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Algirdas Brazauskas vyksta į 
Rusiją 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, lydimas gausaus 
būrio pareigūnų, verslininkų 
ir žurnalistų, ketvirtadienį 
išvyksta oficialaus vizito į 
Maskvą. 

Ten bus pasirašyta Lietuvos 
ir Rusijos sutar t is dėl val
stybės sienos pažymėjimo, bei 
ekonominės zonos ir povande
ninės dalies Baltijos jūroje 
nustatymo. Šią sutartį pra
ėjusią savaitę pasirašė Lietu
vos ir Rusijos derybininkai. 

Per A. Brazausko apsilan
kymą taip pat bus pasirašytas 
tarpvyriausybinis susitarimas 
dėl bendradarbiavimo stan
dartizavimo, metrologijos ir 
patvirtinimo srityse. 

Lietuvos URM pareigūnas 
BNS korespondentui sakė, 
kad tikimasi iš Maskvos 
gauti Rusijos vyriausybės su
derintus dar du susitarimų 
projektus — dėl pensijinio 
aprūpinimo ir dėl laikinosios 
darbinės veiklos. Pasak Lietu
vos URM atstovų, jeigu Rusi
jos valdininkai suspėtų patvir
tinti šiuos dokumentus, susi
tar imus būtų galima pasi
rašyti per A. Brazausko vizitą. 

Lietuvos ir Rusijos vyriausy
bių dialogas buvo iš pagrindų 
atnaujintas rugpjūčio pabai
goje, kai Vilniuje apsilankė 
Rusijos vicepremjeras Valerij 
Serov. Kartu su Lietuvos UR 
ministru Algirdu Saudargu jis 
pirmininkauja tada sudarytai 
tarpvyriausybinei bendradar
biavimo komisijai. 

„Iš Rusijos pusės pastebime 
pozityvų nusiteikimą pradėti 
naujesnę politiką Baltijos val
stybių atžvilgiu. Ši politika 

bus labiau teigianti negu nei
gianti", sakė A. Saudargas. J i s 
pabrėžė, kad šį naują dialogą 
Rusija pasiryžusi aktyviausiai 
pradėti su Lietuva. 

Lietuvos prezidento protoko
lo tarnybos pranešimu, A. 
Brazauską kelionėje lydės 42 
verslininkai, 18 žurnalistų ir 
30 valstybės pareigūnų, tarp 
kurių UR ministras A. Sau
dargas, vidaus reikalų mini
stras Vidmantas Žiemelis, 
Ūkio viceministras Antanas 
Bartulis, Seimo nariai Mečys 
Laurinkus ir Vladimiras Jar -
molenka, Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas, Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijos prezi
dentas Bronislavas Lubys ir 
kiti. 

Ketvirtadienį A. Brazauskas 
apsilankys Rusijos Federacijos 
prekybos ir pramonės rūmuo
se, Lietuvos ambasadoje, susi
tiks su Maskvos meru Juri j 
Lužkov. 

Penktadienį A. Brazauskas 
susitiks su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin, su kuriuo pasi
rašys valstybės sienos sutartį. 
Taip pat numatyti Lietuvos 
vadovo susitikimai su Val
stybės Dūmos pirmininku Ge-
nadij Selezniov ir ministru 
pirmininku Viktor Černomyr-
din. 

Šeštadienį A. Brazauskas 
skris į Sankt Peterburgą, ku r 
numatyti jo apsilankymai Lie
tuvos prekybos centre ir Lietu
vos generaliniame konsulate, 
susitikimai su St. Peterburgo 
gubernatoriumi Vladimir Ja -
kovlev bei verslininkais. 

Šeštadienio vakarą Lietuvos 
prezidentas grįš į Vilnių. 

V. Landsbergis ragina Lietuvoje 
daugiau reklamuoti ES 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pasigenda 
„aiškinamojo darbo"' Lietuvos 
kelyje į Europos Sąjungą. 

„Per mažai dirbame pačioje 
Lietuvoje. Matau, kad mes ne
padarome aiškinamojo, disku
sinio, viešo svarstymo darbo", 
sakė jis spaudos konferenci
joje pirmadienį. 

Seimo pirmininko manymu, 
kai kurie žmonės būgštauja 
dėl tar iamų neigiamų na
rystės ES pasekmių, nes jiems 
nepateikiami konkretūs skai
čiai ir duomenys apie ES val
stybių ir Lietuvos bendradar
biavimą, o vietoje to keliamos 
abejonės dėl Lietuvos su
gebėjimo konkuruoti su kito
mis valstybėmis. 

V. Landsbergis pripažino, 
kad Lietuvai dar reikia geres
nių, paprastesnių bei aiškes
nių įstatymų, kurie skatintų 
kapitalo judėjimą, darbo vietų 
kūrimą bei socialinių klau
simų sprendimą. J is kaip pa
vyzdį pateikė Airiją, Ispaniją 
ir Portugaliją, kurios po dau
gelio metų derybų dėl stojimo 
į ES, ėjo sparčiai pirmyn, 
užtikrindamos aukštesnį žmo
nių gyvenimo lygį. 

„Mums tapti tokia šalim yra 
tikras kokybės ir gerų per
spektyvų sertifikatas", tvirti
no konservatorių lyderis, kar
tu išreiškęs pageidavimą, kad 
Seimas ir vyriausybė dažniau 
aiškintų narystės ES privalu
mus. 

Naftos pramonė turi gerą ateitį 
Lietuvoje 

Vilnius, spalio 21 d. (Elta) 
— Naftos pramonės svarbą 
Lietuvos ekonomikos ateičiai 
pabrėžė Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, antra
dieni Klaipėdoje pradėdamas 
trijų dienų konferencija 
„Investicijų ir verslo gali : 

mybės Lietuvos naftos sekto
riuje" 

Klaipėdos uostui plėsti ir 
modernizuoti iki 2000-ųjų pa
baigos numatyta investuoti 
800 milijonų litu, forumo daly
viams sake susisiekimo mi
nistras Algis Žvaliauskas. 

Šiemet Klaipėdos uoste ke
t inama perkraut i apie 16 mil i 

jonų tonų krovinių. Pagilinus 
uosto krantines iki 14 metrų 
ir išplėtojus uostą, krovinių 
būtų galima perkrauti iki 30 
milijonų tonų per metus. Tam 
įtakos turėtų baigiama per
tvarkyti akcinė bendrovė 
„Klaipėdos nafta", per kurią 
bus perkraunama daugiau 
naftos ir jos produktų. 

Nors juodojo aukso" pro
duktų importo mokesčiai Lie
tuvoje nemaži — benzinui tai
komas 100 procentų, o dyze
liniam kurui — 40 proc. akci
zo mokestis, importuotojams 
didesnį rūpestį kelia Lietuvos 
mtntincs darbas. 

Spalio 20 d. Vilniuje, minint 115-ąsias gimimo metines :"ivi.i atidarytas 
rašytojo, mokslininko, visuomenes veikėjo Vinco Krėves Mickevičiaus at
minimo muziejus. Jis įkurtas Tauro kalno papėdėje, tualetiniame uni
versiteto profesūros name, kur Vincas Krėve gyveno HM U 1944 metais 
Vertingus archyvus, asmeninius rašytojo daiktus, laiškus padovanojo 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Nemažai rašytojo daiktų buvo 
atgabenta iš JAV, kur jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus. 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.: V. Krėvės atminimo muziejuje. 

Patikslintas šių metų Lietuvos 
biudžetas 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Antradienį Seimas priėmė 
šių metų Lietuvos valstybės ir 
savivaldybių biudžetų pakeiti
mo įstatymą. 

Seimas pripažino, kad pa
pildomos biudžeto pajamos 
šiemet sudarys apie 65 mln. 
litų. Išlaidos bankų pertvarky
mui sumažintos 50 mln. litų, o 
mažėjant vyriausybės vertybi
nių popierių palūkanoms bei 
skolinimosi apimtims, sutau
poma 133 mln. litų. 

Bendra patikslinta biudžeto 
suma yra apie 270 mln. litų. 
1997 metų biudžetas patiks
lintas dėl augančių Lietuvos 

makroekonominių rodiklių ir 
gerėjančio mok&čių administ
ravimo. 

Apie 84 proc. papildomų 
valstybės biudžeto lėšų pas
kirta socialinėms reikmėms. 
Valstybinei ligonių kasai bei 
medicinos darbuotojų atlygini
mams padidinti skirta 100 
mln. litų, mažas pajamas tu
rinčioms šeimoms, gyvenamų
jų patalpų šildymui bei karšto 
vandens išlaidų kompensavi
mui padidinti —30 mln. litų, 
algai padidinti nuo 95 iki 100 
litų bei pensijai padidinti — 
38 mln. litų, pedagogų atlygi
nimams padidinti — 31.6 mln. 
litų. 

Lietuva atnaujino Medininkų 
bylos tyrimą 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra at
naujino Medininkų žudynių 
bylos tyrimą, manydama, kad 
ankstesnės pastangos surasti 
kaltininkus galėjo būti nepa
kankamos. 

Per kelis metus trukusį ty
rimą buvo nustatyta, kad prie 
aštuonių Lietuvos pareigūnų 
sušaudymo pasienio poste prie 
Baltarusijos sienos 1991 me
tais yra prisidėję sovietų mili
cijos specialiosios paskirties 
būriai iš Vilniaus ir Rygos. 
Tačiau byla buvo sustabdyta, 
nepavykus apklausti pagrindi
nių įtariamųjų, kurie, kaip 
manoma, slapstosi Rusijoje. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
žiniomis, grupė Generalinės 
prokuratūros tardytojų dabar 
bylos reikalais yra išvykusi 
Maskvon. Be to. Generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
nusiuntė paklausimą Latvijos 
prokuratūrai, ar Lietuva buvo 
prašiusi apklausti Rygos mili
cijos būrio OMON smogikus, 
ir, jei toks prašymas nebuvo 
patenkintas, tai dėl kokių 
priežasčių. 

1991 metų liepos 31-osios 
naktį Medininkų pasienio 
poste buvo sušaudyti aštuoni 
Lietuvos muitininkai ir polici

ninkai, iš kurių tik vienas 
muitininkas Tomas Šernas po 
sudėtingų operacijų liko gy
vas. 

Posto užpuolimas buvo žiau
riausias iš kelių sovietų milici
jos puolimų prieš tuomet nese
niai valstybingumą atkūrusios 
Lietuvos pastangas pradėti 
kontroliuoti savo sienas. 

Tuo tarpu Muitinės departa
mento direktorius Algirdas 
Budrys sakė, kad reikalai 
turėtų pagerėti, kai nuo kitų 
metų sausio 1 dienos įsigalios 
naujasis muitinės kodeksas. 
Be to, rengiamasi kompiute
rizuoti deklaracijų forminimą, 
ojas pačias supaprastinti. 

* Lietuvos Europos rei
kalu ministrė Laima Andri
kienė paragino Seimą, vyriau
sybę, politines partijas ir sa
vivaldybes kreiptis į savo 
užsienio kolegas su prašymais 
palaikyti Lietuvos norą pra
dėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje. (Elta) 

* P a s i e n i o po l ic i jos depar
tamento vyriausiasis komisar-
sas Audronius Beišys teigia, 
kad, pradėjus intensyviau 
saugoti sieną su Baltarusija 
bei pašalinus iš tarnybos kai 
kuriuos pareigūnus, gerokai 
išaugo nelegalių migrantų 
įvežimo į Lietuvą kainos. Kar
tu Pasienio policijos vadovas 
apgailestavo, jog Lietuvoje sie
nos apsauga dar netapo urmi
niu valstybės uždaviniu. „Lie
sų investavimas į pasienio ap
saugą atsiperka, nes spren
džiamos nelegalių migrantų, 
narkotikų įvežimo, kontraban
dos ir prekybos žmonėmis pro
blemos", teigė A. Beišys. (Elta) 

* I z r ae l i s n o r ė t ų p a d ė t i 
Lietuvai rengti mokyklinių va
dovėlių skirsnius apie II pa
saulinio karo metais vykdytą 
žydų genocidą. Tokį siūlymą 
susitikime su Seimo pirminin
ku Vytautu Landsbergiu pir
madienį išsakė Izraelio am
basadorius Lietuvai Oded 
Ben-Hur. (Elta) 

Įgyvendinant valstybės su
teiktas garantijas likviduo
jamų bankų kreditoriams, pa
skirta 30 mln. litų. Didžioji 
šių lėšų dalis at i teks LAIB in
dėlininkams, kuriems dar šie
met bus išmokėtos kompensa
cijos iki 4,000 litų. 

Seimo kontrolierių bei teis
mų darbuotojų darbo užmo
kesčiui padidinti paskir ta 16.6 
mln. litų. Ši įstatymo nuostata 
susilaukė didžiausio Seimo 
narių dėmesio. 

Diskusijose Seimo nariai 
tvirtino, kad labai padidinus 
darbo užmokestį teisėsaugos 
pareigūnams, teisėsaugos pa
dėtis nepagerės, o tik toliau 
bus didinama socialinė nely
gybė, kai kultūros ir švietimo 
darbuotojų atlyginimai dau
giau nei 10 kartų mažesni, nei 
teisėjų. 

* Latvijos vyriausybė 
nusprendė buvusios SSRS 
pasų galiojimą respublikos te
ritorijoje pratęsti iki 1998 
metų sausio 1 dienos, pranešė 
ministrų kabineto spaudos de
partamentas. 

Dabar Latvijoje galioja ketu
rių rūšių dokumentai, patvir
tinantys asmenybę. Tai Latvi
jos piliečių pasai, laikinieji 
nepiliečių pažymėjimai, taip 
pat naujo pavyzdžio piliečio 
pasai, į%'esti nuo 1997 metų. 

Taip pat galioja buvusios So
vietų Sąjungos pasai. Beje, 
dauguma nepiliečių — apie 
700 tūkst., arba trečdalis gy
ventojų — naudojasi būtent 
tokiais pasais. 

Lietuva palengvina laikiną prekių 
i š v e ž i m ą 

Vilnius, spal.o 22 d. 'BNS), dabartinę 
Laikinai išvežt! iš Lietuvos 
prekes bei įranga jas perdirbti 
ar remontuoti bus lengviau. 

Laikinojo prekių išvežimo iš 
Lietuvos perdirbti tvarką vy
riausybė priėmė trečiadienio 
pasėdyje. 

Naujos išvež;mo taisyklės 
įsigalios kitąmet. 

Ūkio ministerijos eksporto ir 
importo reguliavimo departa
mento direktorius Rimantas 
Šegžda BNS sakė. kad pagal 

tvarką laikinai iš
vežti prekes įmonėms leidi
mus išduoda tik tarpžinybinė 
komisija. 

Šios komisijos posėdžiai bei 
leidimu išdavimo nagrinėjimo 
laikas nebuvo nusta tytas . 

įsigaliojus naujai tvarkai, 
leidimus laikinai išvežti re
montuoti įrangą a r prekes, pa
vyzdžiui, buitinės paskirties 
elektroniką, išduos ..idilines 
departamentas. J i s , be to, 
galės pratęsti laikinojo išve
žimo laiką. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, Be'aPAN. 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Maskva. Maskvoje trečiadienį įvyksiančiame susitikime Ru
sijos, Baltarusijos, Kazachstano ir Kirgizijos vadovai tarsis, 
kaip tobulinti jų sudarytos Muitų sąjungos ekonominę veiklą. 

