marytės Šmitienės 

Sprendimą dėl r>mhasadų ir 
misijos prie- • • i ( > įkūi in*.- • 
Vyriausybė turėtų priimti tre
čiadienį įvyksiančiame posė
dyje. 

Pasak užsienio reikalų vice
ministro Algimanto Rimkūno, 
Lietuvai būti' t stiprinti ry
šius su pietinėmis Europos 
Sąjungos valstybėmis, skleisti 
informaciją apie šalį. 

Nemažą ' paramą iš ES 
struktūrinių fondų gaunančios 
pietų regiono šalys neretai 
baiminasi dėl naujų narių 
priėmimo. 

Gruodžio mėnesį Liuksem
burge vyksiančiame Europos 
Sąjungos viršūnių susitikime 
bus sprendžiama, kokias val
stybes pakvie?ti derybų dėl 
narystės. 

Todėl Lietuvai reikia turėti 
kuo glaudesnius kontaktus su 
Europos Sąjungos narėmis ir 
pateikti joms informaciją iš 
pirmųjų lūpų. 

Iki šiol Lietuvai Graikijoje 
atstovauja Romoje (Italijoje) 
reziduojantis ambasadorius, o 
Portugalijoje — ambasadorius 

Londone (Didžioji Britanija;. 
.ustovavimas iš trečiųjų 

šalių neleidžia išnaudoti di
plomatinių santykių potencia
lo. 

Pavyzdžiui, iki šiol Lietuva 
ir Portugalija nėra pasira
šiusios nė vienos tarpvalsty
bines dvišalės sutart ies. 

Tarp Lietuvos prekybos 
partnerių Graikija — tik 
penktajame šalių dešimtuke. 

Lietuvos biure ryšiams su 
NATO dirba du kariniai atsto
vai ir du diplomatai iš Krašto 
apsaugos ir Užsienio reikalų 
ministerijų. Šio biuro bazėje, 
paskyrus papildomų etatų, ir 
bus kuriama misija. 

Diplomatinės atstovybės 
steigimas patvirtina Lietuvos 
siekimą siekti narystės NA
TO, intensyvėjantį dalyva
vimą „Partnerystės taikos la
bui" programoje. 

Kitų metų biudžete bus nu
matyta lėšų atidaryti amba
sadą Japonijoje. Iš viso Lietu
va užsienyje turi apie 40 
ambasadų, konsulatų, misijų. 

Danutė Bindokienė 

Ar plunksna tikrai 
galingesnė už kardą? 

Kernavės klebonas mons. Č. Krivaitis ir Marija Remienė klebonijos sode 
šių metų vasarą 

pos Sąjungos (ES) vals tybėse Lietuvos Aps.'.ijjos rinktines karių, kritusių Sedos kautynėse prieš sovie-
— Graikijoje ir Portugalijoje. tinius okupan'Js, kapas Sedos kapinėse. Nuotr. Antano Tumėno 

Sovietų la ikais politiniuose 
sluoksniuose d a u g įtakos tu
rėję ar prie s laptų informacijų 
priėję, bet vėliau praradę 
savo galią, a smenys paprastai 
staiga pradingdavo arba atsi
durdavo gulaguose, kad nepa
kenktų galingiesiems. Dabar 
jie, netekę savo į takingų pozi
cijų, imasi ki tokių priemonių 
atsilyginti už nus tūmimą nuo 
sotaus ..valdžios lovio". Sek
dami Vakarų demokratijose 
pamėgtu pavyzdžiu, rašo savo 
atsiminimus, kur iuose išsako 
visas slapčiausias detales apie 
buvusius savo draugus ir 
viršininkus. Tų atsiminimų 
tikslas, s u p r a n t a m a , yra 'su
kompromituoti tebesėdinčius 
šiltose valdžios višūnėse. 

Amerikoje prezidentai bei 
kiti svarbūs k raš to politikos 
asmenys nuolat aprašomi bu
vusių ar t imų bendradarbių ir 
tarnautojų a ts iminimų kny
gose, besistengiant iškelti vie
šumon kuo daugiau privataus 
gyvenimo epizodų, kuriuos 
aprašomieji ga lbūt mieliau 
nuslėptų. J u o daugiau tokių 
slaptų kąsnelių knygoje, tuo ji 
populiaresnė ir autoriui at
neša daugiau pelno. 

Įrodymas, kad vis dėlto Ru
sijoje demokratija j au neblo
gai išsivysčiusi, o sovietiniai 
laikai liko toli praeityje, yra 
buvusio lojalaus prezidento 
Boris Jelcin patikėtinio, jo as
meninio saugo ir padėjėjo 
Aleksandro Koržakovo atsimi
nimų knyga, pavadin ta : „Bo
ris Jelcin, nuo aušros iki tam
sos". Tiesa, knyga dar neiš
spausdinta , bet jos autorius 
pasistengia pate ik t i žurnalis
tams įdomesnių jos ištraukų 
ar detalių apie „tikrąjį Boris 
Jelciną". Keturiuose šimtuose 
puslapių j is sakosi atsklei
džiąs visas Kremliaus paslap
tis, visus Jelcino gyvenimo 
užkulisius, su kur ia i s jam 
tekę gerai susipažint i . 

Dar prieš Jelcinui t a m p a n t 
Politbiuro nariu 1985 metais, 
Koržakovas, tuo metu ėjęs at
sakingas pareigas KGB orga
nizacijoje, buvo pask i r tas Jel
cino asmeniniu saugu. Jel
cinas taip gerai su savo sargy
biniu susigyvenęs, kad ne
t rukus abu tapo įvairių nuo
tykių ir dažnų išgėrimų ben
drininkai. Kaip buvęs KGB 
pareigūnas, Koržakovas nie
kad iš akių nepaleido svarbių 
įvykių, kurie galėjo ateityje 
būti naudingi ir j a m pačiam, 
ir galbūt jo virš ininkui Jelci
nui, ilgainiui iški lusiam į Ru
sijos prezidento vietą. 

Dabar jis gras ina „pasakyti 
viską", jeigu kas sumanytų 
paduoti į teismą dėl knygoje 
parašomų epizodų, nes tur i 
tiek daug įrodomosios me

džiagos — rekorduotų pasi
kalbėjimų, kompiuterinių dis-
kečių, dokumentų kopijų ir 
kt.. kad ne vienam įtakingam 
politikui reikėtų drebėti, jeigu 
visa tai pasirodytų viešumoje. 
Tai esanti Koržakovo apdrau-
da, lyg Damoklo kardas paka
binta virš Kremliaus galvos. 

Koržakovo lojalumas Jelci
nui buvo visuotinis. Kai Jelci
nas po nuomonių skirtumo su 
tuometiniu Sovietų Sąjungos 
vadu Mikhail Gorbačiovu 
buvo išmestas iš Politbiuro, 
Koržakovas išstojo iš KGB ir 
ryžosi pasilikti su savo vir
šininku. J i s ištikimai stovėjo 
šalia, kai 1991 m. Jelcinui 
pavyko numalšinti aršiųjų 
komunistų maištą, kai prezi
dentas stengėsi įgyvendinti 
savo idėjas ir reformas, kai jo 
sveikata buvo visiškai pairusi. 
Atrodė, kad jų bendravimas, 
galbūt net artima draugystė, 
yra nesuardoma. Vienok 1996 
m. birželio mėnesį generolas 
Koržakovas buvo išspirtas iš 
savo įtakingos vietos. Tuomet 
jis ir pradėjo kalbėti apie savo 
kontroversinių atsiminimų 
rašymą. 

Šiandien nelabai tikima, 
kad Koržakovo knyga, nepai
sant, kas joje „atidengiama", 
padarytų daug žalos preziden
tui. Tiek rusai , tiek vaka
riečiai mano, kad Boris Jelci
nas po antrųjų prezidento 
rinkimų laimėjimo ir visų ligų 
bei operacijų yra nemažai pa
sikeitęs. Tam įtakos daugiau
sia turėjusi jo jaunesnioji 
duktė Tatjana Djačenko, kuri 
dar prieš rinkimus ėmėsi 
„pataisyti" tėvo įvaizdi^.Kartu 
su savo ar t imu sąjungininku 
ministru pirmininku Anatoly 
Čubais Tatjana suorkestravo 
ir Korzhakovo pašalinimą. 
Nepaisant, ką Koržakovas 
rašytų savo atsiminimuose, jis 
ir tie atsiminimai yra neabejo
tina praeitis — nors Jelcinui 
galbūt labai nemaloni, bet ne 
per daug kenksminga. Juo la
biau, kad daugumas Rusijos 
laikraščių yra bankininkų, lo
jalių Čubais ir jo kolegoms, 
rankose, tad vargiai spaus
dintų neigiamą medžiagą, 
kenkiančią prezidentui. 

Koržakovas stengiasi dė
mesį savo atsiminimų knygai 
išlaikyti gyvą. kartas nuo kar
to pažerdamas jos ištraukų 
vakariečių bei rusų žurna
listams. Jis tvirtina, kad kai 
kurie asmenys, nors jų pavar
džių nepamini, atstovaujantys 
Kremliui, yra pasiūlę jam 5 
milijonus dolerių, kad knygos 
nespausdintų, bet Koržako
vas, supranama. nesutikęs, 
nes jam esą svarbiau ..pasa
kyti visą tiesą apie Jelciną", 
ne kaip praturtėti . 

PIRMASIS LIETUVIŠKO 
SPAUSDINTO ŽODŽIO 

APAŠTALAS 
KAROLIS MILKOVAITIS 

(Tęsinys) 

Vienoje 
jaunąją už vyro išleidžiant 
dainuojamoje dainoje, kurią 
Antanas Poškus girdėjo 1933 
metais ir užrašė, randame 
tokius žodžius: „Kosuni, ne
raudo, aušra žydati, sakali 
dukriti". Lietuviškai tie 
žodžiai skamba: „Kasotoji, ne
raudok, aušra žydinti, sakalo 
dukryte". 