„Ketverto" valstybių vadovai, mano jie, susirinko į šį susiti
kimą „nusivylę" neefektyvia Muitų sąjunga, per kurios pu
santrų metų gyvavimą ne tik nepasiekta svarių ekonominių re
zultatų, bet net nesuderinti jos narių požiūriai į glaudesnį 
bendradarbiavimą. 

Muitų sąjungos šalių delegacijų manymu, šįkart Maskvoje 
turi būti priimti konkretūs sprendimai sukurti keturšalę valiu
tos sąjungą, bendrą žemės ūkio produktų rinka, taip pat turi 
būti numatyta, kaip bus įgyvendinama sutartis stiprinti ben
dradarbiavimą ekonomikos ir humanitarinėje srityje. 

Pasibaigus posėdžiui, bus pasirašyti keli dokumentai, tarp jų 
ir bendras „ketverto"' prezidentų pareiškimas, skirtas NVS val
stybių vadovams, ketvirtadienį susirinksiantiems Kišiniove 
dalyvauti Sandraugos šalių vadovų susitikime. 

Stokholmas. Islamo karinės grupuotės „Hamas" įkūrėjas 
priešinasi dviejų valstybių — Izraelio ir Palestinos — idėjai ir 
mano, kad Izraelis turi dingti iš pasaulio žemėlapio, rašo Šve
dijos dienraštis „Svenska Dagbladet". „Izraelis, kaip žydų val
stybė, tur i dingti iš žemėlapio", šeštadienį skelbiamame inter
viu laikraščiui sakė šeichas Ahmed Yassin. Kalbėdamas savo 
namuose Gazoje A. Yassin pasmerkė moterų, vaikų ir senelių 
žudynes kaip nusižengimą islamo įstatymams netgi karo metu, 
rašo laikraštis. Tačiau jis pateisino sprogdinimus ir pacitavo 
Pranašo atsakymą žmogui, kuris klausė apie žudymą ginant 
savo turtą. „Tu pateksi į rojų, atsakė Pranašas. O jei aš nužu
dysiu įsibrovėlį? Jis degs pragare", kalbėjo 61 metų šeichas A. 
Yassin, sakydamas, kad „Hamas" savo ginklus sudės tik tada, 
kai Izraelis įvykdys tam tikrus reikalavimus. 

Londonas. Britų televizijos kompanija BBC nuo kito mėne
sio atskiru kanalu kabeliniame tinkle pradės transliuoti 24 
vai. per parą žinių programą, penktadienį pranešė laikraštis 
„Financial Times". 

Brindizis. Italų policija antradienį ištraukė 11-os albanų 
pabėgėlių palaikus iš laivo, kuris kovo mėnesį nuskendo, susi
dūręs su Italijos kariniu laivu. 

5 šių žuvusiųjų buvo vaikai. 
Trečiadienį policija žadėjo bandyti ištraukti dar maždaug 70 

žuvusiųjų kūnų kurie, kaip manoma, yra po deniu. 
Tai buvo vienas iš daugelio laivų, kurie per sukilimą Albani

joje Adrijos jūra vežė pabėgėlius į Italiją. Po kovo 28 dieną 
įvykusio susidūrimo šis laivas nuskendo už 40 mylių nuo kran
to. 

Albanijos vyriausybės pranešimu, kartu su juo nuskendo 
mažiausiai 79 žmonės. 

Laivas „Kater i Radęs" antradienį keltuvais pakeltas nuo 
dugno ir nuvilktas į Pietų Italijos Brindizio uostą. Tai padary
ti padėjo kruopščiai sumontuota konstrukcija, kuri neleido pa
mesti palaikų ir saugojo laivo liekanas. 

Tel Avivas. Buvęs Izraelio premjeras ir užsienio reikalų 
ministras Shimon Perez antradienį paragino įkurti palesti
niečių valstybę. 

„Paradoksalu, tačiau norint, kad Izraelis liktų žydų valstybe, 
dalyje Izraelio mums reikalinga ne žydų valstybė. Tai nėra 
kam nors paslauga. To reikia mums patiems", sake Sh. Perez 
per dvi dienas trukusios Perez taikos centro inauguravimo ce
remonijos uždarymą. Jo klausėsi Izraelio, arabų ir pasaulio 
šalių įžymybės. 

Pasak Sh. Perez. Izraelyje, Vakarų Krante ir Gazoje gyvena 
4,7 mln. žydų ir maždaug 4 mln. arabų, todėl alternatyva pa
lestiniečių valstybės įkūrimui tėra dvitautė valstybė, kurios 
nenori nei žydai, nei palestiniečiai. 

Pasak AP. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu vis dar 
priešinasi palestiniečių valstybės sukūrimui, ir tai yra svar
biausias Izraelio ir palestiniečių nesantaika kurstantis klausi
mas. 

Briuselis. Spalio 22 d. Norėdama išvengti neramumų per 
lapkričio mėnesį Bosnijos Serbų respublikoje vyksiančius rinki
mus, NATO planuoja padidinti taikdarių skaičių regione. 
trečiadienį pranešė NATO šaltiniai. 

„Mums reikia nežymaus pastiprinimo", žurnalistams sake 
anonimiškumo pageidavęs NATO pareigūnas. Jis nurodė, kad 
šį klausimą trečiadienį aptarė nuolatiniai ambasadoriai 
NATO. kurie planams iš principo pritarė. 

Pareigūnas atsisakė pateikti skaičius, tačiau jo duomenimis, 
lapkričio 23 dienos rinkimams reiks mažesnio pastiprinimo, 
nei per vietinius Bosnijos rinkimus, kai buvo įvesta 3.000 
kariškių. 

Galutinį sprendimą del papildomo taikdarių skaičiaus numa
tyta priimti penktadienį, kai NATO narės pasitars su 20 
sąjungai nepriklausančių jo partnerių, kurių taikdariai Bosni
joje prisideda prie NATO vadovaujamu Stabilizavimo pajėgų 
(SFOR) 

* A n t r a d i e n į Se imas pa
tvirtino Lietuvos ir Turkijos 
laisvosios prekybos sutarti. 
Tikimasi, kad šis dokumentas 
padės lietuviškoms pramones 
prekėms patekti į Turkijos 

rinką, kadangi Turkija Lie
tuvai suteikė nuolaidų pre
kiaujant tekstiles produktais. 
(Eltai 

KALENDORIUS 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

PIRMOSIOS 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 

MINĖJIMAS 

Lapkričio 9 d., sekmadienį, 
12:15 vai. Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūros cent
re vyks Martyno Mažvydo Ka
tekizmo, pirmosios lietuviškos 
knygos, spausdintos 1547 me
tais Mažojoje Lietuvoje, minė
jimas. 

Įdomus istorinis faktas, kad 
lietuviškas spausdintas žodis 
gimė ne Didžiojoje katalikiš
koje Lietuvoje, o Mažojoje Lie
tuvoje, kurią prof. Domas 
Kaunas apibūdina, kaip sudė-
tingiausio ir tragiškiausio liki
mo kraštą Vidurio Europos ry
tuose („Mažosios Lietuvos 
knyga"). „Jos lietuviškoji isto
rija tęsėsi apie septynis šimt
mečius ir nutrūko mūsų aki
vaizdoje. Ši istorinė sritis susi
formavo iš vakarinių baltų 
genčių, įsikūrusių Priegliaus 
ir Nemuno žemupo baseine, 
žemių. Jos gyventojai save va
dino lietuvininkais". Daug pa
našių įdomių istorinių žinių 
galėsime sužinoti iš profeso
riaus Domo Kauno, kuris šia
me minėjime bus pagrindinis 
paskaitininkas. Dr. Domas 
Kaunas yra Vilniaus universi
teto Knygotyros katedros pro
fesorius ir vedėjas, autorius, 
Pirmosios lietuviškos knygos 
minėjimo valstybinės komisi
jos sekretorius ir šio komiteto 
siela, kaip kad jį apibūdino 
buvęs Kultūros ministras Juo
zas Nekrošius. Jo interesų sri
tis yra lietuviškos knygos isto
rija ir knygotyros teorija. 

Kartu su profesorium Domu 
Kaunu atvyksta Lietuvos val
stybinės bibliotekos Lituanis
tikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavičienė, kuri už savo dar
bą yra apdovanota Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ordino pirmojo laipsnio 
medaliu. Jos žinioje yra išei
vijos spaudos bibliografavi-
mas, taip pat rūpinasi Ameri
koje spausdintu lietuvišku žo
džiu, nepatekusiu į archyvus 
Lietuvoje, ypač mažesniųjų 
lietuvių telkinių. 

Silvija Vėlavičienė paruošė 
parodą, sudarytą iš trisde
šimties plakatų, kurioje atsi
spindės Martyno Mažvydo gy
venimas ir veikla, supažin
dinimas su lietuvių kalboty
ros, literatūros bei kultūros is
torijos darbais, priklausan
čiais senajai raštijai. Dalis pa
rodos skiriama minėjimams, 
ruoštiems pokario stovyklose 
Vokietijoje. Eksponuojama 
tuomet išleistų proginių kny
gų viršelių kopijos. Detroito 
lietuviai yra raginami į paro
dą atsinešti savo asmeniškai 
išsaugotus Vokietijoje leidinių 
ir knygų originalus ir šią įdo
mią parodą papildyti. 

Paroda bus atidaroma lap
kričio 7 d., penktadienį, 7 vai. 
vakare Kultūros centro paro
dų salėje (trijuose kambariuo
se). Nors paroda bus išstatyta 
ir sekmadienį, tačiau visuo
menė yra labai kviečiama su

sirinkti penktadienį vakare, 
nes čia bus proga susipažinti 
su mokslininkais iš Lietuvos, 
kuriems bus daugiau laiko nei 
sekmadienį apie parodą pa
pasakoti ir pasikalbėti. 

Paskaitininkai su paroda ir 
kitais įdomiais rinkiniais lan
kosi ne vien Detroite, bet ir 
kituose telkiniuose, rengian
čiuose pirmosios lietuviškos 
knygos minėjimus. Tai pirma
sis oficialus bendradarbiavi
mas tarp Lietuvos Respubli
kos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės, kuris išsivystė per LR 
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisiją. 

Pirmoji lietuviška knyga 
Amerikoje buvo išspausdinta 
1875 metais Mykolo Tvaraus-
ko „Anglų-lietuvių ir lietuvių-
anglų kalbų žodynas". Šios 
knygos perspausdinimas yra 
vykdomas bendromis pastan
gomis su Lietuvos mokslinin
kais, kurie leidinį apsiėmė pa
ruošti, o JAV M. Mažvydo 
Katekizmo komitetas, vado
vaujamas Nijolės Martinai
tytės, pasirūpino finansų su
telkimu. Septynių rėmėjų 
tarpe yra detroitietis Gedimi
nas Balanda. Leidinio tiražas 
— 2,000, pusę jų bus platina
mi JAV ir bus galima įsigyti 
rengiamų minėjimų metu. Sil
vija Vėlavičienė parūpino 
anglų bei lietuvių kalbomis 
apie šį mums svarbų įvykį 
lankstinukus, kurių taip pat 
bus galima įsigyti. 

Prof. dr. Domas Kaunas ir 
Silvija Vėlavičienė yra pasi
ruošę kalbėti lituanistinių mo
kyklų mokiniams. Tikimės, 
kad jie aplankys „Žiburio" mo
kyklos mokinius ir juos supa
žindins su pirmosios lietu
viškos knygos sukaktimi. 

Kviečiame visus Detroito 
apylinkės, VVindsoro ir toli
mesnių Michigano vietovių lie
tuvius šias dvi svarbias datas 
įsidėmėti, tai parodos atida
rymą, svečių pagerbimą lapk
ričio 7 d. ir minėjimą lapkričio 
9 dieną. Labai lauksime visų. 
Parodykime, kad ir po pen
kiasdešimties metų lietuviui 
spausdintas žodis yra ne tik 
svarbus, bet ir šventas. Vokie
tijoje, nors trūko maisto, rūbų 
ir patogaus gyvenimo, lietu
viškai knygai netrūko nei mei
lės nei pinigų. Vokietijoje 400 
metų pirmosios lietuviškos 
knygos minėjimo sukaktis bu
vo prasmingai paminėta. Šia 
450 metų sukakties proga pri
siminkime Detroite gyvenu
sius rašytojus, žurnalistus, 
mokytojus ir veikėjus, kurie 
savo gyvenimų laisvalaikius 
paaukojo, kad lietuviškas žo
dis neišnyktų ir lietuviška 
knyga būtų branginama kiek
vienuose sąmoningo lietuvio 

namuose. Pasistenkime, kad 
ir ateities kartos į mus pagar
biai žiūrėtų, prisimintų mūsų 
visuomenę, kaip mylėjusią ir 
gerbusią lietuvišką knygą, 
taip, kaip mes dabar pagar
biai žiūrime į praeitį. 

Pirmosios lietuviškos kny
gos sukakties minėjimą rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkė. Prie įėjimo 
bus renkamos aukos, kurių 

f Abramikų šeima % 

V 

sve ik ina myl imą Tėvą i r Senel į 

W A L T E R A B R A M I K Ą 
90-jo Gimtadienio proga, 

linkėdami Dievo palaimos 
ir sulaukti dar 90 metų! 

Šio garbingo jubiliejaus minėjimą 
Walter Abramikui rengia Čikagoje jo dvi dukros, 

penki anūkai ir aštuoni proanūkai 

Per Lietuvos Vaikų vilties" organizaciją gydytis į Shriners ligoninę Tampa, FL, atvyko Eglė Ribinskaiė ir Jo
lita Liesyte su savo mamomis. Jas globoja St. Peterburgo LB apylinkė. Iš Kaires L.na R.binskiene, Eglė, Blis-
Kienė — „Dolphin" motelio savininkė, kun nemokamai apgyvendino atvykusias motinas s u dukromis Jolita 
Stasė Liesiene ir St. raersburg LB apylinkes pirm Vida Meiluvienė. Nuotr E l v y r o s V o d o p a J i e n ė s 

dalis bus skiriama pietryčių 
Lietuvos „Turgelių" mokyklai 
paremti. Mokiniai jau parašė 
visą eilę laiškų „Žiburio" litua
nistinės mokyklos mokiniams 
ir laukia iš jų atsakymų. 

l.r. 
KONCERTAS, KOKĮ 

SENIAI BEGIRDĖJOME 

Spalio 19 d., Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre vyko 
„Draugui" paremti koncertas. 
Dainavo sopranas Aušra Ci-
cėnaitė ir tenoras Vaidas Vyš
niauskas. Akompanavo Euge
nija Kuprytė. Pirmoje koncer
to dalyje, jaunieji solistai atli
ko lietuvių kompozitorių kūri
nius, o antroje — dainavo ir 
pianinu skambino tarptauti
nių kompozitorių kūrinius. 
Menininkai ir jauna pianistė, 
buvo publikos nuoširdžiai su
tikti ir pagerbti atsistojimu. 
Su menininkais prieš koncertą 
publiką supažindino „Draugo" 
dienraščio bendradarbė Liuda 
Rugienienė. Dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir lengvais 
užkandžiais. Koncertą De
troite organizavo Vytas Petru
lis. Jam talkino Marytė Petru
lienė, Liuda Rugienienė, 
Vytas ir Rama Petruševičiai, 
Janina ir Narimantas Ūdriai, 
Irena ir Juozas Orentai. Iš De
troito menininkai išvyko kon
certuoti Toronte ir Montrea-
lyje. 