Nuostabus kalbų panašu
mas, papročių vienodumas, 
dainų artumas mūsų žo
džiams, melodijoms ir moty
vams. Būtų sveikintina, jei 

mūsų mokslininkai giliau pa
siraustų po tų kalbų istoriją. 
Tai būtų labai geras disertaci
nis darbas kuriam mūsų stu
dentui doktorantui. 

Lietuva Mažvydo laikais 

Grįžkime į Martyno Mažvy
do studijų dienas, tiksliau — j 
1547 metus, kada pasirodė jo 
knyga, ir mėginkime susidary
ti apytikrį vaizdą, kokioje at
mosferoje Lietuvos liaudis 
tada gyveno. 

Vytautas Didysis buvo miręs 
tik prieš 117 metų, Kolumbas 
Amerikos krantus buvo pasie
kęs prieš 55 metus, Didžiąją 
Lietuvos kunigaikštiją valdė 
jaunametis Žygimantas Au
gustas. Lietuvos liaudies, ypač 
valstiečių, gyvenimas buvo 
sunkus ir tamsus. Nors dau
gumas jau tikėjo į Nukry
žiuotąjį, bet krikščionybė dar 
nebuvo stipriai įsitvirtinusi. O 
Martyno Liuterio (mirusio tik 
prieš vienerius metus) refor
macijos judėjimas buvo pa
čiame įkarštyje ir įnešė daug 
netikrumo, nes žmonės neži
nojo, kam tikėti: Katalikų 
Bažnyčios ar Liuterio moks
lui? Mažvydas net skundėsi 
kunigaikščiui Albrechtui, kad 
jo „parapijiečiai iŠ seno įpročio 
tebesilanko Katalikų bažny
čiose". Sparčiai sklido dar 
gyvo, bet jau labai pa

garsėjusio, Prancūzijos astro
logo ir gydlojo Nostradamo 
pranašystės (jis mirė trejetą 
metų vėliau už Mažvydą), ku
rioms diduomenė, su ja kartu 
ir liaudis, kartais daugiau 
tikėjo, negu Kristaus mokslui. 
Tos pranaš;. stės žmonėse kėlė 
baimę. (Pagal Nostradamo 
pranašystę 1943 metais turėjo 
būti pasauli) pabaiga). 

Negana to, įsivaizduokime 
valstiečių g e n i m ą be elek
tros šviesos, be radijo, be tele
vizijos, be kiygų ar laikraščių 
sava kalba. 'Jai ne vienas pak
laus: ką jie darydavo, ypač il
gais žiemo- vakarais? Grei
čiausiai šnekučiuodavo, pasa
kas sekdav" graudžias dainas 
dainuodavo burdavo... Tikė
jimas į pr icarus buvo stipriai 
įsišaknijęs. Kartais klau
siame: kaip atsirado ta mūsų 
— tokia turtinga tautosaka9 

Tos gyvenimo aplinkybės, ku
riose ano meto lietuviai vals
tiečiai gyveno, buvo ideali tau
tosakos kūrybos dirva. Ir vis 
dėl to Mažvydas, tų socialinių 
negerovių ir politinių bei 
bažnytinių nesutarimų šur
muly, paruošdamas knygą 
gimtąja kalba, sąmoningai a r 
nesąmoningai parodė, kad jis 
visų pirmiausia yra lietuvis, 
kuriam rūpi lietuvybės reika
lai. 

Jo knyga pasirodė 1547 me
tais. 

Kas buvo tas Martynas 
Mažvydas? Susipažinkime su 
juo. 

Mažvydo gimimo metai neži
nomi. Lietuvių Enciklopedija 
nurodo, kad jis mirė 1563 
metų gegužės 21 dieną, Ra
gainėje. Jeigu tikėti, kaip mi
nėta, prof. Vaclovo Biržiškos 
prielaidai, kad Mažvydas gimė 

apie 1520 metus, tai j is mirė 
būdamas apie 43 metus am
žiaus. 

Dėl Martyno Mažvydo pa
vardės lietuviškosios lyties 
įvairiai spėliota, nes pats 
Mažvydas nėra n iekur lietu
viškai pasirašęs. Priežastis 
greičiausia ta, kad XVI am
žiaus Lietuvos mokytine vi
suomenė lotyninosi pavardes 
ir todėl iš Kulviečio pasidarė 
Culvensis, iš Rapolionio — 
Rapagelanus, o iš Mažvydo — 
Mosvidius. Nenuostabu tad, 
kad Karaliaučiaus universite
to matrikuloje 1546 metais jis 
įsirašydino lotyniškai: Marti
nus Mosvvidius, o po kelių 
metų universitetą baigusiųjų 
sąraše — jau Mar t inus Mos-
suidius Li thuanus . Su ta su-
lotynihta pavarde jis nesis
kyrė visą gyvenimą. 18-to 
šimtmečio liuteronų kunigas 

Gotfriedas Ostermejeris savo 
_Erste Litthauische Liederges-
chichte" aiškina, kad Martyno 
tėvas vadinęsis „Mažvyds". 
kas skamba kone šiandie
niškai. Tik sūnus Martynas 
pavardę pakeitęs. Dabar, anot 
kalbininko lituanisto Juozo 
Senkaus. Mažvydų pavarde 
jau esanti išnykusi. 

Pirmosios lietuviškos kny
gos paruošimas buvo nepa
prastos reikšmes mostas, bet 
tada gal ir gerai nesuprastas. 
Tuo mostu Mažvydas padėjo 
pačius pirmuosius pagrindus 
ir išvedė, gal tiksliau butu 
pasakyti — išnešė, lietuvių 
kalbą bei jos spausdintą žodį 
iš dūminės pirkios į viešąjį 
kultūrinį pasaulį. 

Bus daugiau. 
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EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

PRIVATIZAVIMAS VIS 
DAR ATIDĖLIOJAMAS 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
valstybinė įmonė „Lietuvos 
dujos" ruošiasi išleisti 66 mln. 
litų akcijų emisiją. Akcijos 
bus platinamos uždaru būdu, 
kad, pasak Ūkio ministro Vin
co Babiliaus, patektų ten, kur 
reikia. Išplatinus akcijas, pri
vatus ^Lietuvos dujų" kapita
las padidėtų 16 proc. Dabar 
valstybei priklauso maždaug 
91 proc. bendrovės kapitalo. 

„Lietuvos dujos" išleidžia
momis akcijomis nori privilio
ti Rusijos bendrovę „Gazp-
rom". Jei ateitų „Gazprom", 
„Lietuvos dujos" turėtų ilga
laikę dujų tiekimo sutartį. Pa
sak .Lietuvos dujų" generali
nio direktoriaus Kęstučio Šu-
macherio, „Gazprom" norėtų 
įsitvirtinti Baltijos valstybėse, 
kad ateityje išvengtų galimos 
Švedijos ar Suomijos dujų 
bendrovių konkurencijos. 

Be rusų, „Lietuvos dujų" ak
cijų emisija domisi Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos (Tujų ben
drovės. 

Vis dažniau įmonės vadovai 
prabyla ir apie jos privatiza
vimą, nes net 640 mln. litų 
prireiks požeminei dujų sau
gyklai Pasvalio rajone įrengti. 
Joje būtų galima sukaupti be
veik trečdalį, per metus Lietu
voje sunaudojamų, dujų. Ūkio 
minSm-: teigimu, „Lietuvos 
dujos" neabejotinai bus priva
tizuojamos, tačiau artimiau
siu metu, be to, valstybė šioje 
bendrovėje laikys kontrolės 
svertus — mažiausiai 34 proc. 
akcijų. 

Ūkio ministerija dar svars
tys, kokią privatizavimo stra
tegiją pasirinkti. Magistrali
niai dujotiekiai turėtų likti 
valstybės nuosavybe. 

„Lietuvos dujos" dirba pel-
nir.gai. Per pusmetį bendrovė 
gavo 15 mln. litų pelno, tačiau 
per tą laiką nepavyko atlikti 
planuotų remonto darbų. Juos 
nukėlus į antrąjį pusmetį, tu
rimas pelnas iki metų pabai
gos gali ištirpti. 

VILNIAUS BANKO 
POTENCIALAS —700 

MLN. LITU 

Vilniaus bankas neslepia, 
kad yra labai aktyvus vertybi
nių popierių rinkoje, tačiau 
apgailestauja, jog kol kas 
nėra investavęs į jokias ben
droves, išskyrus savo antrinę 
— „Vilniaus banko Lizingas", 
— rašo „Verslo žinios". 

Vilniaus banko valdybos pir
mininko Juliaus Niedvaro tei
gimu, didelėms investicijoms 
bankas dar tik rengiasi. Šiuo 
metu banke kuriami Investi
cijų ir Turto valdymo departa
mentai. Bankas ketina steigti 
ir kelis fondus, kurie kartu su 
partneriais investuotų į įvai
rius objektus. Pasak J. Nied
varo, kokias sumas valdys 
minėtieji fondai dar sunku 
pasakyti, bet jos bus nemažos. 
Vilniaus bankas nori pasi
rengti tam laikui, kai prasi
dės didysis užsienio investuo
tojų ėjimas į Lietuvą. Banko 
valdytojas akcentavo, kad 
bankas domisi privatizacija ir 
jo Investicijų departamentas 
rengia projektus bei analizuo
ja įmonių padėtį. Tačiau Vil
niaus bankas tiesiogiai ne
turės fabrikų ar kompanijų, 
m'< ju«i> įsigys nuo Vilniaus 
banko ;tt>kirti fondai kartu su 

partneriais. 
Pasak J. Niedvaro, Vilniaus 

banko potencialas yra 700 
mln. litų. Banką domina ener
getika, transportas, ryšiai. 

Finansiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Vilniaus bankas 
ketina stipriai plėsti savo 
rinką prisijungdamas ar pirk
damas kitus bankus. J. Nied
varas „Verslo žinioms" prasi
tarė, kad bankas galvoja ne 
tik apie Lietuvą, bet ir apie 
filialus bei atstovybes užsie
nyje. „Einant į Rytus reikia 
sveikatos ir turėti galimybių 
pralošti", sakė jis ir teigė, jog 
Vilniaus bankas dairosi į Va
karus. „Mūsų interesų zona 
— tūkstančio kilometrų spin
duliu". 