Apie koncertą ir „Draugo" 
dienraščio rūpesčius spalio 18 
d. „Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės programoje kalbėjo 
vyriausia redaktorė Danutė 
Bindokienė. Kvietė detroitie-
čius ne tik atsilankyti į kon
certą, bet švenčių proga už
sakyti „Draugo" prenumeratą 
savo artimiesiems ir rašyti 
daugiau apie Detroito telkinio 
veiklą bei laiškus į laiškų sky
rių. Spalio 21 dieną buvo per
duotas pasikalbėjimas su te
noru Vaidu Vyšniausku, kuris 
pasakojo įspūdžius apie de-
troitiškių vertinimą jų atliktos 
programos. Painformavo apie 
Vaclovo Daunoro debiutą New 
Yorko Metropolitan operoje ir 
pranešė, kad ateinančiais me
tais jis dalyvaus (kartu su Vir
gilijum Noreika) Čikagoje Lie
tuvių operos pastatyme. 

A J \ . JUOZAS NAUMUS 

Spalio 21 d., po gedulingų 
šv. Misų, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje aukotų kun. Vikto
ro Kriščiūnevičiaus ir kun. 
Aloyzo Volskio, Holy Sepul-
chre kapinėse buvo palaidotas 
a.a. Juozas Naumus, 71 m. 
amžiaus. Velionis mirė spalio 
19 d.. Henry Ford ligoninėje, 
Detroite. Gyveno Livonia, Mi-
chigan. Giliam nuliūdime pali
ko žmoną Česę, dukrą Almą ir 
žentą Paulių Butkūnus, vai
kaičius Arą ir Lianą; dukrą 
Rūtą ir žentą Vaznelius, vai
kaičius Nataliją ir Rimą; 
dukrą Audrą ir žentą Gintą 
Zarankus; brolį Stasį Naumų, 
seserį Eleną Alkuvienę, duk
terėčią Dianą Busuito su šei
ma, uošvį Joną Broką bei 
daug kitų giminių. Laidotuves 

tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos gegu
žinė po stogu vyks sekma
dienį, spalio 26 d. (tuoj po pa
maldų) parapijos patalpose. 
Gegužinėje bus skanaus mais
to, įvairių gėrimų ir turtingas 
laimėjimų stalas. Laimėji
mams reikaliangos dovanos, 
kurias galima įteikti parapi
joje aukų rinkėjams. Visi pa
rapijiečiai — dabartiniai ir bu
vusieji svečiai iš arti ir toli yra 
kviečiami gegužinėje dalyvau
ti. Gegužinėje linksmai pralei
site sekmadienio popietę ir 
savo atsilankymu paremsite 
Šv. Antano parapijos išlai
kymą. 

Gegužinę rengia klebonas 
kun. Alfonsas Babonas ir pa
rapijos Taryba. 

lm 
POKYLIS IR 
KONCERTAS 
„DAINAVAI" 

„Dainavos" jaunimo stovyk
los 40 metų sukaktuvinis po-
kylis-koncertas vyks š.m. lap
kričio 15 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. 6:30 v.v. visų 
lauks kokteiliai ir užkandžiai. 
7:30 v.v. — koncertas, kurį at
liks Čikagos „Dainavos" an
samblio vyrų oktetas. Po kon
certo karšta vakarienė, šokiai, 
laimėjimai ir saldumynų sta
las bei pica jaunimui. Dar yra 
laisvi keli stalai. Prašoma ne
delsiant užsisakyti vietą 
skambinant Almai Jankienei, 
tel. 810-979-7918. Dalyvavimo 
kaina suaugusiems — 25 dol., 
jaunimui iki 18 m. — 15 dol. 
Visi kviečiami dalyvauti šia
me sukaktuviniame renginyje, 
tuo pačiu įvertinti pastangas 
asmenų, besistengiančių suda
ryti sąlygas lietuviškam jauni
mui „Dainavoje" stovyklaujant 
ugdyti meilę tėvų ir protėvių 
kalbai, religinėms ir tauti
nėms tradicijoms, susipažinti 
su tautiniais šokiais, tauto
daile, menu, dainuoti lietuviš
kas dainas. Lapkričio 15-tos 
vakarą visi pašvęskime „Dai
navai". 

V. Petrulis 

Lietuvos Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO CENTRO 

RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių 79 kuopa, 
veikianti Southfield, Michi-
gan, š.m. rugsėjo 27-28 d. glo
bojo Lietuvos Vyčių Vidurio 
centro rajono suvažiavimą ir 
maldos kelionę. Suvažiavime 
dalyvavo 42 vyčiai, atstovavę 
7 kuopoms iš Michigano, Ohio 
ir Pennsylvanijos valstijų. 

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., vy
ko posėdis Comfort Inn vieš
butyje, kuriame vadovavo vi
durio centro rajono pirmi
ninkė Elena Mikalauskas. 79 
kuopos pirmininkė Margaret 

Dapkus sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo geros viešnagės. 
Vyko valdybos narių ir kuopų 
pranešimai bei ateities veiklos 
planų svartymai. Atstovai 
pranešė apie š.m. rugpjūčio 7-
9 d. Dayton, Ohio, vykusį 84-
ąjį metinį seimą/suvažiavimą. 

Buvo nutarta, kad 1998 m. 
pavasario seimas/kėgliavimo 
turnyras gegužės mėn. vyks 
Lemont, Illinois. Jį globos 16-
oji kuopa, veikianti Čikagoje. 
Rudens seimas/maldos kelionė 
vyks Pittsburgh, Pennsylvani-
jorj- Jį globos 25-ta kuopa. 
Abiejų suvažiavimų datos bus 
praneštos spaudoje ir kuopų 
vadovybėms. 

„Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert S. Boris pranešė, kad 
jis neseniai grįžo iš Lietuvos. 
Jis ten vyko su Catholic Medi-
cal Mission Board direkto
riais. Pranešė, kad naujai iš
leistoje statistikų knygoje įra
šyta, kad „Pagalba Lietuvai" 
organizacija yra dosniausia 
labdaros organizacija, siun
čianti medikamentus Lietu
vai. 58 milijonų dolerių vertės 
vaistų, medikamentų ir apa
ratūros pasiųsta ligoninėms, 
klinikoms, sriubos virtuvėms 
bei vienuolynams Lietuvoje. 
1996 m., 12 talpintuvų buvo 
pasiųsta Lietuvon. 

Po pranešimų vyko Vidurio 
centro rajono valdybos rinki
mai. Naujos 1997-98 m. valdy
bos sudėtis: dvasios vadas — 
kun. Gediminas Kijauskas, 
Clevelando 25 kuopa; pirmi
ninkė — Pranciška Petkuvie-
nė, Daytono 96 kuopa; I vice-
pirm. — Brian Johnson, Pitts-
burgho 19 kuopa; II vicepirm. 
— Regina Juškaitė-Švobienė, 
Detroito 102 kuopa; III vice
pirm. — Annamarie Berger, 
Daytono 96 kuopa; iždininkė 
— Elena Mikalauskas, Dayto
no 96 kuopa; sekretorius — 
Bill Zager, Detroito 102 kuo
pa; tvarkdariai — Robert 
Pant, Daytono 96 kuopa bei 
Ruth Gajauskas ir Joan Ort-
man iš Clevelando 25 kuopa; 
Kultūros komitetas — There-
sa Žaliagiriūtė-Medonis, Det
roito 102 kuopa; Lietuvos rei
kalų komitetas — John Balt
rus, Pittsburgho 19 kuopa; 
Ritualų komitetas — Pran
ciška Petkuvienė ir Lauretta 
Pant, Daytono 96 kuopa ir Lee 
Moore, Pittsburgho 19 kuopa; 
Patikėtiniai — Sylvia Jarosz 
ir Richard Marks, Clevelando 
25 kuopa; Ryšininkė su visuo
mene ir „Vytis" žurnalu — An-
drea Baltrus, Pittsburgho 19 
kuopa; „Pagalba Lietuvai" — 
Robert S. Boris, Detroito 102 
kuopa ir Michael Petkus, Day
tono 96 kuopa; Vidurio centro 
rajono spec. apdovanojimai — 
George Mikalauskas, Daytono 
96 kuopa. 

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai. 

Posėdis baigtas malda ir 
Vyčių himnu. 

Maldos kelionė 

Maldos kelionė vyko Cappu-
chin vienuolyne, Detroite. Bu
vo aplankyta gerbiamo (vene-
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rable) kun. Joseph Solonus pa
laidojimo vietovė ir sukalbėtos 
maldos Šv. Boneventuro kop
lyčioje. Buvo parodytas istori
nis filmas apie kun. Solonus 
gyvenimą. Kelionė buvo labai 
įspūdinga ir jautri. Po ke
lionės dalyviai vyko į ispanų 
restoraną vakarienei. 

Suvažiavimo uždarymas 

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
vyko suvažiavimo užbaigimo 
šv. Mišios Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Southfield, Michi-
gan, kun. Viktoro Kriščiūne
vičiaus buvo aukojamos už mi
rusius ir gyvus Lietuvos Vy
čius. 

Mirusiųjų vyčių prisiminimą 
pravedė Pranciška Petkuvie
nė. Išvardinus mirusius na
rius, buvo uždegtos žvakutės, 
sukalbėtos maldos. 

Savaitgalį baigiant, sugiedo
tas Lietuvos Vyčių himnas. 

Po šv. Mišių pietūs vyko 
parapijos salėje. Po gardžių 
pietų, visi atsisveikino, pa
linkėjo vieni kitiems saugios 
kelionės į namus, ir iki kito 
suvažiavimo! 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

LIETUVOS VYČIU 
CHORO VEIKLA 

Spalio 9-osios dienos susirin
kime Lietuvos Vyčių choras 
išsirinko naują valdybą: pir
mininkas — Robert Martin, jr., 
I vicepirm. — Sabina Henson, 
II vicepirm. — Albertas Matu
lis, iždininkas — Herkulis 
Strolia, protokolų sekr. — 
Teresė Strolienė, sekretorė — 
Anna Maria Kassel, pa
tikėtiniai — Martynas Geš-
tautas ir Marija Kinčius, 
tvarkdariai — seselė Teresė 
Papšis ir Stasė Rudokienė, 
knygininkės — Virginija Auš
ra Bužėnas ir Betty Žibąs, 
anglų k. korespondentė — Ire
na Macke, lietuvių k. — Apoli
naras P. Bagdonas, archyvare 
— Margarita Narvaišis. Choro 
dirigentu sutiko būti ilgametis 
to choro v adovas muz. Faus
tas Strolia. 

Posėdyje buvo pranešta, kad 
choras kviečiamas keletai pa
sirodymų, būtent: 450 metų 
pirmosios lietuviškos knygos 
sukakties minėjime, kurį ruo
šia Liet. Bendruomenės Kul
tūros taryba. Minėjimas ruo
šiamas amerikiečių visuome
nei š.m. spalio 25 d., 11 vai. r. 
Nevvberry bibliotekoje. Čia 
bus giedamos giesmės iš pir
mosios Mažvydo knygos, iš
leistos 1547 m. O spalio 26 
dieną ta pati LB Kultūros ta
ryba ruošia Mažvydo minė
jimą Balzeko muziejuje 3 vai. 
p.p. Minėjimas skiriamas lie
tuviškajai visuomenei. Choras 

n w S VENAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S . Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VtDASJ. NBtiCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S . Kedae Ave. 
Ctiicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVBCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 VV.95 S t Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:3Q-3v.p.p. 
treč. lidaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad ir seštad. 9 v.r. -12 v.p.p. 

LMS SIDRYS, SS 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S . RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei 708-636-6622 
41*9 W. 63rd. St. 

T*. 773-735-7709 

"" DR. L. PETRElįCS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai (708)596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 STtti Ave., Hlckory Hito, IL 
TO. (706) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4 6 4 7 W. 1 0 3 S t , Oak Lafln, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

AkŠŽUČėA,M.6. " 
INORĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 
lOMEOgūenAve.. SU«310 

Nap«rvilie. IL 60563 
T«L (630)527-0090 

3825 Hijhland Av«.. 
Tov»er 1,Stnte3C 

Domare Grove, IL 6051S 
TeL (630)435-0120 

pakviestas giedoti per lietu
viškas šv. Mišias š.m. lapk
ričio 16 d., 12:30 vai. p.p., Šv. 
Pranašo Danieliaus bažnyčio
je, 5330 So. Nashville St. 

Į chorą įstojo 3 nauji nariai: 
Viktoras Motušis (ten.), Juo
zas Vancevičius (ten.) ir Ju
lius Jokimas (bosas). Choro re
peticijos vyksta seselių kazi-
mierietių motiniškame name 
ketvirtadieniais 7:30 vai. vak. 
Kviečiami ir laukiami nauji 
nariai savo balsais prisidėti 
prie seniausio lietuvių choro 
Čikagoje, kuris pernai šventė 
savo 80 metų veiklos sukaktį. 

Apol. P. Bagdonas 

• IMS m. spalio a« d. Vil
niuje įvyko Lietuvos Persi-
tvarkymo Sejūdiio steigiamasis 
suvažiavimas. 



• 

PREZIDENTO LIETUVOJE 
RINKIMŲ TEMA 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Artėjant antriesiems prezi

dento rinkimams Lietuvoje, 
vis labiau jaučiame kandidatų 
aktyvumą ir pastangas paro
dyti save bei atkreipti visuo
menės dėmesį, kad iš anksto į 
savo pusę pavyktų patraukti 
kuo daugiau balsuotojų. O ir 
mūsų visų mintys bei kalbos 
sukasi apie būsimus rinkimus 
Lietuvoje. Jaučiamas didelis 
susidomėjimas pasiskelbusių
jų kandidatų veikla, pasakyta 
kalba ar tiesiog viena kita 
fraze. Jau dabar aišku, kad 
šių metų prezidento rinkimuo
se dalyvaus ne vienas ir ne du 
kandidatai. Kiek gi jų bus iš 
viso, dabar sunku pasakyti. 
Spalio 2-ją prasidėjusi oficiali 
kandidatų registracija, j au at
nešė ir pirmąsias nesėkmes. 
Rinkimų komisija neleido 
prof. L. Baškauskaitei daly
vauti tolimesnėje rinkimų 
kampanijoje. Dabartinis Lie
tuvos prezidentas A. Brazaus
kas spalio 6 d., kalbėdamas 
per televiziją, pareiškė savo 
apsisprendimą nekandidatuo
ti būsimuose rinkimuose, tuo 
kiek sumaišydamas išankstinį 
balsuotojų pasirinkimą ir esa
mų kandidatų priešrinkiminę 
taktiką. Todėl su dideliu ne
kantrumu laukiame įdomios, 
o gal kartais ir įtemptos kovos 
dėl garbingo Lietuvos prezi
dento vardo. Šiandiena, kai 
rinkimų lenktynės jau prasi
dėjo, norisi prisiminti ir kiek 
plačiau pakalbėti apie prezi
dento pareigų atkūrimo isto
riją dabartinėje Lietuvoje. 