„VILKAS" DIRBS PAGAL 
RINKODAROS 

STRATEGINI PLANĄ 

Kauno kailių bendrovėje 
„Vilkas" rudeniop bus pradėti 
siūti nauji gaminiai iš ve
liūro, gerai perkami Vakarų 
Europos šalyse. Žaliavą nau
jiems gaminiams tieks partne
riai iš Pietų Afrikos Respubli
kos. Įmonė juos susirado pa
saulinėje kailių mugėje Hong 
Konge. Kelionė į šią mugę — 
viena strateginio plano dalių, 
— rašo „Verslo žinios". 

Ilgalaikį rinkodaros strate
ginį planą „Vilkui" parengė 
firma „Bankinės konsultaci
jos". Šio plano kaina 112,000 
dolerių. Apie 70 proc. finansa
vo Pasaulio bankas. 

Projekto vadovas dr. Dai
nius Blažys sako, kad „Vil
kui" parengtas planas — bene 
didžiausias tokio pobūdžio 
projektas Lietuvoje. Jame 
išdėstomi rinkodaros veiks
mai 5 metams. Artimiausi tik
slai — didinti produkcijos 
pardavimą ir geriau išnaudoti 
bendradarbiavimo galimybes, 
įmonei siūloma stiprinti savo 
pozicijas Rusijos rinkoje. Da
bar ten „Vilkas" parduoda 60 
proc. savo gaminių. Kitas 
žingsnis — įsitvirtinti Skan
dinavijos šalyse, kurios, pagal 
klimatines sąlygas ir gyven
tojų perkamąją galią, yra itin 
imlios kauniečių gaminiams, 
įmonei taip pat siūloma plėsti 
paslaugas — siuvimą, kailių 
išdirbimą ir t.t. 

Dabar „Vilkas" per mėnesį 
išdirba 1,500 audinių kai
liukų, o galėtų 15,000. Tuo 
tarpu norvegai, švedai ir suo
miai 99 proc. kailiukų veža 
išdirbti į Kiniją, o iki „Vilko" 
tik per jūrą perplaukti terei
kia. 

Apklausus apie 50 užsienio 
įmonių, konsultantai susidarė 
nuomonę, kad „Vilko" įvaizdis 
yra geras. Todėl nedelsiant 
reikėtų išnaudoti palankią 
padėtį. Įmonės konsultantai 
įsitikinę, kad, sėkmingai įgy
vendinus projektą, „Vilkas" 
netrukus pamatytų apčiuo
piamus rezultatus. 

LIETUVA IŠ 
TARPTAUTINIO 

VALIUTOS FONDO 
PINIGŲ NEIMS 

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas „Lietuvos rytui" dar 
kartą patvirtinio, kad, pra
sidėjus naujam bendradarbia
vimo su Tarptautiniu v;aliutos 
fondu etapui, Lietuvos bankas 
neketina skolintis pinigų iš 
šios finansų institucijos. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasaros darbai ir malonumai tėvynėje. Nuo t r Algimanto Žižiūno 

Trejų metų Lietuvos ekono
minės politikos memorandu
mas, pagal kurį iš TVF skoli
nosi ir Lietuvos bankas, bai
gia galioti šių metų rugsėjo 
mėnesį. 

„Litui stabilizuoti skolintis 
jau nebereikia, nes Lietuvos 
banko oficialiosios atsargos 
yra pakankamai didelės, ta
čiau vartų TVF mes neuž
darome ir bendradarbiausime 
toliau. Pinigų iš fondo skolin-
tumėmės tik ypač didelės ne
laimės atveju", — sakė R. 
Šarkinas. 

Liepos 14 d. pasaulio agen
tūrų išplatintame pranešime 
teigiama, jog kai kurie TVF 
direktoriai abejoja Lietuvos 
banko pinigų politikos progra
moje numatytų ketinimų at
sisakyti valiutų valdybos mo
delio sėkme, teigdami, kad 
nuo 1994 m. Lietuvoje vei
kiantis modelis garantuoja 
lito pastovumą ir leidžia 
spręsti sudėtingesnes mone
tarinės politikos problemas. 
Oficialiai TVF pritaria va
liutų valdybos modelio atsisa
kymo strategijai. R. Šarkinas 
mano, kad nėra reikalo dra
matizuoti skirtingas TVF di
rektorių nuomones, svarbu, 
kad oficialiai TVF pritaria 
Lietuvos banko programai. 

ŠIANDIEN IR 
RYTDIENOS 

VERSLININKAI 

„Respublikos" priedas „Aikš
tė" paskelbė, kokio • išsilavi
nimo yra Lietuvos įmonių sa
vininkai ir vadovai. Beveik 
pusketvirto procento jų teturi 
pradinį išsilavinimą, per 6 
proc. — profesinį, 45 proc. — 
vidurinį ir tiek pat aukštąjį. 

Prieš 10 metų į Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fa
kultetą patekdavo mokytis be
veik visi norintieji. Per pas
taruosius metus ekonomikos 
specialybė tapo viena popu
liariausių. Šiemet į ekonomi
kos specialybės vieną vietą 
pretendavo 6 abiturientai, o į 
vadybininko — 4 jaunuoliai. 

Vilniaus universiteto Eko
nomikos fakulteto dekanas S. 
Martišius „Aikštei" sakė, kad 
jis tiki šia karta. Pasak jo, tai 
bus nauja karta, kuri nebe
turės dogmatizmo, įpročio 
daug kalbėti ir nieko nepasa
kyti. Jie nebijos Vakarų, kom
piuterių, kalbės vakarietiško
mis ekonominėmis sąvokomis. 

„Aikštė" domėjosi, kaip da
bartiniai verslininkai ir firmų 
savininkai vertina poreikį 
įsigyti teorinių žinių. Kelio
nių agentūros „Gradyvas" sa
vininkė, buvusi inžinierė Lai
ma Bačėnienė teigė, kad ge
riausia mokytoja yra prakti
ka, o ne teorija. 

Statybos firmos „Glijas" di
rektoriaus pavaduotojas Kor
nelijus Mituzas pasakoja, 
kaip atėjo į verslą. „Kai aš 
ėjau į verslą, ekonominio išsi
lavinimo nereikėjo. Pradėjau 
'suktis' 1989 m. įkūręs koope
ratyvą. Nestudijavau tada ir 

jokių įstatymų. Kodėl? Todėl, 
kad revoliucijos visada vyksta 
stichiškai, o privataus verslo 
kūrimas tuomet buvo tikra re
voliucija. Manau, kad ir dabar 
Lietuvoje naujokui nereikia 
turėti teorinių žinių, nes pas 
mus verslo sėkmė nuo jų ne
priklauso. Viskas priklauso 
nuo to, kiek turi draugų, 
pažįstamų ir kokį kyšį su
gebėsi duoti. Aišku, ekonomi
kos teoriją visada naudinga 
išmanyti, žinių šioje srityje 
mums trūko ir trūks". 

Nekilnojamojo turto agen
tūros „Klotis" direktorius Rai
mundas Kulbis mano, kad 
verslo teorija būtina tik tada, 
jei neturi jokios praktikos. 
Todėl žmogui iš gatvės į 
verslą lįsti jis nepatartų. „Bitė 
GSM" turi apie 40,000 klien
tų, o „Omnitel" — per 55,000. 

MILIJONAI DOLERIU 
ŪKININKU NEDOMINA 

Iš 30 mln. JAV dolerių Pa
saulio banko kredito linijos 
Lietuvos žemės ūkiui kol kas 
panaudota tik apie 1.7 mln. 
dolerių. Ši kredito linija po 
trejus metus su Pasaulio ban
ku trukusių derybų Lietuvai 
buvo suteikta praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesj. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Pasaulio banko paskola žem
dirbiams suteikiama per ban
ką „Hermis", Vilniaus banką 
ir Žemės ūkio banką. „Her
mis" iki šiol neišdavė nė vie
nos paskolos. Pasak Žemės ir 
miškų ūkio ministerijos Fi
nansų departamento direk
torės Ramutės Naujokienės, 
labiausiai kreditus suteikti 
trukdo tai, kad retas Lietuvos 
ūkininkas yra pajėgus įvyk
dyti griežtus Pasaulio banko 
reikalavimus. Žemdirbiai sto
koja užstatų, juos gąsdina pa
lyginti didelės Pasaulio banko 
paskolos palūkanos. 

Pasaulio bankas kreditą Lie
tuvai suteikė su 8 proc. metų 
palūkanomis, o Lietuvos ban
kai žemdirbiams šiuos pini
gus skolina su 12-16 proc. 
palūkanomis. 

Dabar patys Lietuvos ban
kai nestokoja kreditinių iš
teklių ir paskolų gavėjams ke
lia paprastesnius reikalavi
mus. Tačiau R. Naujokienė ti
kisi, kad netrukus Pasaulio 
banko kreditas bus skirstomas 
sparčiau, nes Lietuvos bankai 
ima vis labiau pasitikėti žem
dirbiais. Be to, nuo rudens 
pradės veikti Žemės ūkio pas
kolų garantijų fondas. Fondas 
numato ūkininkams garan
tuoti 50 proc. kredito užstato. 

GRAFAS TIŠKEVIČIUS 
NEREIKALAUJA TĖVO 

RŪMU PALANGOJE 

Palangos savivaldybė grafui 
Alfredui Tiškevičiui, kaip 
turėto turto kompensaciją, 
pasiūlė pastatą Palangoje, 
Kęstučio gatvėje, kur dabar 
veikia miesto Civilinės metri
kacijos skyrius, arba galimybę 
statytis naują namą. Tai buvo 
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padaryta po to, kai grafas pat
virtino apsisprendimą nesu-
sigražmti savo tėvo grafo Fe
likso Tiškevičiaus 1897 m. 
pastatytų rūmų, kuriuose da
bar įkurtas valstybinis „Gin-
taro"muziejus. 