Kaip žinome, prezidento in
stitucija tuoj pat po 1990 m. 
kovo 11 d. nebuvo atstatyta. 
Tačiau nuo 1988 m. iki 1992 
m. spalio mėn. prezidento pa
reigas Lietuvoje mėginta at
gaivinti net keletą kartų. Pir
mas toks bandymas atgaivinti 
prezidento instituciją Lietu
voje buvo atliktas pačioje tau
tinio Atgimimo pradžioje, kai 
Maskvos Kremliuje suplanuo
tos „perest >ikos" idėjos pa
siekė Lie įvą. Iniciatyvos 
naujiems vėjams skleisti Lie
tuvoje ėmėsi savaitraštis 
„Gimtasis kraštas". Tuo laiku 
„Gimtasis kraštas" įsijungė į 
aktyvią veiklą, iškeliant tary
binio gyvenimo negeroves bei 
įsisenėjusius, nepageidauti
nus reiškinius, bet ypač daug 
dėmesio skyrė atskirų parti
nių-tarybinių veikėjų ir tar
nautojų sauvaliavimui parody
ti ir jam pažaboti. Todėl ne 
vienas nuskriaustasis, nera
dęs teisybės valstybinėse 
įstaigose, užtarimo ir pagalbos 
ieškojo „Gimtojojo krašto" re
dakcijoje, kuri tuo metu tie
siog pabrėžtinai demonstravo 

naujojo mąstymo galimybes ir 
būdus bei didžiulę perestroi-
kos jėgą, kovojant su įvai
riomis neigiamomis gyvenimo 
apraiškomis. Štai po 1987 m. 
pirmojo viešojo antisovietinio 
mitingo prie A. Mackevičiaus 
paminklo Vilniuje, paminėju
sio Ribbentropo-Molotovo san
dėrį prieš Lietuvą, savaitraš
tis „Gimtasis kraštas", skubė
damas perimti iniciatyvą į 
savo rankas ir pasukti tautoje 
kylančio judėjimo bangą nu
matyta perestroikos linkme, 
bene pirmasis lietuviškoje 
spaudoje prabilo apie slaptuo
sius Stalino-Hitlerio susitari
mus ir pateikė naują šio istori
nio įvykio vertinimą: atgai
vinti taut inę vėliavą, lietu
višką herbą, himną, apdova
nojimus. Kiek vėliau įsidrąsi
nę apie tai pradėjo rašyti kiti 
Lietuvos laikraščiai, prabilo 
radijas, televizija. Prasidėjo 
plati diskusija visuomenėje, o 
1988 metų vasarą trispalvės 
jau plevėsavo Sąjūdžio mitin
guose. Nereikia būti naiviems, 
galvojant, kad visi tie pasiū
lymai spaudoje atsirado nesi
derinant su partine Lietuvos 
valdžia, jautusią kuo galima 
sudominti tautą, ką galima 
leisti, o ko ne, vykdant Krem
liuje sumąstytą perestroiką. 
Nėra abejonės, kad vietiniai 
partiniai vadovai tokių per
mainų be Maskvos leidimo 
nebūtų davę, tik, deja, ir 
Maskvoje sėdintys partiniai 
vadai, matydami stipriai griū
vant komunistinės valstybės 
pamatus, ryžosi daryti per
mainas ir pakeitimus valsty
binėse valdymo struktūrose, 
ekonomikos ir kultūros sri
tyse. Taigi vietiniai perestroi
kos organizatoriai gerai žinojo 
Maskvos vadų planus, siekius 
ir tikslus, t ik gal nenumatė, 
kad šios permainos pakels tris 
Baltijos valstybes į Atgimimą, 
siekiant nusikratyti beveik 
penkiasdešimt metų trukusią 
sovietinę okupaciją. 

Įdomių minčių, naujoviško 
požiūrio į Lietuvos istoriją ir 
įvairių pasiūlymų kaip pert
varkyti Lietuvą naujoviškai, 
„Gimtajame krašte" netrūko. 
Kažkas paisiūlė šalia jau esa
mų tarybinių valdžios struk
tūrų įvesti prezidento parei
gas Lietuvoje. Šią mintį tuoj 
pagavo ir išplatino kiti lietu
viški dienraščiai. Aktyviai į 
diskusiją įsijungė radijas, tele
vizija, bet už visus energin
giausiai prezidento pareigų 
būtinumą aptarinėjo partinių 
kuopelių nariai , tokia diskusi
ja siekdami sudominti tautą, 
ir žinoma, tikėdamiesi sulauk
ti pritarimo. Nors pasiūlymas 

buvo gan viliojantis, tačiau 
palaikymo iš Lietuvos žmonių 
taip ir nesulaukė. Žmonės, 
tarpusavyje besikalbėdami, 
sakydavo: „Nėra savarankiš
kos, nepriklausomos valsty
bės, nereikia mums ir prezi
dento". 

Tikriausiai nuojauta, kad 
šios pareigos ruošiamos vie
nam iš Lietuvos komunistų 
partijos vadovų, vertė taip 
samprotauti žmones. Verta 
prisiminti, kad iki 1988 m. ta
rybų Lietuvoje, kaip ir ją oku
pavusioje Tarybų Sąjungoje, 
oficialiai prezidento pareigų 
nebuvo. Visa šalies valdžia 
buvo sukoncentruota Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus, po
litinio biuro, centro komiteto 
rankose. Atskiras sovietines 
respublikas, tame tarpe ir Lie
tuvą, valdė Maskvos pa
tikėtiniai — pirmieji respub
likų komunistų partijos sek
retoriai. O kad solidžiau prieš 
pasaulio valstybes atrodytų, 
generalinis komunistų parti
jos sekretorius dažniausiai 
dar būdavo „išrenkamas" ir 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininku, kurio pareigos, 
pagal užsienyje priimtus stan
dartus, buvo prilyginamos val
stybės vadovo, prezidento pos
tui. Taigi netrukus visiems 
paaiškėjo, dėl ko spaudoje, te
levizijoje buvo taip aktyviai 
diskutuojama dėl prezidento 
pareigų įvedimo Lietuvoje. 

1988 m. rudenį Maskvoje 
Tarybų Sąjungos generalinis 
komunistų partijos sekreto
rius M. Gorbačiovas buvo ofi
cialiai išrinktas ir Tarybų Są
jungos prezidentu. Vėliau, pa
gal Maskvos planus, savo pre
zidentus išsirinko ir kitos so
vietinės respublikos. Maskva 
joms suteikė šiek tiek daugiau 
politinių bei ekonominių tei
sių, tačiau visiškos nepriklau
somybės, tos respublikos taip 
ir neįgijo. Šiandieną visos jos 
yra sujungtos į nepriklausomų 
valstybių sandraugą, rūpes
tingai globojamą „broliškosios" 
Rusijos. O Lietuva, kaip ir ki
tos dvi Baltijos respublikos, 
siūlomu laiku nesusigaudžiu-
sios šia viliojančia prezidento 
pareigų atgaivinimo idėja, bu
vo paliktos be prezidentų, o 
stiprėjant Tautinio Atgimimo 
judėjimui ir augant Sąjūdžio 
autoritetui, šio plano laikinai 
atsisakyta, nes prezidentu 
greičiausiai būtų išrinktas ne 
pirmasis komunistų partijos 
sekretorius, kaip tada planavo 
Maskva, o Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio vadas Vytau
tas Landsbergis. Taigi pirma
sis bandymas atgaivinti prezi
dento pareigas pagal Maskvos 
sumanymą, buvo nesėkmingas 
ir liko neįgyvendintas. 

1990 m. kovo 11-ją atstačius 
nepriklausomą valstybę ir nu

šalinus komunistų partiją nuo 
valstybės valdymo, valdžios 
vairas Lietuvoje perėjo į Aukš
čiausiosios Tarybos rankas, o 
šios tarybos pirmininkas tapo 
ir nepriklausomybę atsikūru
sios valstybės vadovu. Kovo 
11-ją, priėmus deklaraciją del 
suverenios, savarankiškos ir 
nepriklausomos valstybės at
kūrimo, Aukščiausiosios Tary
bos atstovai vis dėlto nesiryžo 
visiškai ats tatyt i ir perimti 
nepriklausomoje Lietuvoje gy
vavusios Konstitucijos bei vei
kusiųjų įstatymų. Kuriam lai
kui palikę galioti pataisytus 
senuosius tarybų Lietuvos 
įstatymus, naujai išrinktieji 
atstovai t ikriausiai net neįta
rė, jog taip nuspręsdami pris
tabdė mūsų valstybės ir kai 
kurių jos institucijų spartes
nįjį atsikūrimą bei vystymąsi. 
Tiesa, nepriklausomos Lietu
vos Konstitucija nebuvo visiš
kai pamiršta. Par lamentara i , 
norėdami parodyti dabart inės 
valstybės tęst inumą ir ryšį su 
anuomet gyvavusia Lietuvos 
Respublika, t rumpam, gal ke
liolikai minučių, buvo a ts ta tę 
1938 m. konstituciją. Tad su
prantama, kad apie preziden
to pareigų atkūrimą tuo metu 
beveik ir nebuvo kalbėta. 
Tenka pastebėti, kad jau nuo 
pat naujojo parlamento darbo 
pradžios kai kurių atstovų 
gretose jautėsi tam t ikras 
neapsisprendimas ar nesusi
gaudymas į ką orentuoti iš 
naujo atgimusią valstybę. Ne-
atstačius ir tvirtai neperėmus 
nepriklausomos Lietuvos 

(1918-1940 m.) įstatymų, par
lamentarai tuščiai gaišo laiką, 
spręsdami, kurios šalies įsta
tymus geriau pritaikyti Lietu
vai. Vienus labai žavėjo Skan
dinavijos įstatymai, kiti dai
rėsi į Vokietiją, tretiesiems la
biau patiko amerikietiškoji 
įstatymų tvarka ir sistema. 
Ketvirtoji grupė siekė kuo 
mačiau įstatymais Lietuvą 
atitolinti nuo Rusijos (TSRS). 
Tiesa, buvo ir tokių, kurie ra
gino nesiblaškyti, neieškoti 
tinkamų įstatymų svetimuose 
kraštuose, o tobulinti ir pritai
kyti jau kurį laiką gyvavusius 
nepriklausomos Lietuvos įsta
tymus. Deja, tokių nuomonių 
buvo ne tiek jau daug, o ir 
mažai kas į j a s beatsižvelgė. 
Taigi parlamentarai buvo lin
kę kurti naujus, gal net kelio
se valstybėse nusižiūrėtus, 
įstatymus. Nors nauji įstaty
mai buvo kuriami gan spar
čiai, tačiau ne visada sėkmin
gai įsitvirtindavo gyvenime, o, 
nuolat taisomi ir tobulinami, 
įnešdavo daug painiavos, juos 
įgyvendinant. 

Taip bediskutuojant, besi
ginčijant ir galutinai neapsis-
prendžiant, ateita į 1992-sius 
metus. Sunkūs buvo tie metai 
Lietuvos par lamentarams, ne
lengvi jie buvo ir Lietuvos 

žmonėms. Nuolatiniai nesuta
rimai ir ginčai del menkiausių 
smulkmenų, nenugalimus at
stovų asmenines ambicijos. 
tapo parlamentaro kasdienybe 
bei gerokai aptirpdė jų vieny
bę bei sutarimą. Slogi nuotai
ka iš parlamento persimetė ir 
pasklido po visą Lietuvą, erzi
no žmones, {tampa parlamen
te tuo laiku buvo tokia didele. 
jog kai kuriuos svarbius doku
mentus a r įstatymus pavykda
vo apsvarstyt i ir priimti tik 
energingai įsikišus pačiam 
par lamentaro vadovui. Padė
tis Aukščiausioje Taryboje 
da r labiau pablogėjo, kai 1992 
m. pradžioje dalis Kauno Są
jūdžio rinktų atstovų perbėgo 
į kairiųjų pusę. Šie parlamen
ta ra i Aukščiausioje Taryboje 
sukūrę atskirą grupę, pasiva
dinusią Tautos pažangos frak
cija. Naujoji frakcija, kurią su
da rė atstovai: A. Ambrazevi
čius, R. Paulauskas. E. Klum
bys, B. Nedzinskienė, A. Tau-
ran tas , tapo aktyviais LDDP 
partijos rėmėjais ir talkinin
kais . Prie jų gan triukšmingos 
veiklos prisidėjo Krašto Ap
saugos ministras A. Butke
vičius, atstovas V. Pavilionis, 
o J . Paleckis, kaip atrodo, or
ganizavo ir koordinavo jų 
veiksmus parlamente. Susi
dar ius šiai grupei, dešiniosios 
par lamento jėgos galutinai 
p rarado daugumą, o buvusieji 
komunistai , pasipildė naujo
mis jėgomis ir balsais, sėk
mingai pradėjo priešintis deši
niųjų siūlomiems įstatymams 
bei iniciatyvoms. 

Šiandieną norisi priminti. 
kad nuo pat savo gyvavimo 
pradžios minėtosios grupės at
stovai visuomenės dėmesį at
kreipė ne tik aštriais rėksmin
gais pasisakymais ar įžūliais 
išpuoliais prieš Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką 
Vytautą Landsbergį, kitus 
„Sąjūdžio frakcijos" atstovus, 
bet labiausiai „nusipelnė". 
skaldydami ir kiršindami tau
tą. Tikriausiai niekada nepa
vyks pamiršti , kaip vienoje 
Kauno Sąjūdžio konferencijoje 
1992 m. pavasarį Krašto ap
saugos ministras A. Butke
vičius dėl visų tuo metu Lietu
voje buvusių negerovių ir 
blogybių, o taip pat dėl didelio 
atstovų susipriešinimo visai 
nesivaržydamas kaltino Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką V. Landsbergį. Sa
vo kalboje, kurią teko girdėti 
ir matyti iš labai arti. A. But
kevičius, girdint keliems šim
tams Kauno m. Sąjūdžio kon
ferencijos dalyvių, pareiškė. 
kad nuo jo asmeniškai pri
klausys, kiek bus leista V. 
Landsbergiui užimti Lietuvos 
valstybės vadovo pareigas... 

(Bus daugiau 

Danutė Bindokienė 

Už išplėštą vaikystę 
Sukaktys yra lyg akmenys 

laiko upėje Šokinėdami nuo 
akmens ant akmens — mi
nėdami sukaktį po sukakties 
— pamažu iriamės į priekį 
toje laiku tėkmėje. 

Vienos sukaktys minėtinos 
plačiu, net valstybiniu ar pa
sauliniu, mastu, kitos apima 
tik vieną asmenį ir siaurą jo 
artimųjų ratelį, o kai kurias 
mieliau pamirštume ir jau
čiamės nelabai patenkinti, jei
gu kas primena. Tačiau pasi
taiko ir netikėtumu, kai prisi
minimas staiga išnyra iš 
pačių slapčiausių pasąmonės 
užkampių ir po to ilgą laiką 
neduoda ramybės. 

1944 metai atnešė mūsų 
tėvynei jau trečiąją okupaciją 
to paties karo metu. Trečiasis 
Reichas spurdėjo paskutinėje 
myrio stadijoje, o sovietinė 
imperija dairėsi į vakarus, 
kad galėtų praplėsti savo ri
bas ir į savo įtakos sferą pasi
glemžti kuo daugiau kaimyni
nių tautų. Ypač ją masino 
Baltijos valstybės, į kurias j au 
seniai godžiai krypo akys. ne
paisant visų draugiškumo su
tarčių, pasirašytų prieš Ant
rąjį pasaulinį karą. 

Tūkstančiai Lietuvos gyven
tojų, tureje progą įsitikinti, ko 
galima tikėtis iš raudonųjų ir 
ruduju okupantų, frontui vėl 
pasiekus tėvynes teritorijos 
sienas, atsidūrė ta rp dviejų 
pabaisų. Vis dėlto reikėjo pa
sirinkti vieną, kurios dantys 
buvo gal kiek mažiau aštrus. 
Kadangi nacinė Vokietija 
stovėjo ant žlugimo slenksčio, 
atrodė saugiau trauktis i jos 
gilumą ir galbūt patekti į 
Vakarų sąjungininkų globą, 
kaip likti savo namuose ir vėl 
patirti bolševikų okupaciją. 

Šiandien galime tik įsi
vaizduoti, kokią širdgėlą iš
gyveno mūsų tėvai, seneliai ir 
kiti suaugusieji, turėję palikti 
gimtuosius namus, viską, ką 
sunkiu darbu buvo įsigiję, o 
labiausiai — tėvynę. Vaikams 
buvo kiek lengviau. Mums te
reikėjo neklykti iš baimės, kai 
aplinkui lėktuvai sėjo mirtį. 
Kai kamavo alkis, šaltis, nuo
vargis, nesiskųsti, kad mama 
ir tėtė dar blogiau nesijaustų. 
Mums reikėjo tik nedelsiant 
pildyti suaugusių įsakymus, 
kai liepdavo gulti į pakelės 
griovius, lįsti po krūmais, 
bėgti į mišką — lyg mažiems 
paukščiukams, kai duodamas 
signalas, kad kažkur arti yra 
pavojus. 

Tačiau niekas negali ištrinti 
į vaikišką atmintį visiems lai
kams įsmigusios 1944 m. spa
lio 19 dienos, paskutines Lie
tuvoje. Po ilgos ir siaubingos 

bombardavimų nakties iš Viš
tyčio miestelio, kuriame su
stota su teberusenančia vilti
mi, kad galbūt nebereikės to
liau trauktis, kad rusai dar 
bus- kažkokiu stebuklu at
stumti , nes vokiečiai neįsileis 
jų Į savo žemę. tebuvo likę 
rūkstantys griuvėsiai ir baltas 
bažnyčios bokštas. Kažkur, 
nelabai toli. nejaukią saulė
tekio tylą suteršė sovietų 
tankų urzgimas ir propagan
dos salvės, raginančios lietu
vius niekur nebėgti, ramiai 
grįžti namo, nes jiems atėjo 
t ikrasis išlaisvinimas... Buvo 
daug supratusių rusiškai, bet 
nei vienas negrįžo. Visi ve
žimai, jeigu dar buvo išlikę po 
bombardavimo, pasuko pro 
Vištyčio ežero galą — tolyn, 
tolyn nuo namų. 

Su vokiečių naciais seniai 
atsiskaityta. Vokietija atgimė, 
kaltes atleistos, žaizdos kone 
užgijusios, nes lengva pra
laimėjusiam taikyti įvairias 
sankcijas bei reikalavimus. 
Kas kita su sovietija. Nors jos 
nusikaltimai šiandien jau pri
pažįstami, vienok niekas ne
nori erzinti Maskvos, niekas 
nedrįsta reikalauti, kad būtų 
atlygintos skriaudos. Jeigu 
apie tai užsimenama, tai 
dažniausiai vien apie materia
lines gėrybes, kurias žmonės 
prarado okupacijos metais. 
Grąžinti žeme. atiduoti turtą, 
nuosavybę... O kas atlygins 
mums už pagrobtą vaikystę? 
Už jaunystę, kurios ne
turėjome, klaidžiodami sve
timuose kraštuose, gyvendami 
ta diena? Už knygas, kurių 
negavome perskaityti, už 
draugus, kurie išsibarstė po 
pasaulį pačioje artumos užuo
mazgoje, už nutrauktą moks
lą, už baimę ir ašaras'.'už alkį, 
dvasines bei fizines vaiko 
kančias? 

Mes žinome, kiek lietuviai 
tėvynėje turėjo pergyventi an
trosios bolševikų okupacijos 
pradžioje ir vėliau. Galbūt tai, 
su kuo pabėgėliai susidūrė 
Vokietijoje karo pabaigos me
tu ir pirmaisiais pokario me
tais neatrodo taip šiurpiai. 
Galbūt dėl to mes vengiame 
savo pergyvenimus lyginti su 
pasilikusiųjų tėvynėje. O vis 
dėlto tai buvo neišpasakytų 
sunkumų ir rūpesčių metai, 
apie kuriuos reikėtų daugiau 
kalbėti, daugiau rašyti, kad 
primintų ir užsienyje gimu
sioms arba užaugusioms kar
toms, ir tautiečiams tėvynėje, 
kurie tiek dešimtmečių buvo 
maitinami propagandiniais 
tauškalais apie „karo nusi
kaltėlius, pabėgusius, kad iš
vengtų bausmės". 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

W VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

O kur dar vienas draugas 
ir buvęs krepšininkas A. Lau
kaitis? Melbourne laukė J. 
Gružauskas, puikus centro 
puolėjas ir draugas iš Schein-
feldo „Kovo" laikų. Malonios 
valandos buvo su L. Baltrūnu, 
1937 m. ir 1939 m. Europos 
krepšinio čempionu, ar su G. 
Žemkalniu, Vytauto Lands
bergio broliu. Taip pat ir su V. 
Jeršovu, su kuriuo žaidžiau 
lietuvių futbolo rinktinėje, Vo
kietijoje. 

Adelaidėje be puikaus ir 
vaišingo organizatoriaus J . Jo-
navičiaus, seni prisiminimai 
klegėjo pas krepšininką S. Ur-
nevičių ir futbolininką R. Si
dabrą. Tačiau gal įdomiausias 
įvykis buvo lauko teniso aikš
tėje. Lietuvių namuose plaka
tai skelbė, kad įvyks teniso 

rungtynės tarp Amerikos ir 
Australijos lietuvių čempionų 
Vyt. Grybausko ir Alfonso Re-
meikio, buvusio čempiono ir 
Lietuvoje. Laimėtojui pats Re-
meikis paskyrė puikų trofėjų. 
Laimėjau rungtynes 6:2, 6:3, o 
trofėjus buvo man įteiktas per 
banketą Lietuvių namuose. 

Jei krepšininkai laimėjo 24 
rungtynes, aš laimėjau „bume
rangą" ir teniso trofėjų, kas 
dar dabar puošia mano lenty
nas, kartu su kitais trofėjais. 

Grįžtant į namus Sydnėjuje 
turėjom vargo atkalbėti mūsų 
aukščiausią krepšininką, 213 
cm, E. Slomčinską, kad nepa
siliktų Australijoje. Mat, įsi
mylėjo Australijos lietuvaitę... 
Nežinau, kaip būtų atrodę, 
grįžus be vieno krepšininko. 

Neužmiršiu, kaip vienas 

tautietis iš toliau atvežęs savo 
sūnų su draugais, po rungty
nių susijaudinęs dėkojo ir pa
sakojo, kaip sūnus su entu
ziazmu pasakojo draugams 
apie Lietuvą ir mūsų krep
šininkus. 

Gal labiausiai mane ir ap
link stovinčius sujaudino se
nutė, kuri po rungt.nių dre
bančiomis rankomis man pa
davė ryšulėlį ir tarė: „Ačiū 
jums, ponuli, ačiū jums visi 
vaikučiai — kiek jūs man se
nai suteikėte džiaugsmo!" 

Mano rankose buvo gintaro 
gabalėliai, o šalia stovinčiųjų 
— ašaros akyse... 

KAI PASIBAIGIA 
ŠVENTĖ— 

Per visas tolimas keliones 
bandydavau nepamiršti na
mų. Žiūrėk, atslūgsta rungty
nių įtampa, ateina vakaras, 
kai viešbučio kambaryje vėl 
pagauni save begalvojant: ka
žin kaip jiems namuose seka
si? Dar besitreniruojant Tabor 
Farm, o vėliau Australijoje, 
kiekviena pasitaikiusia proga 

skambindavau Joanai . J i ma
ne nuramindavo: — Visi sū
nūs sveiki, mokosi, pati netu
riu kuo skųstis. 

— O kaip bare? 
— Puikiausiai! Klientų ne

trūksta, biznis juda. — Atro
dytų, lieka tik džiaugtis. 

Tačiau, kai sugrįžau, pa
aiškėjo kiti dalykai. Tiesa, 
lankytojų netrūko, apyvarta 
nemažėjo. Bet kai at idariau 
stalčių, vietoj pinigų, radau 
pluoštą nesumokėtų sąskaitų. 
Barmenai patys nesusiprato 
tuoj sumokėti už atvežtas pre
kes. Jų sąžinė jiems to nepa
kuždėjo. Tokiais rūpesčiais jie 
savęs neapsunkindavo, tačiau 
savo kišenių papildyti neuž
miršdavo... Skolos prisidarė 
tiek, kad priartėjome prie 
bankroto. O dar kaip tik atėjo 
laikas pakloti tūkstant inę už 
leidimą prekiauti. 

Kadangi mano darbas su ko
manda buvo neapmokamas, 
pagalvojau — gal apyskaitoje 
bus koks likutis. Pats tai 
apyskaitomis nesirūpinau, pi

niginiai reikalai man nerū
pėjo. Kreipiausi į išvykos va
dovą. J i s pasakė, kad apyskai
ta neužbaigta, bet, tikriausiai, 
šiek tiek būsiu sušelptas. Te
belaukiu dar šiandien... 

Tačiau negi verksi, rankas 
sudėjęs? Tuoj atsisakiau nesą
žiningų barmenų. Pradėjome 
abu dirbti. Joana norėjo dirbti 
vakarinėje pamainoje, kad 
dieną galėtų rūpintis vaikais. 
Bet tamsūs žiemos vakarai 
buvo nemalonūs, net pavojin
gi. Kurį laiką tempėme, bet 
pradėjome galvoti apie nelem
to biznio atsikratymą, parda
vimą. Kaip tik tuo metu ir 
pasitaikė proga. Du tautiečiai 
turėjo maisto produktų par
duotuvę lietuvių rajone. — 
Švaru, tvarkinga ir pelninga. 
— sakė jie — tai ne kaip gir
tuoklių užeiga. 

Taip ir susiviliojome. Vėl 
turėjau išmokti naują amatą: 
supirkti prekes, pjaustyti mė
są ir kt. Pradžioje sekėsi ne
blogai, nors biznis ne mano 
pašaukimas. Tačiau prabėgus 

metams, kitiems, aplinkybės didžiule, moderniška parduo-
pradėjo grėsmingai keistis, tuve. 
Netoli mūsų parduotuvės. (Bus daugiau) 
kvartalo kampe, išdygo nauja. 
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Vytautas Petrulis 

— Jokių oficialių ryšių su 
Lietuva neturime, tačiau jau 
nemažai metų naudojamės 
neseniai atvykusių iš Lietuvos 
darbo jėga. Ypač dėl remontų 
darbų ir švaros priežiūros. 
Taip pat jau kai kurios stovyk
los naudojasi šeimininkėmis iš 
Lietuvos. Tai labai palengvina 
stovyklų organizavimą. 

— P a s k u t i n i a m e D a i n a 
vos r ė m ė j u s u v a ž i a v i m e la
b a i k u k l i a i b u v o p r i s i m i n 
t a s t o v y k l a v i m o p r a d ž i o s 
k e t u r i a s d e š i m t m e t u su
k a k t i s . S u v a ž i a v i m e V a c y s 
R o c i ū n a s p a t i k s l i n o „Dai
n a v a 40" l e i d i n i o stovį . Ta
d a l e i d i n y s b u v o t ik r a n k 
r a š t y j e . K o k i a d a b a r t i n ė j o 
padėt i s? 

4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. spalio mėn. 23 d. 

TRYS KARTOS DAINAVOJE 
P a s i k a l b ė j i m a s su D a i n a v o s j a u n i m o s tovyk los 

t a r y b o s p i r m i n i n k u 

1990 rugsėjo 29 dieną Dai
navos jaunimo stovyklos tary
ba savo pirmininku trejų metų 
kadencijai išsirinko Vytautą 
Petrulį. Po to jis buvo toms 
pačioms pareigoms perrinktas 
dar du kartus. Tad šiomis die
nomis suėjo septyneri metai, 
kai jis vadovauja Tarybai. 
Taip pat šįmet sueina ketu
riasdešimt metų nuo pirmo
sios vasaros stovyklos Daina
voje. Šių dviejų sukakčių fone 
kreipiamės į mielą Tarybos 
pirmininką, paberdami jam 
klausimų. 

— „Po di ržu" j a u t u r i t e 
septyner ių m e t u pa ty r imą , 
p i rmin inkau jan t Da inavos 
Taryba i . Kokie J u m s , k a i p 
p i rmin inkui , b ū t u pa tys 
ryšk iaus i m o m e n t a i šių 
metu pe r spek tyvo je? 

— Tokių labai ryškių mo
mentų nebuvo. Gal tai dau
giau pasitenkinimas, kad po 
septynerių darbo metų Daina
vos jaunimo stovykla dar vis 
puikiai atlieka savo paskirtį 
lietuviško išeivijos jaunimo 
auklėjimo darbe. Vienas kiek 
žymesnis momentas buvo 
1997-tų metų pavasari Čika
goje surengtame vienų iš pa
grindinių Dainavos kūrėjų, dr. 
A. Damušio ir J . Damušienės, 
išleistuvių į Lietuvą renginyje. 
Įvairių organizacijų sveikini
muose dominavo Dainavos įsi
kūrimo svarba ir skatinimas 
ją išlaikyti ateinančioms kar
toms. 

— P r i e š s e p t y n e r i u s me
tus mūsų pas ika lbė j imo 
spaudoje p r o g a te igė te , 
kad \ savo k a d e n c i j ą žiū
rėjote, „kaip į t i l tą t a r p 
užs i t a rnavus iu v e t e r a n ų ir 
j aunu , daug v i l č ių t e ik ian
čių, Tarybos n a r i ų " . Kokia 
Tarybos p a d ė t i s d a b a r ? Ar 
tu rė tos viltys i š s ip i ldė? 

— Taip. tos viltys pildosi. Iš 
trylikos Tarybos narių, aštuo
ni, arba 62%, yra jaunesnės 
kartos atstovai ir tas santykis 
turėtų augti ateityje. Daugu
mas jaunesnės generacijos Ta
rybos narių yra patys stovyk
lavę Dainavoje ir puikiai su
pranta jos išlaikymo rūpes
čius. Ypač daug darbo ir pas
tangų įdeda Kastytis ir Rita 
Giedraičiai ir dr. Marius La-
niauskas. 

— Koks yra D a i n a v a besi-
sielojančiujų s- a r b i a u s i a s 
rūpest is? 

— Kaip ir praeityje, pagrin
diniai rūpesčiai yra ekonomi
niai. Po 40-ties metų tarnybos 
jaunimo veikloje stovyklavietė 
reikalinga nuolatinio atnauji
nimo. Visi pastatai ir įrengi
mai, kaip ir žmonės, sensta. O 
tas atnaujinimas surištas su 
nemažomis išlaidomis. Taip 
pat rūpestį kelia kai kurių sto
vyklaujančių grupių ateitis. 
Pastebimas stovyklautojų 
skaičių mažėjimas, tad yra 
galimybe, kad gali atsirasti 
nemažai neužimtų savaičių 
vasarą ir savaitgaliu žiemą. 

— Koks y r a d idž iaus ias 
dž iaugsmas? 

— Didžiausias džiaugsmas 
yra stebėti labai gerai suorga
nizuotas ir pravestas gausias 
jaunimo stovyklas, kaip jau
nųjų ateitininkų ir „Heritage". 
Džiugu matyti tiek jaunų 
Seimu, dalyvaujančių ateiti
ninku sendraugių stovyklose. 
Neretai, tokiose grupėse būna 
susibūrę net trys kartos! 
Džiugu susilaukti nuoširdaus 
atsiliepimo jį mūsų aukų pra
šymus ir nuolatinę paramą iš 
Lietuvių fondo. 