84 m. A. Tiškevičius, besiil
sintis Palangoje, „Lietuvos ry
tui" sakė, jog labai džiaugiasi 
tokiu palangiškių pasiūlymu. 
Jis nusprendė pasirinkti siū
lomą pastatą. Kartu jis teigė 
neketinąs dėl savo amžiaus 
persikelti nuolat gyventi į Pa
langą. Dabar grafas su šeima 
gyvena Varšuvoje. Jis norėtų 
laikas nuo laiko pagyventi Pa
langoje ir pasigydyti. Tačiau 
siūlomą namą būtina sure
montuoti ir pritaikyti gyventi. 

Palangos meras Pranas Žei
mys dienraščiui sakė, jog be 
kompensavimo nekilnojamuo
ju turtu, grafas Tiškevičius 
taip pat pageidavo, jog jam iki 
mirties kas mėnesį būtų mo
kama 2,000 dolerių pensija 
bei 200 JAV dolerių pensija 
žmonai Ursulai po jo mirties. 
Taip pat jis norėtų pasigydyti 
sanatorijose. „Pats grafas 
šiuos dalykus laiko svarbes
niais negu nekilnojamojo turto 
grąžinimas. Miesto taryba jau 
priėmė nutarimą, jog visiems 
Palangos garbės piliečiams ir 
pirmiausia grafui A. Tiške
vičiui sanatorinis-kurortinis 
gydymas bus apmokamas iš 
savivaldybės lėšų", — sakė 
kurorto meras. Kadangi siū
lomą pastatą reikia remontuo
ti, palangiškiai žada finan
sinės paramos prašyti iš vy
riausybės. 

LIETUVOJE YRA IR 
MENO VERSLININKU 

Buvęs fotografas Kazimieras 
Mizgiris Nidoje turi gintaro 
galeriją. Šalia pastatė Meni
ninkų namus. Tai erdvus 
prieangis su mediniais suolais 
ir stalais, parodų salė, nedi
delės menininkų dirbtuvės. 
Antrajame aukšte įrengti du 
miegamieji ir svetainė, skirti 
gyventi parodas rengiantiems 
kūrėjams. 

Menininkų namus Mizgiriai 
pastatė per 3 mėnesius, tačiau 
dėl galimybės juos statyti ko
vojo 3 metus. Tiek laiko rei
kėjo, kad kaimynai gintaro 
galerijas sklype nebeaugintų 
agurkų, negriautų tvorų, kad 
Nidos valdžia patikėtų, jog 
Menininkų namai gali atsiras
ti ir Kuršių nerijoje, — rašo 
„Lietuvos rytas". 

Ne vieną dešimtmetį rinkta 
gintaro kolekcija ir galerija — 
savininkų išlaidos. Lietuvoje 
galerijas gali steigti tik turtin
gi, nes įstatymai nesudaro ga
limybių jas paremti. Mizgi
riams padengti išlaidas pade
da jų turimos parduotuvės. 

Mizgiriai mano, kad verslas 
žlunga tada. kai jo savininkui 
svarbiausiu dalyku tampa pi
nigai. Mizgirių galerija pati 
remia kultūros renginius Ni
doje. 

Rima Jaku ty t ė 

ddsas M M V M f e Antakal
nyje. Yra gaimybė pttf rjdsą sklypą 
sala. Kreiptis: 780-340-0719 arba ' 

702-384*478, arba VMua, 
011-370-2-708-342 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Decfcye 
TaL 773-5854824 

tuotaa. Klmai, uždari gontai, 
3 aukštas. Sauma. $850 į man. 

gyvuliukų. 
Tai . 773-847-3M5 

MtLYNtSt UUSSBI 
prUuogaui patys, arba pirki jau 

valiuos: 144 N U f f c a n M 1 

uogoms krspsaius. Cia gra2t vista 
aaimal paatdUaugt garraoįt 
Tai. 616-46I-250I 

FORRENT 

GaJ 
kuris atvykusią UI Lietuvos 
moterį gaiatų labdaringai 

9Wr\ UUrV 

IŠ anksto dekojut 
Tel. 773-890-9185 

3 kambarių bute 
linuomoju kambarį 
vienam asmeniui. 

Smulkesnė informacija: 
7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 9 7 

Union I 
1 bt. nuosžsfo 

Muodanas 2 rraag. „co-op" 
naujai įrangtas apt 

Gražus kampinis sklypas 
TM. 616-469-4924 

• v 

pirkčiau pianiną. 

Skambinti: 

OalprOiOrMi 
kartu (naboanal Caaooįa). Turi darbo 
paftrtL rahomandacįą. Bat kuris, (Saną 

gal pakasi dbbanOą slaugytoja, 
kada | turi kastas <Sanat. 

Tel. 778-880-8188 

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA 
Tlrpeta ir knygų kalnoe... 

VAv 

„ D R A U G E " PO VIENĄ DOLERĮ 1 
Pirkite siuntimui i Lietuvą 

per TRANSPAK 
Spaudos vajus Lietuvai". 

UŽSIPRENUMERUOKITE 

TRANSPAK 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba 
privačiam asmeniui į Lietuvą, e\59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava, 
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas, 
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai, 
50 svarų. 
$39.- šventinis - kava, arbata, kakava, mėsos konservai, 
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai. 
$39.- va ikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluviene 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364 

TRANSPAK, 4545 Wett 63rd St, Cbicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

• 



ŽEMAITIJOS PARTIZANŲ 
VASILIAUSKŲ ŠEIMA 

(Tęsinys) 
Sesuo, nors jos 

širdis plūdo krauju, neiš
sidavė pažįstanti. Stribai jo 
palaikus užkasė senose Telšių 
žydų kapinėse. Dabar ten sto
vi penkiaaukštis namas. 

Tą patį mėnesį vos devy
nioms dienoms praslinkus — 
rugsėjo 17 dieną netoli savo 
gimtų namų Jokšų kaime 
mažame eglynėlyje žuvo Bo
leslovas (Vasaris). Partizanai 
norėjo pas J. Dunaušką iš
siprausti pirtyje. Bet Du-
nauskų sodybą stebėjo skvar
bios akys... Stribams apsupus, 
žuvo šeimininkas ir penki par
tizanai bei pašalinis žmogus, 
atėjęs karvės pirkti. Du-
nauskų šeimą vėliau išvežė į 
Sibirą. Boleslovui buvo 23 
metai. Gerai jį prisimenu, lyg 
dabar matau jį vaikščiojantį 
su merginomis Telšių gimna
zijos antro aukšto hole per 
pertrauką... Jis mokėsi už 
mane dviem klasėm aukščiau. 
Buvo gražus jaunuolis, skais
taus veido, šviesiaplaukis, 
turėjo gražų balsą. 

Mažesnieji Vasiliauskų vai
kai Antanas, Justinas, Kaziu
kas ganė karves, dirbo pas to
limesnius gimines. Tačiau 
metai ėjo, iš berniukų tapo 
jaunuoliais. Reikėjo doku
mentų, o jų nebuvo. 

Antanuką priglaudė S. 
Venckus Paškuvėnuose. Jis 
greit išaugo, pasidarė aukštas, 
stambus vaikinas ir kreipė į 
save blogų žmonių žvilgsnius. 
1947 metų pavasarį stribai 
kaime tikrino jaunų vyrų do
kumentus ir Antanuką, ka
dangi dokumentų jis neturėjo, 
surištom rankom nusivarė į 
Luokę ir uždarė daboklėn. Per 

„rytinį „tualetą" Antanas tren-
jjfe sargybiniui per galvą, atė-
^^aė šautuvą ir pabėgo. Sėk

mingai pasiekė už 1.5 km. 
esantį Guivėnų mišką. Stribai 
besivydami peršovė koją, bet 
bijodami partizanų, į mišką 
nelindo. Antanas per ryši
ninkus pasiekė brolius ir tapo 
partizanu. Jam . ėjo aštuo
niolikti... 
tryliktas iš eilės Vasi

liauskų vaikas buvo Justinas. 
Judrus, padykęs, vasarą ganė 
gyvulius, žiemą mokėsi. Jį 
pirmą priglaudė sesuo Ona, 
vėliau pusbrolis Jokubauskas 
iš Žaduvėnų. Justukas padėjo 
dirbti ūkio darbus, bet nepas
tebimai išaugo į Justiną. 
Aukštas, gražus, pradėjo kristi 
stribams ir apylinkės pir
mininkui į akis. Todėl, nors 
mama graudžiai verkė ir 
prašė palaukti, 1948 metais, 
vos sulaukęs šešiolikos, išėjo 
pas brolius, pasirinkęs Jurgio 
partizanišką vardą. 

Paprastai, broliai vengė būti 
- kartu, bet tą nelemtą 1949 

rugsėjo 29 visi buvo vienoje 
slėptuvėje Biržuvėnų miške. 
Išdavus stribams jų buvimo 
vietą, apsupo ją ne tik Luokės 
bet ir Telšių stribai, NKVD 
kariuomenės dalinys. Pasi
priešinti buvo neįmanoma. 
Broliai gyvi nepasidavė, patys 
nusišovė. Brolių kūnus atvežė 
į Luokę ir pasodino stribų 
būstinės kieme prie sienos. 
Ten, baisiausiai išniekintus jų 
kūnus laikė keturias dienas, 
vedė žmones juos atpažinti. Po 
to Blažiejaus, Vytauto ir Anta
no palaikus naktį išvežė ir 
sumetė į netoli nuo Luokės 
anksčiau gyvenusio ūkininko 
Martinkaus apleistus rūsius. 
Nereikėjo duobės kasti... Jus
tino kūnas dar gulėjo kelias 
dienas. Kraugeriai ieškojo au
dėjos, išaudusios milą jo 
kelnėm. Nesuradę, jauno par
tizano palaikus įmetė į seną 
bulvių rūsį prie žvyrduobės, 
Varnių gatvės gale. 

Trijų brolių kūnus aptiko 
kaimynė A. AndruŠkaitė. Par

tizanai nakčia juos palaidojo 
Kinčiulių miške. Stribai „šū
kavo" mišką, bet kapo nesura
do. Po kelių metų rusų karei
viai, ieškodami dingusio 
saviškio, atkasę kapą, surado 
palaikus ir iš rastų rožančių 
suprato, kad tai lietuvių ka
pai. Net nužudytų brolių stri
bai nepaliko ramybėje, nukir
to jiems galvas ir paliko 
neužkasę duobėje. Užkasė kai
mynas Geštautas. 