— Galima b ū t ų sakyt i , 
kad užsienio l ietuvių san
tykiai HU t ė v y n e normalė ja . 
Ar Dainava tu rė jo , a r t u r i 
kokią ypa t i ngą role šių 
santykių p lė t ro je? 

SUKASI MK SIMPOZIUMO 
RATAI IR RATUKAI 

— Dainavos 40-ties metų ju
biliejinis leidinys jau senokai 
paruoštas . Tačiau spaustuvių 
t rūkumas pavėlino jo išlei
dimą. Tikimės jo sulaukti atei
nant į pavasarį ir jis bus iš
s iuntinėtas visiems rėmėjams. 
Taryba labai dėkinga redakto
riui V. Rociūnui ir visiems 
raš tu , fotografijomis ir auko
mis prisidėjusiems prie šio lei
dinio. 

— D a i n a v o s j u b i l i e j a u s 
p r o g a n u m a t o m i b e n t d u 
koncerta i . K a d a , k u r , kas, 
k o n c e r t u o s ? 

— Dainavos jubiliejaus pro
ga buvo numatyta surengti 
tris koncertus: Čikagoje, Cle-
velande ir Detroite. Bet jie 
vyks tik Clevelande spalio 25 
d., ir Detroite lapkričio mėn. 
15 d. Abiejuose koncertuose 
programą atliks mūsų bendra
vardžio „Dainavos" ansamblio 
vyrų oktet?s, vadovaujamas 
Dar iaus Polikaičio. Bandy
sime, kiek galėsime, kviesti 
buvusius Dainavos stovyklau
tojus — alumnus šiuose rengi
niuose dalyvauti. 

— Kas p a r e n g i a m i e s i e m s 
d a r b a m s v a d o v a u j a , kas 
t a l k i n a ? 

— Detroite parengiamuosius 
darbus atliko Taura Underie-
nė, o dabar koordinavimo dar
bą perėmė dr. Kastytis Karve
lis su kitų Tarybos narių tal
ka. Clevelande pagrindinis or
ganizatorius yra labai veiklus 
ir darbštus Dainavos rėmėjų 
būrelis, kur iam vadovauja dr. 
Marius Laniauskas. 

— P e r 40 m e t ų D a i n a v o j e 
s t ovy k l avus ių jų , j o s a lum-
nų , p r i s k a i č i u o j a m a t ū k s 
t a n č i a i . A r n o r ė t u m ė t e 
j i e m s ką š i a p r o g a p a s a k y 
t i ? 

— Labai nuoširdžiai kviečiu 
visus Dainavos alumnus daly
vaut i šiuose renginiuose. 
Kviečiu, bet kada, važiuojant 
pro šalį staptelėti , aplankyti 
Dainavą ir prisiminti jos grožį 
bei jaukumą. O kad aukų 
mums visuomet reikia, tai 
taip pat nėra paslaptis ir jas 
su dėkingumu priimsime. 

— Aišku, yra ir tokių , ku
rie Dainavoje dar nespėjo 
būt i . Kaip ga l ima b ū t ų juos 
sudomint i? 

Ir vėl rinkosi X MK simpo
ziumo organizacinis komite
tas; posėdžiavo ir tarėsi iki 
vėlumos apie tai , kas atlikta, o 
gal kas ir pražiūrėta. Sueina į 
posėdžius MKS komitetų, 
komisijų atstovai bei talkinin
kai, padaro pranešimus at
liktų darbų — reikia juos iš
klausyti, padiskutuoti pateik
tas mintis, kai kur pasiūlyti 
pataisas, papildymus, o, prisi
laikant demokratinių prin
cipų, ir pabalsuoti . Šiame ap
rašyme pateiksime vieną kitą 
diskutuotą klausimą, kuris 
galėtų dominti būsimuosius 
simpoziumo lankytojus, o 
daug kitų klausimų dar bus 
paminėta ateityje. 

Apie simpoziumus, vykusius 
praeityje, kalbėjo dabartinis X 
MK simpoziumo tarybos pir
mininkas, o taip pat buvęs ir 
organizacinio komiteto pirmi
ninku, Albertas Kerelis. J am 
teko dalyvauti septintame — 
1991 m. ir devintame — 1995 
m. simpoziume Lietuvoje. 
Apie savo patirtį jis pasidalino 
su posėdžio dalyviais ir pa
darė keletą palyginimų su pas 
mus rengtais simpoziumais. 
Laikai keičiasi, keičiasi ir Lie
tuvoje rengiamų simpoziumų 
linkmė, labiau jaučiama de
mokratėjimo dvasia. A. Kere
lis taip pat užsiminė ir apie 
šių metų MK simoziumo vyk
siančią architektūros parodą, 
kurią sudarys Lietuvos archi
tektūros s tudentų darbai. Žur
nalo „Technikos žodis" parodą 
tvarkys ALIAS Čikagos sky
rius. 

1941 m. sukilimo veiklos pa
rodai vadovauja istorikas Jo
nas Dainauskas , o ją tvarko 
Vytautas ir Alė Namikai. Pa
rodos at idarymas bus ketvir
tadienį, lapkričio 27 d., 6 vai. 
vak., Čiurlionio galerijoje. 

Vytautas Peseckas painfor 

internete ir simpoziume tezes, 
nes ne visi norintieji simpo
ziume dalyvauti mokslininkai 
galės asmeniškai atvykti. Ma
noma šiam tikslui pridėti ir 
diskusinį puslapį simpoziumo 
tezių mintims padiskutuoti. 

Posėdžio metu buvo taip pa t 
aptart i įvairūs organizaciniai 
reikalai, kaip bilietų, progra
mų spausdinimas; maisto, 
transporto parūpinimas sve
čiams, kurie apsistos viešbu
tyje. Transportu rūpinasi An
tanas Ja rūnas . o maisto rei
kalus Jaunimo centre tvarko 
Matilda Marcinkienė. Regist
racijos reikalais rūpinasi Bi
rutė Vindašiene. Svečių nak
vynės ir kelionės reikalus 
tvarko Rita Penčylienė — 
American Travel Service, tel. 
(708) 422-3000. Pakartojame 
dar kartą MKS programos 
vedėjo dr. Vytauto Naručio tel. 
ir fax (708) 447-8864, jo inter
net: mokslas@compuserv.com 
Informaciją mošos reikalais 
teikia Bronius Juodelis, tel. 
(630) 986-1613. Pokylio infor
macija ir rezervacijos: Nijolė 
Maskaliūnienė — (708) 361-
5128 ir Dalia Dundzilienė — 
(630) 986-9068 (vakarais). 

Jaunimo centro tel. (773) 434-
4545, fax (773) 434-9363. Jau
nimo centro adresas: 5620 
South Claremont Ave., Chica-
go, IL 60636. 

MK simpoziume be plenari
nių sesijų, kurių bus apie 15 ir 
kiekvienoje dalyvaus po kelis 
mokslininkus, kaip programos 
pirmininkas minėjo, dalyvaus 
iš viso apie 100 įvairių sričių 
mokslininkų su pranešimais; 
apie pusė jų bus iš Lietuvos, o 
kita pusė šio žemyno lietuviai. 
Be to, dar reikėtų paminėti, 
kad sekmadienį, lapkričio 30 
dieną, simpoziumo proga vyks 
iškilmingos pamaldos; katali
kams pamaldas aukos vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčio
je, Marąuette Parke, o vysk. 
Hansas Dumpys evangelikų 
Tėviškės parapijoje. 

Reikia tikėti, kad lietuvių 
visuomenė neliks šiam svar
biam renginiui abejinga, bet 
uoliai dalyvaus visose simpo
ziumo plenarinėse sesijose, o, 
pagal pasirinkimą, lankysis ir 
pavienių mokslininkų praneši
muose, aplankys šia proga su
telktas retas parodas, gausiai 
dalyvaus puotoje, vienose ar 
kitose pamaldose ir nepraleis 
progos pabendrauti su sve
čiais iš Lietuvos bei savaisiais 
mokslininkais iš Amerikos. 

J u o z a s Končius 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

TARP MŪSŲ KALBANT 
POKTAS IR BRTOGEPORTAS 

Prieš daugelį metų Či
kagoje, Bridgeporto apylin
kėje, Halsted gatvėje veikė 
„Nemunu" pavadintas knygy
nas. J a m e šeimininkavo Ado
mas Vilainis-Šidlauskas. J i s 
labai mėgo knygas, ypač lietu
viškai rašytą žodį. Jis anais 
laikais bendradarbiavo mūsų 
laikraščiuose ir pats leido 
įvairius leidinius. Regis, ar tik 

_______ ne pirmąjį kartą lankydama-
mavo apie generolo Antano sis Čikagoje, tame knygyne 
Gustaičio šimtosioms gimimo susipažinau su Aleksu Am-
metinėms paminėti ruošiamą 
plenarinę sesiją ir taip pat 
apie tuo metu vyksiančią gen. 
Gustaičio sukonstruktuotų 
Anbo lėktuvų modelių, brėži
nių, nuotraukų bei įvairios ki
tos medžiagos parodą. Gen. A. 
Gustaitis 1941 m. buvo bolše
vikų areštuotas ir Maskvos 
kalėjime sušaudytas . 

Jonas Vaznelis rūpinasi 
MKS akademija-koncertu 
„450 metų lietuviškai knygai". 
Akademija bus penktadienio 
vakare, 7:30 v.v., didžiojoje JC 
salėje. Programoje dalyvaus 
LR Švietimo ir mokslo mini
stras prof. Zigmas Zinke
vičius. J i s t a r s akademijoje 
atidaromąjį žodį, o meninę 
programą atliks deklamatorė 
Karilė Baltrušaitytė ir pianis
tai Sonata bei Rokas Zubovai. 

MKS programos pirm. Vy
tautas Narut is , ką tik grįžęs iš 
Lietuvos, pranešė, kad Lietu
vos vyriausybė paskyrė pinigų 
atvykstančių mokslininkų ke
lionėms paremti . Iš Lietuvos į 
simpoziumą atvyksta 47 pa
garsėję savo tyrimais ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje 
mokslininkai. Lankydamasis 
Lietuvoje, V. Narut is dalyvavo 
Lietuvos Mokslininkų tarybos 
posėdžiuose ir suderino MKS 
programos eigą. Lietuvos 
Mokslininkų sąjunga interne-
to puslapyje paskyrė visą sky
rių Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui bei jo programai. Yra 
numatoma ateityje paskelbti 

— Nežinau, kaip juos sudo
minti, tačiau noriu priminti, 
kad Dainavos vartai yra vi
suomet atviri geros valios lan
kytojams ir jie visi yra mielai 
laukiami. 

— Dėkojame u i pasikal
bėjimą. S ė k m ė s jubilieji
n ius m e t u s švenčiant . 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

brose-Ambrozevičium. 
Man, tuo metu nedaug ži

nojusiam apie pirmykščius 
Amerikos lietuvius, jis atrodė 
t a ry tum būtų koks neiš
senkamas žinių šaltinis. Ti
kėjau, kad jis pažįsta visus — 
ir iš kairės, ir iš dešinės. J a m 
buvo žinomi tuometiniai ir 
ankstyvesnieji Amerikos, ypač 
Čikagos, lietuviai, jų buvusieji 
užsimojimai, jų įkurtos orga
nizacijos, įstaigos, įmonės ir 
t.t. Pamenu, jis daug kalbėjo 
apie Bridgeportą ir jo anksty
vesniuosius gyventojus. Jo 
nuomone, Bridgeporto įkūrėju 
reikėtų laikyti lietuvį Ansą 
Portą (Hans Port), kilusį nuo 
Tilžės, Mažosios Lietuvos. 

Aleksas Ambrose, vėliau, 
daugiausia savo lėšomis, iš
leistoje „Čikagos Lietuvių is
torijoje* rašo, kad ten, kur da
bar Archer kerta Halsted gat
vę, buvo medinis tiltas per 
Čikagos upę. Prie jo priplauk
davo baržos, kurios paimdavo 
iš ūkininkų atvežtus javus ir 
daržoves. Pradžioje ta vieta 
vadinosi Bridge of Port — Por
to tiltu, o vėliau sutrumpinus, 
pavadinta Bridgeportu. Tuo
jau už tilto, pietinėje upės 
pusėje, buvo dideli lietuvio 
Anso Porto žemės plotai. Jam 
priklausė visa žemė, tarp upės 
ir dabartinės 39-tos gatvės. Il
gainiui čia ėmė kurtis nauji 
gyventojai. Taip ir išsivystė, 

Bridgeportu pavadinta, apy
linkė. 

Aleksas Ambrose teigė, kad 
j am tekę girdėti įvairiausių 
kalbų apie Ansą Portą. Pasak 
jo, rimčiausiai apie Portą 
kalbėjo Jonas Balionas, pirmą 
kartą į Ameriką atvykęs 1857 
m. J i s dirbęs pas Anso Porto 
sūnų, paveldėjusi tėvo ūkį. 

Jo teigimu, tais laikais jau
nasis Portas tebekalbėjo lietu
viškai. Vieną kartą Jonas 
Balionas, susitikęs su Aleksu 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas F rank Zapoks ir Off. Mgr. 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208V_ W«*t 951h SfrMt 

Tai. (708) 424-8654 
(312) 581-8*54 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N e r ū k a n t i s p e n s i n i n k a s 
i e i k o k a m b a r i o su v i r tuvės 
privilegija Marąuette Pk. arba 
Oak Lawn apyl. Skambinti 9:30 
v j . arba 9 3 0 v.v„ teL 773-472-
1249. 

GREIT 
_ PARDUODA 

REAIAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas vattui 
> Perkam* ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H.Deckys 
Tel. 773-585-6624 

M M 
4MSS. 

DANUTĖ MAYEM 
773-284-1900 

Jei norta parduoti ar pirkti namus 
tatfpkftss Į Danus* Meyer. j pn> 
•sstinnaiai, sąžiningai ir as-

patamaus. .lotinsvirnas 

žalia kor te le 
igonių 

Moteris turinti žalią 
bei patyrimo prie 1 

slaugymo ir vaik~ų 
priežiūros ieiko darbo. 
Galima siūlyti ir kitus 
variantus. Skambinti 
tel. (773) 434-1509. 

MISCELLANEOUS 

Ambrose, pasakojo, kad kita
dos, ten kur dabar eina Mor
gan ir 33-<5ia gatvė, telkšojo 
balos. J i s pats ten laisvu laiku 
braidžiodavo ir šaukdavo lau
kines antis. Prie dabartinės 
Halsted ir 38-tos gatvės 
stovėjo mūrinis namelis. Tai 
buvo jaunojo Porto tvartas. 
Baliūnas vakarais ten suvary
davęs galvijus, o naktimis ir 
pats ten šiauduose miegoda
vęs. 

Porto ūkyje Baliūnas augi
nęs daržoves ir prižiūrėjęs gy
vulius. Baliūnas tvirtino, kad 
jaunasis Portas gimė prie 
Tilžės, Mažojoje Lietuvoje. J is 
buvo tėvų j Ameriką atvežtas 
jaunutis, vos 10 metų am
žiaus. Jis kalbėjo vokiškai, lie
tuviškai ir labai greit pramo
kęs angliškai. 

Yra žinoma, kad 1848-tais ir 
vėlesniais metais didokas skai
čius vokiečių pasiekė Ame
riką. Tikriausiai jų tarpe buvo 
ir lietuvininkų. Matomai su 
jais kartu atvyko ir Porto 
šeima. Sakoma, kad jų dau
giausia patraukė , Milwaukee 
apylinkes, o kiti išsibarstė ki
tose vietovėse. Matyt, Ansas 
Portas nutarė įsikurti pie
tinėje Čikagos dalyje. 