Vargais negalais našlė Jad
vyga Vasiliauskaitė-Andruš-
kienė su dviem sūneliais ap
sigyveno Pavenčiuose, gavo 
kūrikės darbą. Išsinuomojo 
mažą kambarėlį, po to pas 
save priglaudė ir jauniausią 
seserį Genutę, broliuką Ka
ziuką, motiną. Kazimiera Va
siliauskienė ėjo per žmones 
padėdama ūkio darbuose, pri
žiūrėdama vaikus. Vėliau va
sarą su visais vaikais ir anū
kais ganė kaimiečių karves, o 
žiemą pradėjo spekuliuoti, 
gaudama iš Telšių „Masčio" 
darbininkų trikotažo gaminių. 
Pakliuvo milicijai, dokumentų 
neturėjo. Bet jau buvo kiti lai
kai. Stalinas buvo miręs, re
žimas sušvelnėjo... Kadangi 
Vasiliauskienė jau buvo bebai
gianti septintą dešimtį, o sku
durai, neišvaizdūs, jos nenu
baudė. Jau nebijodama Vasi
liauskienė- paaiškino apie 
save, milicija liepė išsiimti 
pasą. Gavusi pasą, prisiregis
travo Kuršėnuose ir nuo 1955 
metų pradėjo gyventi legaliai 
nebebijodama. 

Šiaip ne taip gavusi pasą, 
duktė Genutė išvažiavo darbo 
ieškoti Klaipėdon. Ten pra
dėjo dirbti alaus darykloje, o 
po to sausų elementų gamy
kloje-gyrius''. "Iš lagerio 
grįžusi taip pat įsidarbino se
sers padedama „Syriuje". Abi 
vakarais pradėjo lankyti jau
nimo vidurinę mokyklą. Bai
gusi vakarinę Elena įstojo į 
Vilniaus prekybos technikumo 
neakivaizdinį skyrių. Genutė 
baigė Klaipėdos medicinos mo
kyklą. Seserys ištekėjo, gyve
nimas pradėjo tekėti normalia 
vaga. 

Kazys Vasiliauskas paūgėjęs 
dirbo durpyne netoli Kuršėnų, 
vakarais mokėsi, baigė Var
putėnų septinmetę mokyklą, 
išmoko suvirintojo specialy
bės. Dirbo suvirintojų Ringu-
vos tarybiniame ūkyje, buvo 
darbštus ir geras specialistas. 
Sukūrė šeimą, išaugino ir iš
mokslino dvi dukras. 

Tačiau nelaimės Vasi
liauskų šeimoje nesibaigė. Nu
važiavęs į tetos Elenos ves
tuves Klaipėdoje 1962 metais, 
besimaudydamas jūroje, nu
skendo Jadvygos sūnus Algir
das, o po metų nuo kraujo 
vėžio miršta ir antrasis sūnus 
Romualdas. Jadvyga iš siel
varto susirgo nervų liga. Moti
na turėjo ne tik guosti, bet ir 
slaugyti dukterį... 

Nuo okupantų nukentėjo ir 
vyresnieji, iš pirmos Prano 
Vasiliausko santuokos, vaikai. 
Į Sibirą buvo išvežta Povilo 
Vasiliausko šeima. Po dešim
ties metų grįžęs Lietuvon, tik 
kolchozo karves gavo ganyti. 
Stasės Vasiliauskaitės-Vikta-
ravičienės šeima Krasnojarsko 
krašte taip pat 10 metų valgė 
karčią tremtinių duoną. 

Jonas Vasiliauskas 1944 
metais pasitraukęs į Vakarus, 
po karo pateko į amerikiečių 
zoną. Čia gyvendamas lietu
vių stovyklose dalyvavo Lietu
vių komiteto veikloje, gynė 
pabėgėlius nuo priverstinio 
deportavimo į Sovietų Sąjun
gą, kurią amerikiečiai didžiai 
gerbė kaip savo sąjungininkę 
ir negalėjo suprasti, kodėl pa
sibaigus karui pabėgėliai ne
nori grįžti namo. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. rugpjūčio men. 21 d. 

VALERIJĄ BARMIENiį Į 
AMŽINYBĘ PALYDINT 

Sėdi iš kairės i dešinę — Juozas Armonaitis, Jurgis Klioštoraitis, Antanas Lukša. Vytautas Balsys. 
Leonas Laurinskas, Jonas Čeponis, Juozas Petraška. Stovi pirmoje eilėje iš kairės j dešinę — 
Bronius Grigonis, Antanas Kružikas. Vladas Meškauskas, Kazimieras Savičius. Albinas Bagdona
vičius, Motiejus Rudys, Steponas Grybauskas, Juozas Švendrys, Petras Gervylius. Benediktas 
Trakimas, Jonas Matukevičius, a.a. Gediminas Katinas, Kazimieras Pleskus, Viktoras Šniuolis. 
Andrius Dručkus, Petras Gata'veckas, Antanas Pečiulis, Balys Gajauskas. Alfonas Pumeris, An
tanas Antanaitis. Viršutinėje eilėje stovi iš kairės į dešinę — Bronius Juospaitis. Aritanas Požėra, 
Vytautas Pivoriūnas, Bronius Zabulis, Vytautas Nanartonis, Vytautas Andriuškevičius. Stasys 
Plienius. 

Amerikiečiai atstatinėjo ka
ro sugriautus tiltus, jų staty
bos priežiūroje teko dirbti ir 
Jonui. Net atstatinėti tiltą per 
lietuvių dainomis apdainuotą 
Dunojų... Jono vyresnė sesuo 
Zosė 1925 metais išvažiavusi į 
Ameriką, ten ištekėjo už lietu
vio Gutausko, gyveno mažame 
Broktono miestelyje Amerikos 
šiaurėje. Gavęs jos iškvietimą, 
Jonas 1947 metais vasario 18 
atvyko į Niujorką, iš ten į 
Broktoną. Gauti darbą, nors ir 
inžinieriui, mažame Broktono 
miestelyje buvo sunku, teko 
tenkintis dažytojo vieta. Pas
kui įsidarbino Bostone brai
žytoju, vėliau pradėjo projek
tuoti pats. Iš algos Jonas 
turėjo grąžinti seseriai skolą 
už kelionę, nes jos šeima buvo 
paprasti darbininkai ir gyveno 
nepasiturinčiai. Kas likdavo 
nuo pragyvenimo Jonas iš
leisdavo siuntiniams, liku
siems Vokietijoje lietuviams 
paremti. Įsijungė į lietuvišką 
veiklą, ieškojo asmenų, kurie 
galėtų iškviesti likusius Vo
kietijoje pažįstamus į Ame
riką, nes už iškviečiamą pa
bėgėlį reikėjo sumokėti ke
lionės laivu išlaidas ir jam ga
rantuoti išlaikymą, kad Ame
rikos vyriausybei nebūtų rū
pesčių. 

Metams einant Jonas gavo 
geresnį darbą, 1952 metais — 
inžinieriaus leidimą Masa
čūsetso valstijoje, o po to ir 
Amerikos pilietybę. Statė ato
mines ir kitas jėgaines. Su
kūrė lietuvišką šeimą, gimė 
trys sūnūs: Algis, Dalius ir Li
nas. Visi įgijo aukštąjį mokslą. 

Lietuva nuo pasaulio buvo 
atskirta geležine uždanga. 
Apie šeimą pabandė sužinoti 
nusiuntęs sesei Viktara-
vičienei atviruką. Ji atsakė: 
„Virvyčia labai patvino ir visą 
Pavirvytį nunešė"... Jonas su
prato, kad yra atsitikę kažkas 
baisaus. Apie tikrąją šeimos 
tragediją sužinojo tik 1959 
metais, gavęs laišką iš savųjų. 

Jonas, gyvendamas Ameri
koje, rėmė lietuvišką veiklą, 
dirbo Tėvynės mylėtojų drau
gijoje, Bostono lietuvių klube, 
buvo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Bostono apylinkės 
skyriaus pirmininku, Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Bostono skyr. 
pirmininku ir sekretoriumi. 
Drauge su kitais gynė Lietu
vos nepriklausomybės reikalą, 
rengė demonstracijas prieš So
vietų Sąjungą, siekė išlaikyti 
lietuvybę Amerikoje. 

Atsiradus galimybei, nedels
damas pradėjo remti saviškius 
Lietuvoje siuntiniais. Jam pa
dedant, lengviau pasidarė gy
venti. 1988 metais kartu su 
sūnumi Algiu pirmą kartą po 
44 metų pamatė savo brolių 

krauju aplaistytą Tėvynę, po 
kojomis pajuto Lietuvos žemę, 
susitiko savo artimuosius, my
limą mamą, kuri jau turėjo 92 
metus. Aplankė savo tėviškę, 
deja, ten rado tik priebučio 
laiptelių Hekanas. 

Bet Lietuva jau budo, Lietu
va kėlėsi ir neužilgo ant Gedi
mino pilies plevėsavo trispal
vė, o iš aukščiausiosios Tary
bos rūmų skambėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Aktas... 

1990 m. rugpjūčio 10-11 die
nomis Vasiliauskų šeima per
laidojo brolių palaikus į šei
mos kapą Luokės kapinėse, 
netoli koplyčios. Iškastus iš 
Kinčiulių miško Blažiejaus, 
Vytauto ir Antano kaulelius 
sudėtus f vieną karstą, pa
šarvojo Luokės bažnyčioje, ki
tų brolių; ir svainio palaikų 
rasti nepavyko. Simboliškai 
buvo paimta žemė iš žvyr
duobės, kur buvo sumesti jų 
kūnai, ir iŠ Danieliaus žuvimo 
vietos — iŠ Kiršų prie Kauna
tavos. Pagal žemaičių pa
pročius buvo pagiedoti „Kal
nai", aukotos šv. Mišios už 
brolių ir kitų partizanų, 
žuvusių Luokės parapijoje, 
vėles. 