Pas jaunąjį Portą porą 
metų padirbėjęs, Jonas Baliū
nas susitaupė pusantro šimto 
dolerių. Tai laikais tai buvo 
didoka pinigų suma. 1882 m. 
jis išvyko j Lietuvą. Tačiau, il
giau nepabuvęs tėvynėje, vėl 
sugrįžo į Ameriką. Tai buvo 
1889 m. Tąsyk drauge su 
Baliūnu atvyko ir Antanas 
Olševski, vėliau pagarsėjusio 
adv. Antano Olio tėvas. 

Antanas Olševski buvo pla
taus užsimojimo žmogus. Jis 
spausdino lietuviškas knygas, 
leido laikraščius, statė namus, 
steigė finansines įstaigas. O 
Jonas Baliūnas, daugiausiai 
pelnė duoną savo rankomis. 
Jis mirė 1947 m. sulaukęs 92 
metų amžiaus. 

Petras P e t r u t i s 

• 1968 m. lapkričio 8 d. Vla
dimiro kalėjime mirė Mečislo-
vas Reinys, teologuos magistras, 
filosofijos daktaras, arkivysku
pas, sovietų valdžios suimtas 
1947 m. ir nuteistas 10 matų 
kalėti. Gimė 1884 m. vasario 5 
d. Utenos apskrityje. 

Reikalingos moterys namų 
valymui. Viena moteris valo po vieną 
namą. Savaitine alga 8375. Kambarys 

gyventi bus pampintas. 
Tel. 608-244-9393 arba 

606444-6126. Susikalbėti galima 
lenkiSkai. rusiškai arba angliškai 

D.C., lietuvio savininko 
„landscaping' kompanija Isėto 

Oastfeatto. $5.50 į vai. Jei nori. gali 
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į mėn. 
Kreiptis: Alex, tel. 202-244-287$ 

BfNOHTON PARK 
Daka* 2 Mms.. 2 MVi> aond. Htm Euro UL cab.. 
SJBSJt modsvn besi. 4 ctoMts Good sansportsSon, 
Arehsr-Kedfca 47ti Si SsaSSJ BSSSSJ lor s care 

p*Ss*S^asss»JesMsssae^sisisS»<s^s»«ses< 
S9S0 p«mo.« tacdsp. O m i pay* g*a S etac. 

CaH: 7 T M 2 3 - H S 1 
Aak forEdtov lev theaper lment 

Downtownfs*tfoodre8taurant 
is looking for p.t. orf.tr 

i • • M • • • S I I I S I I I I • • • k * k i ^ M 

cainsBfl & nsensjn naspess 
for breakfast & lunch. 

Experienced mngr. also vvanted. 
Cal 312-649-0622 

GIMTAI/TAS IEŠMANTAS 
Kauno sligp 

Eilėraščiai. Poema. 
Kaunas, Atmintis, 1997,40 psL 

ROMO KALANTOS ŽYGDARBIUI - 25 
Ketvirtis amžiaus prabėgo nuo audringų 1972 metų 

gegužės dienų, kai devynioJtaneds jaunuolis 
Romas Kalanta, apsipylęs benzinu, 

susidegino už Lietuvos laisve. 
Gaunama Drauge 

Kaina - 3.00 JAV dol. Su persiuntimu - 4.50 JAV doi. 

P r a n a s Z u n d e 

KAZYS B I Z A U S K A S 
1893-1941 

Dviejų t omų monograf i ja . 11. - 323 psl., II t. - 430 ps l . 
Plačiai ap ra šoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

d ip lomat inėje ta rnyboje . G a u n a m a DRAUGE. 
Pap ig in t a i — 6 dol . už knygą 

Su p e r s i u n t i m u — 8 dol . 
Illinois valstijos gyv . p r i d e d a „State sales t ax" - 0 3 3 dol. 

UETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ 
REPLĖSE 1940-1944 

Albinas GražiOnas 

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas Šioje knygoje nušviečia 
1940-1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokiečių okupacija.. 
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos 
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje. 

Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis. 
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (396 psl.) 

Kaina su persiuntimu JAV • $15.00 
Illinois vaistuos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax" 

LIETUVOS KEUU ŽEMĖLAPIS 
Gaunamas DRAUGE 
Kaina- 5.00 JAV dol. 

Kaina su persiuntimu- 6 JAV dol. 

• 

mailto:mokslas@compuserv.com
http://orf.tr


JAV LB E k o n o m i n i ų Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 YVaimvright Dr, Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

„MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
PRIVATIZAVIMAS ĮGIJO 

NAUJA INTRIGA 

„Lietuvos rytas" rašo, kad 
naftos perdirbimo gamyklą 
sieks išpirkti generalinio di
rektoriaus vadovaujama gru
pė. 

Bendrovės „Mažeikių nafta" 
, generalinis direktorius Gedi

minas Kiesus kreipėsi į kelias 
ministerijas, prašydamas leis
ti parduoti bendrovės akcijas 
nominalia verte (po 10 litų) fi
ziniams asmenims, kur ie j as 
išpirktų per penkerius metus 
pasak įmonės vadovo, ta i būtų 
žmonių grupė, kuri pajėgtų 
valdyti gamyklą. 

J au kitų metų viduryje vie
nintelė naftos perdirbimo įmo
nė Baltijos valstybėse bus 
privatizuota. Numaty ta par
duoti beveik 51 proc. valstybės 
valdomų „Mažeikių naftos" 
akcijų. Beveik 10 proc. ben
drovės akcijų jau yra privačių 
investuotojų rankose. 

Panorėjęs likti nežinomas, 
&L vienos ministerijos valdinin

kas „Lietuvos rytui" sakė, kad 
G. Kiesaus grupės p lanas yra 
ne kas kita, kaip suintere
suotų grupuočių noras pus
velčiui nupirkti naftos ga
myklą. 

Valdininkai, Privatizavimo 
komisijos ir pačios įmonės va
dovai nutyli, kiek uždirbs val
stybė, pardavusi kontrolinį 
akcijų paketą. Kalbama, iš ak
cijų pardavimo t ikimasi 

(Į uždirbti daugiausia 1, 2-1, 3 
milijardo litų. Gautos lėšos 
bus skiriamos gyventojų ru
bliniams indėliams kompen
suoti. Pardavimo ka ina nea
trodo didelė, nes per 8 šių 
metų mėnesius gamykla val
stybei sumokėjo beveik pusę 

;; milijardo litų mokesčių, ta
čiau vien pertvarkyti įmonę 
prireiks dar 1.4 mlrd. litų. 

Prancūzijos naftos bendro
vių audito ir turto vert inimo 
bendrovė „Beicip-Franlab" ne
trukus turi patikslinti duome
nis apie dabartinę įmonės tur
to vertę. Prieš 3 metus atlik
dama „Mažeikių naftos" tur to 
vertinimą, prancūzų bendrovė 
šiemetinį turtą įvertino apie 
2.08 milijardo litų, tačiau 
įmonės vertė pasikeitė, nes j i 
pradėjo dirbti pelningai. Va
karų Europoje tokios įmonės 
statyba kainuotų maždaug 
5.25 mlrd. litų. 

Neseniai JAV naftos ben
drovės „Chevron" pateiktoje 
studijoje nurodyta, kad, pagal 
technologijų lygį ir gamybos 
pajėgumus, „Mažeikių nafta" 
Europoje užima 5 vietą. Pro
jektinis jos pajėgumas siekia 
14 mln. tonų per metus . 
Tačiau šiuo metu tokios apim
ties neįmanoma pasiekti , nes 
geležinkelininkai pajėgūs iš
gabenti tik 6 mln. tonų gami
namų produktų. Norint ga
mybą padidinti 3 mln. tonų, 
didžiausios viltys siejamos su 
Būtingės naftos terminalu. 

NAFTOS TERMINALO 
PERSTATYMAS VĖLUOJA 

Lietuvos ir JAV akcinėje 
bendrovėje „Klaipėdos nafta" 
rugsėjo 25 d. įvyko valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo visi 
didžiausi akcininkai — 46 
proc. akcijų turinti bendrovė 
„Naftos terminalas" po 10 
proc. akcijų įsigijusios Rusijos 
įmonės „Osman Trading Ltd.", 
„Woodison S.A." ir JAV ben
drovė „Lancaster Distral". 

Kaip praneša „Respublika", 
nuo 1995 m. prasidėjęs naftos 

terminalo perstatymas vyksta 
kiek vėluodamas, bet sėkmin
gai. Bendrovės „Klaipėdos naf
ta" generalinis direktorius 
Martynas Gusiatinas pasi
džiaugė, kad buvo labai tiks
liai apskaičiuotos perstatymo 
išlaidos — visi darbai, kaip ir 
buvo planuota, kainuos 110 
milijonų dolerių. 

Visi darbai turėjo būti baigti 
iki kitų metų kovo mėnesio, 
tačiau pabaigtuvės vieną ke
tvirtį vėluos. Viena priežasčių 
ta, kad Olandijos firmos 
„Tebodin" projektuotojai laiku 
nepateikė projektų. 

„Osman Trading Ltd." direk
torius turėjo pretenzijų dėl 
naftos produktų kokybės. Pa
sak jų, naftos produktuose yra 
didelis vandens kiekis — net 1 
proc. Tai mažina naftos kainą. 
Kad vandens priemaišos ne
viršytų reikalaujamo 0.5 proc., 
būtina pertvarkyti estakadas 
ir nuo jų einančius vamzdy
nus. 

„Osman Trading Ltd." vado
vas pirmą kartą viešai pas
kelbė bendrovės planus Klai
pėdoje krauti šviesiąją Sibiro 
naftą — dėl to teks pastatyti 
mažiausiai dar vieną prie
plauką. Tačiau, norint didinti 
krovinių srautą per Klaipėdos 
uostą, būtina pagilinti termi
nalo naudojamas prieplaukas, 
nes kol kas didžiuliai tanklai
viai Klaipėdoje pakraunami 
tik iki pusės — visiškai pa
krauti jie baigiami Ventspilio 
bei Talino uostuose. 

„NIJOLĖS" KAILIAI 
NUSTEBINO MASKVA 

Maskvoje vyko tarptautinė 
kailių ir jų apdirbimo paroda 
„Mex 97", kurioje dalyvavo 
134 kailių siuvimo įmonė iš 20 
pasaulio kraštų. „Lietuvos 
ryto" pranešimu, didžiausiu ir 
įspūdingiausiu parodos stendu 
buvo pripažintas Vilniaus pri
vačios kailių firmos „Nijolė" 
stendas. 

Pasak JAV sabalų apdirbi
mo ir siuvimo įmonės „Mos-
chos Furs I W C prezidento 
George'o Moschos, Lietuvos 
įmonė šį kartą aplenkė kailių 
verslo ryklius kokybe, modelių 
pateikimu bei stendo išpla-. 
navimu. Amerikos verslininko 
teigimu, iš lietuvių buvo ko 
pasimokyti. 

Šiemet į parodą Maskvoje 
„Nijolė" atgabenu 120 naujau
sių artėjančio žiemos sezono 
modelių iš karakulio, audinių 
bei lapių kailių. Kiekvieną 
dieną po 3 kar tus apsiaustai 
buvo demonstruojami ant fir
mos stende sumontuoto balto 
podiumo. 

Per 4 Maskvoje praleistas 
dienas „Nijolė" įgijo 10 naujų 
verslo partnerių. Apie 30 Ru
sijos partnerių nuperka 60 
proc. visos firmos produkcijos. 

Negalutiniais įmonės savi
ninkų skaičiavimais, dalyvavi
mas tarptautinėje parodoje 
jiems kainavo daugiau kaip 
200,000 litų. Dideli parodos 
kaštai yra viena priežasčių, 
dėl kurių parodoje nedalyvavo 
kiti dideli Lietuvos kailių siu
vimo fabrikai. Maskvos kailių 
paroda laikoma viena didžiau
sių pasaulyje. Ji j au pralenkė 
Frankfurto Vokietijoje ir veja
si Milano Italijoje kasmetę 
parodą. 

GRESIA BANKROTAI 

Jeigu stomatologų Lietuvoje 
nesiliaus daugėję, netolimoje 
ateityje jiems gresia bankrotai 
— prognozuoja stomatologijos 
specialistai „Verslo žiniose". 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. spalio mėn. 23 d. 

Vilniaus šiokiadienis 

Pagal statistikos duomenis, 
dabar Lietuvoje yra 441 priva
ti stomatologijos įstaiga. Lie
tuvos privačių gydytojų sto
matologų bendrijos pirmi
ninkė Anastazija Tutkuvienė 
sakė, kad, pagal statistiką, 
privačią stomatologiją prakti
kuoja 70 proc. visų stomato
logų. Tačiau iš tikrųjų pri
vačiai dirba visas 100 proc., 
nes mokestis už stomatolo
gines paslaugas jau seniai 
įteisintas ir biudžetinėse gy
dymo įstaigose. 

Bėda ta, kad valdiškoje 
įstaigoje dirbantis gydytojas 
gali iš paciento imti trečdaliu 
ar net perpus mažiau negu 
privačiai dirbantis, nes pirma
jam nereikia mokėti visų mo
kesčių. Biudžetininkai įsigyja 
tik menką stomatologinės pas
laugos kainos dalį. Be to, 
biudžetinėse gydymo įstaigose 
dirbantiems stomatologams 
nereikia įsigyti licencijų sto
matologinei veiklai. Tuo tarpu 
privatūs stomatologai tokią li
cenciją turi įsigyti kas 5 me
tai. Norint ją gauti, t ikrinama 
kvalifikacija, keliami kiti rei
kalavimai. Tad susidaro įspū
dis, kad valdiškų įstaigų gydy
tojams kvalifikacija nėra bū
tina. 

PRISTIGO LIETUVIŠKO 
MEDAUS 

Kiekvienais metais Prienų 
rajono Stakliškių miestelyje 
veikianti „Lietuviško midaus" 
bendrovė superka po 100-150 
tonų medaus. Jmonės direk
torius Valentas Semėnas „Lie
tuvos rytui" sakė, kad Lietu
voje nuperkama tik 30-40 
tonų medaus, kitas yra impor
tuojamas. Didžiąją dalį me
daus įmonei parduoda 4 Lietu
vos bitininkai. Viena šeima iš 
Akmenės rajono šiemet par
davė net 7 tonas medaus. 
Daugiausia medaus Stakliš
kių midaus gamintojai perka 
Ukrainoje. 

„Lietuviško midaus" bendro
vė, kurios visos akcijos pri
klauso „Lietkoopsąjungai", ga
mina 12 pavadinimų lietuvių 
valstybinius alkoholinius gėri
mus. Iš jų yra populiariausias 
„Suktinis" bei stipriausias Lie
tuvoje gaminamas alkoholinis 
gėrimas — lietuviško medaus 
distiliatas Žalgiris", kurio sti
prumas— 75 laipsniai. 

Nuo 1989 m. įmonė dirba 
pelningai, nors gėrimų par
davimas didėja lėtai, nes, va
dovo teigimu, jų gėrimus var
toja tie patys žmonės, o 
gėrimų kainos palyginti yra 
didelės. 