Perlaidojimo iškilmėse daly
vavo daugybė žmonių. Kartu 
simboliškai buvo palaidoti ir 
partizanų Gelumbauskų palai
kai. Bažnyčioje gėlėmis buvo 
išpintas takas nuo karsto iki 
durų, karstas buvo išlydėtas 
per ranku tunelį, kurį padarė 
skautai. Kapinėse buvo sako
mos kalbos, degė žvakės, 
žmonės verkė... 

Po laidotuvių buvo pašven
tintas pastatytas kryžius ant 
žvyrduobes krašto. Ilgai nesis-
kirstė žmonės, dainavo parti
zanų ir tremties dainas... 

Šiais metais iškilmingai 
buvo pašventintas gražus pa
minklas Vasiliauskų sodybos 
vietoje. Dalyvavo visi gyvi Va
siliauskai su savo vaikais ir 
anūkais. Iš Amerikos atva
žiavo Jonas su sūnum Algiu, 
giedojo tremtinių chorai. Ant 
paminklo užrašyta: „Pavir-
vyčio Vasiliauskai". Čia lai
mingai išgyveno penkios kar
tos. Šeimos kova pokario me
tais prieš sovietų okupantus 
nebuvo veltui. Lietuva laisva! 
Kitoje paminklo pusėje iš
vardinti -eimos tėvai ir žuvę 
bei kentė ę už Lietuvos laisvę 
Vasiliauskų šeimos nariai. 

Šiandien iš šios didelės did
vyriškos šeimos liko tik ketu
ri: iš Sibiro grįžęs Povilas, 
g. 1908 m., gyvenantis senelių 
namuose. Jonas — Amerikoje. 
Bostone, %. 1918 m., seserys: 
Elena Kupienė, g. 1928 m. ir 
Genovaite Šniukštienė. g. 
1935 metais. Abi jos gyvena 
Klaipėdoje. 

Narsi šeimos motina Kazi
miera Vasiliauskienė, nuėjusį 
tragišką, pilną kančios ir ne
tekčių Kalvarijų kelią, su
laukė Lietuvos Nepriklauso
mybės. Išsipildė jos ir jos 
vaikų svajonė. Sudėtos aukos 
nebuvo beprasmės. Eidama 
95-sius metus, 1990 metų ge
gužės 7-tą, iškeliavo Amži
nybėn, kur jos laukė sūnūs ir 
dukros... 

Ji buvo nuostabiai tauri as
menybė, ištverminga, stipres
nė už plieną Žemaitijos dukra, 
nepasidavusi gyvenimo negan
doms, vaikų ramstis, paguoda 
ir stiprybė. 

Tai ji išugdgė savo vaikuose 
didžiulį Tėvynės meilės ir at
sakomybės jausmą, drąsą ir 
ryžtą siekti savo tikslo, nenu
lenkti galvos pavergėjams... 

Todėl partizanai melsdavosi: 
„Viešpatie, heroizmo žyme 

paženklinai Tu mūsų motinas. 
Kas jei ne jos išlaikė tikėjimą į 
Tave, kai Tavo vieton mums 
buvo brukami svetimi dievai. 
Kas palaikė mūsų meilę sava
jai tautai, kai jai išplėšti buvo 
naudojama jėga ir ginklai? 
Motinai, Dieve, Tu davei jėgų, 
permušančių ginklo ir prievar
tos galią. Tu padarei ją galin
gesnę už galinguosius že
mėje... 

...Tegu per mūsų motinas 
išnyksta pyktis mūsų tautoje 
ir tegul įsigali gėris, kuriuo 
esi Tu pats, mūsų Dieve..." x) 

x) „Nebesugrįš į vienkiemį 
gandrai" p. 301-302. Jonas Va-
sys-Vasiliauskas 

Regina Žukienė 

Liepos 25 d. po ilgos ne
galės, Torrance, CA, mirė žymi 
skautų veikėja Valerija Bar-
mienė (Chrolauskaitė). Roži
nis už mirusios sielą buvo kal
bamas liepos 29 d. vakarą Los 
Angeles Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje, vadovaujant kun. 
A. Volskiui. Lietuvos gen. 
garbes konsulas V. Čeka
nauskas nupasakojo veliones 
nueitą ilgą gyvenimo kelią, jos 
visuomeninę veiklą, ypatingai 
atliktus darbus skautų organi
zacijoje. Liepos 30 kun. A. 
Volskis atnašavo gedulingas 
Mišias. Abi dienas prie karsto 
stovėjo skaučių garbės sargy
ba. Giedojo solistai Janina 
Čekanauskiene,-Antanas Poli-
kaitis, Rimtautas Dabšys ir 
parap. choras, vedamas muzi
ko Viktoro Ralio, jam pačiam 
vargonoujant. Karstą apsupę, 
skautai atliko tradicinę „Atei
na naktis". Velionę pagerbti 
susirinko daug jos ir šeimos 
draugų bei pažįstamų. 

A .a. Valerija gimė Šiaulių 
mieste 1910 m. vasario 11d. 
Ten pradėjo ir mokslo žings
nius. Būdama 13 m. Šiaulių 
gimnazijoje įstojo į skautus ir 
skautybės idealams liko iš
tikima visą gyvenimą. Per
sikėle į Klaipėdos lietuvių 
gimnaziją. Ten lankė ir muzi
kos mokyklą, nes turėjo po
linkį muzikos menui ir gražų 
balsą. Gavusi brandos ates
tatą, išvyko į Austriją, kur 
Vienos aukštojoje komercijos 
mokykloje studijavo prekybos 
ir sąskaitybos mokslus. Studi
jas baigė 1933 m. Grįžusi į 
Lietuvą, nuo 1935 m. dėstė vo
kiečių kalbą, visuomenės 
mokslą ir sąskaitybą Kauno ir 
Vilniaus gimnazijose. Jausda
ma potraukį menui, Valerija 
buvo įstojusi į V.D. universi
tetą ir uoliai lankė prof. Balio 
Sruogos teatro seminarą ir 
tęsė muzikos studijas, neretai 
pasirodydama su savo sodriu 
balsu scenoje. Šiaip atliekamą 
nuo tiesioginio darbo ir šeimos 
reikalų laiką skyrė skautų or
ganizacijai. 

1944 m. dėl artėjančios so
vietų okupacijos su šeima pa
sitraukė iš Lietuvos. Apsigy
venusi Dillingen stovykloje, 
buvo skautų ir skaučių tunti-
ninkė. 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Bostone, kur įstei
gė skaučių vietininkiją ir jai 
vadovavo. Būdama labai judri, 
susirišo su Amerikos skautė
mis. Pakelta į vyr. skauti-
ninkės laipsnį. Nuo 1951 m. 
dirbo Hanckock draudimo 

Standartinis partizanų krytiu* i* cemento, dabar statomai Lietuvoje 

bendrovėje. Vėliau persikėle į 
Los Angeles miestą, kur skau
tų veikloje uoliai reiškėsi, kol 
sveikata leido. 

Atsisveikinimas su a.a. Va
lerija buvo po gedulingų pa
maldų Šv. Kazimiero parap. 
salėje, kur laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti pietums. Atsis
veikinimo eigą tvarkė Zigmas 
Viskanta. Pirmiausia atsisvei
kinimo žodį tarė Alfonsą 
Pažiūrienė, artima Valerijos 
bendradarbė, skautininkų ra
movės vardu. Seserijos at
stovės Dainos Kasputienės 
Petronytės užuojautos laišką 
perskaitė Vanda Zelenienė. 
Skaučių kunigaikštienės Gra
žinos būrelio vardu atsisveiki
no ir šeimai užuojautą pa
reiškė Irena Vilkienė. Pensi
ninkų klubo vardu kalbėjo 
Bronius Stančikas. Akade
mikų skautų vardu atsisveiki
no Gediminas Leškys, buvęs 
ASS centro valdybos pirminin
kas. Zigmas Viskanta, nauja
sis JAV Vakarų apygardos 
pirmininkas, pareiškė užuo
jautą Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Edita Mattis perskaitė 
savo motinos Marijos Lipienės 
parašytą raudą mirusiai Vale
rijai pagerbti. Baigiant prisi
minimus ir užuojautas, Dalia 
Sodeikienė visiems dalyviams 
padėjo už maldas ir atmintį. 

A.a. Valerija paliko liūdintį 
vyrą Kazį, su kuriuo darniai 
išgyveno 65 metus, dukrelę 
Dalią ir žentą Montę Sodei-
kus, vaikaičius ir provai
kaičius. 

Ig. Medžiukas 

KLAIPĖDOJE 
PAGERBTI 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBEI 
NUSIPELNĖ ASMENYS 

Klaipėdos rajono savival
dybės patvirtino Lietuvos ne
priklausomybei labiausia nu
sipelniusius asmenis, kurie 
kilo, dirbo ar gyveno rajono 
teritorijoje. Šių žmonių vardai 
bus įrašyti Lietuvos neprik
lausomybės 80-mečio proga 
leidžiamame šventiniame ap-
lankale-trilogijoje „Vardan tos 
Lietuvos". 

Iš Klaipėdos rajono kilę ar 
čia išrinkti penki Lietuvos Ne
priklausomybės aktų signata
rai — 1918 metų vasario 16-
osios signataras Jurgis Šaulys 
bei 1990 kovo 11-osios akto 
signatarai Kazimieras Anta
navičius, Jonas Šimėnas, Algi
mantas Ulba ir Eduardas Vil
kas. 

Jubiliejiniame leidinyje, ku
rį ketinama išleisti po prezi
dento rinkimų, taip pat įrašyti 
legendinio lakūno, 1923 metų 
Klaipėdos sukilimo dalyvio. 
Lietuvos sporto organizato
riaus Stepono Dariaus. Ma
žosios Lietuvos visuomenės 
veikėjo, už aktyvų pasiprie
šinimą lietuvių vokietinimui 
fašistų suimto ir Mauthausen 
koncentracijos stovykloje nu
kankinto Martyno Reisgio, 
rašytojos Ievos Simonaitytės 
vardus. 

Nusipelniusiais Lietuvos ne
priklausomybei pripažinti ir 
Nepriklausomos Lietuvos su
sisiekimo ministras, 1941 me
tais bolševikų ištremtas į Si
birą ir ten badu miręs Jo
kūbas Stanišauskis, diploma
tas, laikraščių leidėjas Edvar
das Turauskas, literatas ir bu
vęs kalinys Antanas Surblis. 
kunigas jėzuitas, buvęs politi
nis kalinys Antanas Šeške
vičius, šaulė, pasipriešinimo 
sovietų okupacijai dalyvė, tau
todailininkė Birutė Pašiliene 
bei kiti asmenys. 

iBNS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Seklyčioje" vaišinasi, atvažiavusi į Shriner's ligoninę stažuotis dr. Vida 
Meškiene kartu su „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto vicepirm. Irena 
Blinstrubiene. operacijos laukiančia Judita Jokšaite ir L W savanoriu 
Romu Burneikiu 

Žinomas čikagietis foto
grafas ir filmuotojas Alek
sas Plėnys gavo laišką iš 
Nashua, N'H, valstybinės bib
liotekos', prašant atsiųsti vaiz
dajuostę apie Lietuvą — „Kur 
bėga Šešupė".Nashua vietovės 
biblioteka, esanti palyginti 
nedidelėje New Hempshire 
valstijoje, turi įsirengusi lietu
višką kambarį, kuriame kau
piamos knygos ir kita me
džiaga apie Lietuvą. A. Plėnys 
bibliotekai nusiuntė 3 kopijas 
prašytos vaizdajuostės. 

Vasaros malonumai atei
na ir praeina, bet laikas pa
galvoti ir apie rudenėlį, ypač 
svarbesniuosius jo renginius. 
Mums, be abejo, vienas svar
biausių yra dienraščio „Drau
go" pokylis rugsėjo 21 d. Mar-
tinique salėje. Stalus užsi
sakyti ir bilietus įsigyti jau 
galima mūsų dienraščio ad
ministracijoje. Visus nuošir
džiai kviečiame pokylyje daly
vauti. 

Čikagos Lietuvių golfo 
klubas šįmet organizuoja ir 
praveda metines Šiaurės Ame
rikos lietuvių golfo pirme
nybes — komandines ir indivi
dualines. Pirmenybės vyks 
rugpjūčio 30-31 d. United 
States Golf Academy, Ply-
mouth, Indiana (netoli South 
Bendi. Informacijai kreiptis-

Ray Rimkus, 6 Oak Brook 
Club Dr., Unit #K-206. Oak 
Brook. IL 60521-1324; tel. 
630-279-1717. Visi golfo mėgė
jai kviečiami skubiai regis
truotis. 

Verta susidomėti ir lie
tuvaitėms krepšininkėms! 
Olive-Harvey Coilege, 10001 
South Woodlawn. Chicago, IL 
60628. tel. 773-291-6447. 
Čikagos ir apylinkių mergi
noms įsteigė krepšinio ko
mandą ir skiria 14 pilnų sti
pendijų krepšininkėms (ket
veriems metams1, pradedant 
šių mokslo metų pradžia. Be
sidominčios stipendija ir krep
šiniu, gali kreiptis į Olive-
Harvey krepšinio komandos 
treneri Ronald P. Padalino tel. 
773-291-6187 arba 773-291-
6447 

Pedagoginis l i tuanisti
kos institutas Čikagoje 39-
tuosius mokslo metus pradės 
rugsėjo 6 d., šeštadienį, 9 vai. 
r., Jaunimo centre. Direktorė 
Stasė Petersonienė praneša, 
kad tą dieną vyks studentų 
registracija, informavimas ir 
pabendravimas, o paskaitos 
prasidės šeštadienį, rugsėjo 13 
d.. 9 vai. r. Jaunimas, baigęs 
aukštesniąsias lituanistines 
mokyklas, kviečiamas jungtis 
į instituto programą, tobulinti 
savo lietuvių kalbos mokė
jimą, gilinti lituanistines ži
nias. Daugiau informacijų tei
kiama, paskambinus PLI di
rektorei 773-847-1693. 

Kai negauna „Draugo" 
laiku, mūsų skaitytojai krei
piasi į savo apylinkės pašto 
įstaigą ir dažnai gauna atsa
kymą: „Mums neatvežė". 
Žmonės tokį atsakymą su
pranta, kad „Draugas" nebuvo 
laiku atvežtas į paštą. Norime 
paaiškinti, kad kasdien dien
raštis nuvežamas tik į ketu
rias pašto įstaigos šakas: Chi
cago Lawn station — 60629-
9998; Chicago Elston Station 
— 60632-9998; Chicago Main 
Post Office — 60607-9651 ir 
South Suburban Facility — 
60500-9998. Jeigu iš Čikagos 
pagrindinės pašto įstaigos ar 
South Suburban Facility ne
pristato į kiekvienos apylinkės 
vietinius paštus, tai jie negali 
dienraščio išdalinti skaityto
jams. Dėl to „Draugo" admi
nistracijos kaltinti nereikia. 
Kadangi pagaliau pasibaigė 
UPS streikas, galbūt dien
raščio pristatymas vėl page
rės. 

Jeigu jūsų namo ar 
garažo sienas savo užra
šais bei simboliais ištep-
lioja apylinkės vaikezai ar 
vietinių gaujų nariai, galite 
paskambinti Čikagos miesto 
mero įstaigai tel.(312) 744-
1234. Mero „Graffiti Blasters" 
nuo 1993 m., kai buvo ši pas
lauga sukurta, jau nuvalė 
daugiau kaip 180,000 sienų. 
Dar sunku pasakyti ar „ka
ras" su savo užrašais ter
šiančiais miestą yra laimimas, 
bet vis dėlto skirtumas dauge
lyje apylinkių matyti. 

Birželio 30 d . Dariaus-Girėno Amerikos Legionierių Post #271 naujos 
valdybos, jau 85-ta kartą nuo šios karo veteranų organizacijos įkūrimo. 
Įvesdinimo proga Illinois gubernatorius Jim Edgar atsiuntė sveikinimą. 
Verta pažymėti, kad pirmą kartą Dariaus-Girėno Post #271 vade išrinkta 
moteris Iš kaires: I^eiand Damall. buvęs vadas. Marcella Fotopulos. nau
joji vadė. Ir Pat Michalski. gubernatoriaus įstaigos etniniams reikalams 
atstove. 

Krikščionių demokratų 
popiežiaus Leono XIII fon
das nuoširdžiai dėkingas Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
'Putnamo1 seselėms už 500 
dol. auką. Kaip džiugu, kad 
vienuolės giliai jaučia Lietu
vos sunkumus ir nori padėti 
krikščioniškajai demokratijai 
tuos sunkumus nugalėti. 
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Dail. Magdalenos Birutės 
Stankūnienės batikos dar
bų paroda prasidės spalio 18 
d. Amerikos Lietuvių Dailės 
muziejuje. Lemonte. Dailinin
kė, iki šiol pasižymėjusi tapy
ba, grafika ir mozaika, pra
dėjo kurti batiką prieš dvejus 
metus. Jos kūryba šia jau 
nauja technika buvo labai ge
rai kritikų įvertinta po paro
dos Kaune 1995 m. Šią parodą 
suruošė Čiurlionio Meno mu
ziejus. Pernai jos kūrinių, do
vanotų Lietuvai, albumą iš
leido Lietuvos Dailės muziejus 
Vilniuje. 

LB ..Knnto" apylinkes valdybos narė Kita Sakeniene kalbasi šauliu na
muose rengtame krantiečių pobūvyje su svečiu Jonu Gradinsku 

Ateitininkų Studijų die
nų, vyksiančių Darbo dienos 
Labor Day) savaitgalį Daina

voje, vakarinėmis programo
mis rūpinasi Nijolė Balčiū
nienė. Laukiama dalyvaujant 
jaunų mokslininkų ne vien 
paskaitininkų tarpe, bet ir 
naujų telentų. pasirodant va
karinėse programose. Visi atei
tininkai kviečiami nedelsiant 
registruotis pas Vakarę Valai
tienę, tel. 773-776-1561 

Pratęsiamas a.a. Balio 
Gaidžiūno vardo lietuviškos 
patriotinės poezijos JAV jau
nimui konkurso terminas. Šį 
konkursą pravesti pagal mece-
nato-B. Gaidžiūno valią, testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas įgaliojo JAV LB 
Kultūros tarybą. Premijos : I 
— 300 dol., II — 200 dol. Me
cenatas, buvęs „Dirvos" re
daktorius, yra palikęs 2,500 
dol. penkiems metiniams kon
kursams. Norintieji pirma
jame konkurse dalyvauti, turi 
iki š.m. spalio 1 d. atsiųsti 
savo niekur nespausdintą kū
rinį, pasirašytą slapyvardžiu. 
Pridėto vokelio viršuje turi 
būti užrašytas tik slapyvardis, 
o viduje — vardas, pavardė ir 
adresas. Siųsti: Stasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th Str., 
Chicago, IL 60632. 

Baltic kepyklos vardas 
mūsų spaudoje dažniausiai 
pasirodo, palydimas padėkos 
žodžių savininkui Algiui An-
kui už paaukotus kepinius ar 
duoną lietuviškiems rengi
niams. Kepyklos savininkai 
Ankai tikrai dosniai remia 
įvairius mūsų renginius, net 
jeigu jie tęsiasi ilgiau negu 
vieną dieną ar vakarą. Jie 
nepagailėjo skanių gėrybių ir 
mokytojų studijų savaitei,, vy
kusiai Dainavoje rugpjūčio 
pradžioje. JAV LB Švietimo 
taryba yra Baltic Bakery savi
ninkams tikrai dėkinga. 

Cicero miesto preziden
tės Betty Loren (Laurinaitis) 
Maltese dėka nemokamai gau
tos naujos patalpos, norin
tiems pramokti praktiškos-
kasdieninės anglų kalbos. Pa
mokos vyksta ketvirtadie
niais, nuo 7:30 iki 9 vai. vak., 
parko pastate, 1820 South 
51st Ave, Cicero, IL. Pamokas 
dėsto čia gimusi lietuvaitė Ire
na Gieciūtė-Beloa. Daugiau 
žinių suteiks Mindaugas Bau-
kus tel. 708-863-9849. 

Kun. dr. Kęstutis Trima
kas ir dr. Vytautas Vygan
tas dalyvaus Ateitininkų stu
dijų dienų akademinėje pro
gramoje. Studijų dienos vyks 
rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d. Dai
navos stovyklavietėje, Man-
chester, MI. Kviečiami visi 
ateitininkai ir susidomėjusi 
visuomenė. Prašoma iš anksto 
registruotis pas Vakarę Valai
tienę, tel. 773-776-1561. 

Jau šešeri metai, kai Uni-
versity of Illinois at Chica
go (UIC) dėka veikia perima-
talinė programa Lietuvoje. Pe-
rinatalinė programa yra Pa
saulio sveikatos organizacijos 
žinioje. Programa įkurta, kad 
sumažintų vaikų ir motinų 
mirtingumą. Pereitų metų 
rugsėjo mėnesį buvo priimti 
studentai į naujai sukurtos 
Propedeutikos ir slaugos stu
dijų centrą, kuris yra* prie Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto. Studijas baigti už
truks ketverius metus, o po to 
abiturientai bus apdovanoti 
bakalauro laipsniu. Prie šios 
programos įgyvendinimo daug 
prisidėjo Lithuanian Mercy 
Lift darbuotojai, ypač Pranė 
Šlutienė. 

PLC renginių komitetas 
rudens sezono atidarymo 
proga, kasmet stengiasi 
paryškinti kurią nors lietu
viškos kūrybos sritį. Vienais 
metais daug dėmesio skyrėme 
poezijai ir jos kūrėjams už Lie
tuvos ribų, kitais metais krei
pėme dėmesį į rašytą lietu
višką žodį. knygą ir jų auto
rius. Šiais metais norime dau
giau dėmesio skirti dainai, 
muzikai, jų kūrėjams ir lietu
viškos dainos vienetams. Ru
dens sezono atidarymas Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte rugsėjo 14 d. Centro 
didžiojoje salėje. 

Smagu Pasaulio lietuvių centro gegužinėje 

LIETUVIAI RESPUBLIKONAI 
SPRINGFIELDE 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

SKELBIMAI 

Gubernatoriaus kvietimu, į 
Illinois valstijos sostinę š.m. 
rugpjūčio 13 dieną nuvyko Illi
nois lietuvių respublikonų ly
gos pirmininkas Anatolijus 
Milūnas ir vicepirmininkas 
Vytautas Jasinevičius. 

Kasmet vykstančioje Žemės 
ūkio mugėje (State fair), viena 
diena skiriama Illinois respu
blikonų partijai; ta diena va
dinama Gubernatoriaus die
na. 

Atvykus, vidurdienį daly
vauta priešpiečiuose, kuriuos 
suruošė Illinois valstijos vy
riausieji valstijos pareigūnai. 
Vaišių metu programą pra
vedė Illinois lietuvių respubli
konų lygos garbės pirminin
kas Don Adams (Adomaitis), 
kuris dažnai ateina į pagalbą 
lietuvių reikalams. Visi daly
vavę pareigūnai tarė po trum
pą žodį, o muzikinėje dalyje 
prie orkestro prisijungė valsti
jos iždininkė Judy Baar To-
pinka, kuri akordeonu pagrojo 
keletą kūrinių. 

Kadangi iki gubernatoriaus 
priėmimo buvo kelios dar va
landos, lietuviai respubliko
nai, transportacijos pagalba, 
apkeliavo visą mugės rajoną, 
stebėdamiesi didele šio krašto 
mechanine pagalba žemės 
ūkiui. Kad nors dalį to būtų 
galima suteikti Lietuvai. Ka
dangi jau ne pirmą kartą lan
komasi šioje mugėje lietuviai 
respublikonai mažiau dėmesio 
šį kartą kreipė į parodoje ro
domus įvairių rūšių šios valsti
jos gyvulius, o daugiau laisvo 
laiko pašventė stebėjimui 
įvairių pasirodymų, kaip kau
bojų susitvarkymą su jaunais 
jaučiukais. Vakarų šerifo nuo
tykiams, iš didelio aukščio 
šokimą į vandenį ir t.t. Buvo 
malonu, kad šį kartą nevargi
no vasaros karščiai, būdingi 
pietinei Illinois valstijai. 

Vakarop, 5:30 v.p.p. dalyviai 
rinkosi į mugės direktoriaus 
sodą, kur prie vartų svečius 
pasitiko Illinois valstijos gu
bernatorius Jim Edgar ir jo 
žmona, o taip pat buvęs guber
natorius William Stratton ir jo 
žmona. Svečiai, pasklidę pla

čiame sode, vaišinosi „barbe-
que" ir putojančiu alučiu. 

Programai čia vėl vadovavo 
mūsų Don Adams, gražiai 
pristatęs visus programoje da
lyvavusius svečius. Ypač daug 
užuojautos susilaukė Illinois 
prokuroras Jim Ryan, ryž
tingai kovojąs su atkaklia 
vėžio liga. Tiek priešpiečių, 
tiek pietų metu jautėsi tam 
tikra įtampa, nes visiems 
rūpėjo kokį sprendimą darys 
gubernatorius Jim Edgar. Ar 
vėl kandidatuos i gubernato
rius, ar į JAV senatą. Deja, 
nepaisant spaudos atstovų 
jam daromo spaudimo, spren
dimo, atrodo, reikės palaukti 
iki kitos savaitės. Nors iš pa
reiškimų buvo jaučiama, kad 
gal senatoriaus pareigos jam 
labiau viliojančios. Lietuviams 
respublikonams buvo graži 
proga pabendrauti su respu
blikonų partijos ir valstijos pa
reigūnais. 

Ypač malonu buvo susitikti 
su lietuvių kilmės Kongreso 
nariu John M. Shimkum ir ap
tarti jo atsilankymą Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, š.m. 
lapkričio 23 d., kur jis bus 
pažymėtas kaip šių metų 
pasižymėjęs lietuvis. Kalbėta 
ir su gubernatorium Jim Ed
gar, raginant jį rasti progą ap
silankyti kuriame nors lietu
vių renginyje. 

Vakarui artėjant, guberna
torius kvietė visus į koncertą, 
bet prieš akis trejų valandų 
kelionė į namus, lietuviai res
publikonai pajudėjo „namolei". 
Grįžtant buvo džiaugtasi, kad 
lietuviai respublikonai buvo 
tinkamai atstovaujami, kad 
buvo atnaujintos ir sudarytos 
naujos ir mums vertingos 
pažintys. 

Korespondentas 

Kęstutis Keblys skaitys 
paskaitą „Lengvosios kriti
kos rasa literatūros dobilie
noje" Santaros-Šviesos suva
žiavime, rugsėjo 4-7 d. 

Aldona Walker, Evanston, 
IL, atsilankiusi „Drauge", pa
liko 200 dol. auką. Labai dė
kojame. 

Illinois valstijos metinėje mugėje. Springfielde, Gubernatoriaus dienos 
įvykiuose lietuvių respublikonų atstovai susitinka su Illinois lietuvių re
spublikonų lygos nariu , kongreso atstovu John Shimkum. Iš k : Vytautas 
Jasinevičius. John Shimkus ir Anatolijus Miltinas. 

Nuotr Vyt Jailnevi*lau» 

x „Maironio" lituanistinė 
mokykla, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, IL, pradeda 
mokslo metus šeštadienį, 
rugsėjo 6 d. Tą dieną nuo 9-
10 vai. ryto vyks naujų moki
nių ir galutinė registracija. 
Registruoti mokiniai renkasi 
klasėse 9:45 v.r. Maironio mo
kyklos oficialus mokslo metų 
atidarymas vyks bažnyčioje 
10:15 v.r. Visi mokiniai dėvi 
mokyklos marškinėlius. Tuoj 
po atidarymo tėveliai yra kvie
čiami dalyvauti tėvų komiteto 
susirinkime apatinėje salėje. 
Bus svarbūs pranešimai. Nuo 
10-12 v. p.p. vyks pamokos 
mokiniams. Mokykloje veikia 
darželis (4 ir 5 metų progra
ma), atskiros vaikų ir suaugu
siųjų lietuviškai besimokančių 
klasės bei 10 klasių pagal 
Švietimo tarybos programą. 
Raginame paštu gautus regis
tracijos lapus nedelsiant grą
žinti iki rugsėjo 2 d. Su klausi
mais kreiptis į mokyklos di
rektorę, Eglę Novak teL (630) 
257-5918. 

(sk) 
z Pianistas Andrius Žla-

bys rugsėjo 14 d. 3 vai. p.p. 
koncertuos Jaunimo centre. 
Rengia: Amerikos Lietuvių ra
dijas. Bilietai: „Seklyčioje" ir 
„Lion Frame", 216 Main 
Street, Lemont, IL. Visi kvie
čiami. 

(sk) 

z Ieškomas Valentinas 
Levis-Levanauskas, gyv. Či
kagos apylinkėje. Atsiliepkite, 
rašykite Sofijai Levanaus-
kaitei-Ivanauskienei, Alan
ta, Molėtų raj., LT Lithua-
nia. 

(sk) 
z TRAJVSPAK praneša: „Iš 

27 Lietuvoje įregistruotų ko
mercinių bankų penkiolika 
žlugo arba dėl likvidumo prob
lemų jų veikla buvo sustabdy
ta. Bankuose išeikvota 811 
mln. litų, dėl to nukentėjo 
daugiau kaip 200 tūkst. in
dėlininkų. Dėl piktnaudžia
vimo bankuose buvo iškelta 59 
baudžiamosios bylos, 21 bylos 
tardymas jau baigtas, 16 — 
perduota teismams". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63 Sk, Chicago, IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk.) 
z NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
z Dėmesio, krepšinio žai

dėjos! Olive-Harvey kolegija 
duoda moterims 14 krepšinio 
stipendijų su darbu š.m. ru
dens semestrui! Registruotis 
nuo rugpjūčio 18 d. iki rug
pjūčio 29 d. Kreiptis: Ronald 
arba Aušra Padalino, tel. 
773-767-2400. (sk) 