Maždaug 20 proc. „Lie
tuviško midaus" produkcijos 
nuperka užsieniečiai. Gė
rimai parduodami tik Lietu
voje esančiose bemuitėse par
duotuvėse. Tiesiogiai į užsie
nio kraštus lietuviškas midus 
neeksportuojamas. Tam rei
kėtų didelių investicijų į re
klamą, o jų įmonė neturi. 
Tačiau V. Semėnas įsitikinęs, 
kad realiai užsieniečiai nuper
ka ne mažiau kaip pusę Stak

liškėse pagamintų gėrimų. Pa
sak jo, „midus, gintaro bei lino 
gaminiai — pagrindinės lietu
viškos prekes, kur ias užsie
niečiai iš Lietuvos veža kaip 
suvenyrus". 

Visas lietuviško midaus gė
rimų gamybos detales žino tik 
du žmonės •»- V. Semėnas ir jo 
žmona, dirbanti vyriausiąja 
technologe. „Lietuviško mi
daus" bendrovėje dirba 103 
žmonės. Vidutinis jų mėnesio 
atlyginimas siekia 1,000 litų. 
Ši įmonė maitina maždaug 
pusę Stakliškių gyventojų. 

ATPIGS LIETUVOS 
AUKSAS 

Iki metų pabaigos gali pasi
keisti Lietuvos banko aukso 
atsargų vertė. Lietuvos ban
kas rengiasi perkainoti aukso 
atsargas mažesne kaina už 
Trojos unciją, — rašo „Verslo 
žinios". 

Lietuvos banko vadovai tiki
na, kad aukso kiekis nepakils 
ir lito pastovumui neturės jo
kios įtakos, nes auksas Lietu
vos banko užsienio atsargose 
sudaro tik 7.3 proc., o pasaulio 
banko atsargos vidutiniškai 
17 proc. 

Lietuvos banko užsienio at
sargose yra 5.6 tonos aukso, 
kurio vertė — 62 mln. dolerių. 
Pagal Tarptautinio Valiutos 
fondo rekomendaciją, uncija 
įkainota 333 doleriais. Tuo 
tarpu pasaulio rinkoje vidu
tinė aukso kaina nuolat kinta 
ir šiuo metu yra 324 doleriai 
už Trojos unciją. Lietuvos ban
ko užsienio atsargose esančio 
aukso vertė nekito jau 3 me
tus. 

BUS STATOMAS 
VERSLO CENTRAS 

Pačiame Vilniaus centre, 
šalia Gedimino ir V. Kudirkos 
gatvių sankryžos esančios aikš
tės kitų metų pavasarį bus 
pradėtas statyti modernus 
verslo centras, — rašo „Lie
tuvos rytas". Verslo centrą 
planuojama pastatyti per me
tus ar pusantrų. Kartu nu
matoma sutvarkyti ir šalia 
esančią aikštę, kurioje dabar 
mėgsta rinktis miesto valka
tos ir girtuokliai. 

Pasak projekto autoriaus ar
chitekto Alfredo Žalio, ši sta
tyba nebus paprasta vien 
todėl, kad jau seniai Vilniaus 
centre kas nors panašaus 
buvo statoma. 

Šio 6 aukštų šiuolaikinės ar
chitektūros pastato užsakovai 
yra Vokietijos statybos kon
sultacinė bendrovė „BC Ber-
lin". Ši bendrovė įsikurti nau
jajame Vilniaus verslo centre 
pasiūlė įvairioms Lietuvos ir 
užsienio firmoms. Žinoma, jog 
nuomoti ar pirkti patalpas 
centre pareiškė norą kelios 
audito ir juridinės firmos, ban
kai bei Atviros Lietuvos fon
das. Būsimo pastato vieno 
įrengto kvadratinio metro kai
na — 2.200 dolerių. Pagal pro
jektą, pirmajame aukšte nu-

Nuotr. Jono Tamulaičio 

matyta įkurti prabangias par
duotuves bei banko skyrius, 
kituose aukštuose įsikurs kon
toros, bus patalpos konferenci
joms, parodų salė. kavinė ir 
t.t. 

Prabangi apdaila ir santūri , 
lakoniška pastato architek
tūra turė tų pabrėžti šio verslo 
centro prestižiškumą. Planuo
jama, kad statinio sąmata 
sieks daugiau nei 6 milijonus 
dolerių. 

Sklypas, kuriame bus sta
tomas šis centras, priklauso 
verslininkui Kęstučiui Micke
vičiui, kuris su vokiečių ben
drove „BC Berlin" sudarė pa
naudos sutartį . Architektui 
nerimą kelia sklype stovintis 
apgriuvęs vienaaukštis pasta
tas. Jo teigimu, tai — papras
tas praėjusio amžiaus stati
nys, galintis tapti paminklo
sauginių diskusijų ar net 
skandalo priežastimi. 

DIDŽIAUSIA OBUOLIU 
KAINA—13 CENTŲ UŽ KG. 

„Anykščių vyno" bendrovė 
planavo supirkti 35,000 tonų 
obuolių. Tačiau tai padarys 
tik tuo atveju, jei ras pirkėją 
koncentruotoms sultims. Ūki
ninkai šiemet gali nesitikėti 
didesnių kainų. „Anykščių 
vyno" generalinis direktorius 
J. Makštelė „Lietuvos rytui" 
prognozavo, jog vėlyvųjų obuo
lių, skirtų techniniam perdir
bimui kaina gali būti 13-14 
lietuviškų centų už kilogramą. 

Tai bus didžiausia kaina, nes 
dabar įmonė temoka mažiau 
nei po 10 centų. 

Tik 6,000 tonų obuolių bus 
panaudota vyno ir kitų alko
holinių gėrimų gamybai. Iš 29 
tūkst. tonų obuolių bus gami
namos koncentruotos sultys 
Vakarų rinkai. 

Šįmet Lietuvos soduose už
derėjo apie 300.000 tonų obuo
lių. Pernai jų užauginta tris 
kar tus mažiau. Tačiau kasmet 
Lietuvos pramones įmonės 
įstengia jų supirkti ir perdirb
ti per sezoną ne daugiau 
100.000 tonų. Šią vasarą, kai 
dosniai užderėjo visos Europos 
sodai ir nuolat didėja sulčių 
pasiūla, jų kaina gerokai su
mažėjo. 

R i m a J a k u t y t ė 

K l a i p ė d o j e bus statomas 
naujas cemento terminalas, 
kainuosiantis apie 13 mln. 
litų. 

Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija netrukus pas
kelbs konkursą terminalui 
statyti. Jį įrengus, privati 
laivų krovos bendrovė ..Bėga" 
per metus galėtų perkrauti iki 
1 mln. tonų Lietuvoje paga
minto cemento, pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Terminalui bus įrengta 200 
metrų ilgio ir 12 metrų gylio 
krantinė, saugyklos, kuriose 
tilps 10-20 tūkst. tonų cemen
to. J terminalą pales įplaukti 
iki 20 tūkst. tonų talpos lai
vai. 

A.TA. 
SESUO 

MARIJA TERENCE KAČERGIS 

M ū s ų m y l i m a Seselė m i r ė 1997 m. spa l io 22 d. 
s u l a u k u s i 68 me tų . 

I v i enuo lyną įstojo iš Šv. J u r g i o parapi jos S h e -
n a n d o a h , PA. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 4 7 m e t u s . Pas i l iko 
nu l iūdę Šv. Kaz imiero Sese rys ir a r t imie j i g i m i n ė s : 
broliai J o s e p h ir J o h n bei j ų še imos . 

Vel ionė p a š a r v o t a Šv. K a z i m i e r o v i e n u o l y n e , 
2601 W . M a r q u e t t e Rd., Chicago, spalio 26 d., sek
madienį , 10 va i . ry to . 

La ido tuv ių šv. Mišios Šv . Kazimiero S e s e r ų v ie
nuolyno koplyčioje spalio 2 7 d., p i rmadien į , 9:30 va i . 
ryto. 

L a i d o t u v ė s Šv. Kazimiero Lietuvių k a p i n ė s e p i r 
madien į , spa l io 27 d. 

P r a š o m e d a l y v a u t i l a i d o t u v i ų šv. M i š i o s e i r 
pas imels t i u ž Seselės sielą. 

Š v . K a z i m i e r o S e s e r y s i r K a č e r g i ų š e i m a . 

Laidotuvių dir. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

M i r u s 
D r . R E G I N A I S V T D E R S K A J T E I -

P E T R A U S K I E N E I , 

r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuo jau tą D u k r a i , S ū n u i , j ų į 
š e i m o m s i r v i s i e m s a r t i m i e s i e m s . L i e k a m e s u 
g raž ia i s j a u n y s t ė s p r i s imin ima i s i r l iūdes iu š i rdyje . 

K u r s o d r a u g ė s išeivijoje: 
L.Baltrušaitienė 
L.Čiurlionienė 
J.Gediminienė 
V.Masilionienė 
AMasiulionienė 
S.Pacevičienė 
B.Paprockienė 
J.Petraitienė 
ILSodonienė 
P.Vaiiaitienė • • ""•' 

A.TA. 
VINCUI PAVILČIUI 

j m i r u s , g i l i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e j o d u k r a i 
i A U D R O N E I , ž e n t u i M E D A R D U I , a n ū k u i VY-
I T U K U I ir a r t i m i e s i e m s . 

Aldona Puniskaitė Rimienė 
Vytas Rimas su šeima 
Audra ir Raimundas Brizgiai su 
šeima 

1997 m. spalio 26 d., 10 vai. r y to Tėvų Marijonų koplyčioje 
p r i e „Draugo" bus atnašaujamos šv. Mišios už 

LIETUVIU AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
Čikagoje mirusius nar ius: 

AtA 
Julius Grinkevičius 
Balys Špokevičius 
Matas Serepka 
Motiejus Rutka 
Petras Laužikas 
Kazimieras Jacevičius 
Prof Vitas Manelis 
Prof Vincas Katele 
Juozas Dauparas 
Povilas Šalčius 
Juozas Klevaitis 
Pranas Čečergis 
Jonas Pročkys 
Elena Vaičeliūnienė 
Alfonsas Putna 
Juozas Sadūnas 
Jonas Bertašius 
Alfonsas Indreika 
Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 
Aleksandras Gaška 
Bronius Barcevičius 
Aleksandras Šeštokas 
Algirdas Rimavičius 
Vytautas Aglinskas 
Prof Kazys Alminas 
Vilius Zirgulevičius 
Vaclovas Tallat-Kelpša 
Jonas Dagys 
Balys Karazija 
Aldona Petravičiene 

1952 
1956 
1957 
1958 
1959 
1961 
1965 
1967 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
1979 
1979 
1979 
19*0 
1980 
1981 
1983 
1985 
1985 
1986 

Prof Pranas Jucaitis 
Prof. Jonas Paltarokas 
Kazimieras Brencius 
Salomėja Janulaitienė 
Natalija Šantarienė 
Izabele Sinkevičiūtė 
Jurgis Sklerys 
Prof. Balys Vitkus 
Stasė Tallat-Kelpšiene 
Salomėja Šagamogiene 
Juozas Briedis 
Ignas Šimkus 
Julija Skirmantienė 
Antanas Šoše 
Elena Jokubkiene 
Juozas Lekas 
Ignas Andrašiūnas 
Faustina Mackevičiene 
Bronius Gaižauskas 
Sąjungos Geradeja 
Constance Rushis 
Rachele Memeniene 
Janina Vasiukevičiene 
Jonas Šumskis 
Juozas Mockaitis 
Viktoras Bačinskas 
Juozas Galinis 
Juozas Stasiulis 
Antanas Kuras 
Juozas Lapinskas 
Povilas Zumbakis 

1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
199: 
1993 
1994 
195)4 

1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1997 

i r v i sus k i t u s ag ronomus , m i r u s i u s Sibire, Lie tuvoje ir 
l a i sva jame pasau ly je . Kviečiame v i sus kolegas i r 
š e i m a s d a l y v a u t i . 

L i e t u v i ų A g r o n o m ų S ą j u n g a Č i k a g o j e 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PATRAUKLUS BOSTONO VYRŲ 

SEKSTETO PASIRODYMAS 

P r e l . J o n a s A. Kučingis. 
Loe Angeles, CA, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
emeritus, negalėdamas daly
vauti dienraščio ..Draugo" 
paramai Los Angeles vyku
siame koncerte, atsiuntė 1.000 
dol. auka. linkėdamas ..visam 
redakcijos stabui ištvermes 
spaudos darbe ir Dievo palai
mos". Tai nebe pirmas kartas, 
kai gerb. Prelatas ištiesia 
.,Draugui"" dosnios paramos 
ranka- Esame jam nuoširdžiai 
dėkingi ir su padėka siun
čiame širdingiausius linkėji
mus. 

P e t r a s Gr ina , Neshanic 
Station. N'J. kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
mum- 105 dol. dovaną, už ku-
••ią jam esame labai dėkingi. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
pa rap i jo s ruošiami l ie tu
viškų blynų pusryčiai bus 
sekmadienį, spalio 26 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. ryto Mišių 
parapijos salėje. Visi kviečia
mi pasivaišinti. 

J a u n i m a s kvieč iamas į 
spec ia l i a i j aun iems ta iko
m a s Mišias , kurios kiekvieną 
šeštadienį, 5 vai. vak., vyksta 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemorite. Visi la
bai kviečiami. 

Mirusieji Lietuvių fondo 
na r i a i bus prasmingai prisi
minti sekmadieni, lapkričio 2 
d.. 11 vai. r. Mišiose Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Jau yra 
daug mirusių LF narių, kurie 
kūrė ir savo įnašais augino 
Lietuvių fondą, norėdami, kad 
lietuvybe užsienyje neišblėstų, 
o finansinė parama pasiektų 
ir atsistatančios nepriklauso
mos Lietuvos kultūros bei 
švietimo židinius. Savo mal
dose visi prašomi prisiminti 
amžinybėn iškeliavusius LF 
narius. 

Stel la Pau t ien i s , Victor-
ville, CA, apdovanojo „Drau
go" dienraštį 100 dol. auka. 
Esame nuoširdžiai dėkingi lie
tuviškos spaudos rėmėjai. 

Čikagos Lietuvių m o t e r ų 
k lubo madų popietei , ren
giamai spalio 26 d., sekmadie
nį, Davės Rosevvood West re
storane, aprangą iš Lietuvos 
pateiks šios madų kūrėjos: 
Danguolė Dargienė (Panevė
žys), Onutė Kujelienė (Kau
nas), Irena Šileikienė (Klai
pėda), Aldona Žuromskienė 
(Vilnius). Naujausios sezono 
aprangos bus parūpintos iš 
„Spirited VVoman Boutiąue", 
Palos Park. Popiete' vietos re
zervuojamos tel.708-636-7418. 

Koncertas įvyko 1997 m. 
spalio 19 d. Lietuvių Jėzuitų 
Jaunimo centre, Chicago. Illi
nois. 

Besidžiaugiant pavykusiu 
„Margučio II" lietuvių radijo 
programos koncertu Jaunimo 
centro didžiojoj salėje, tenka 
pabrėžti labai gerą vieneto su-
sidainavimą. Dengti balsai, di
namiškai išvystytos frazuotės, 
šiltas kontaktas 
publika, bet ir 
čiančia posmelių nuotaika, 
buvo žavūs. įtikinantys ir pri
minė, kad vienetas turi ilgą, 
net 30 metų, gyvavimo isto
riją. Nepaisant vadovės Dai
vos Navickienės didelio įnašo į 
šio vyriško vieneto repertuarą 
ir jos labai sveikintiną atėjimą 
į šią išsekusią sritį, turime su
tikti, kad vadovė yra ne tik 
jauniausia (ir sykiu gražiau
sia) iš viso vieneto, bet ir 
mažiau už visus juos patyrusi. 

Čikagos Lietuvių moterų klubo rengiamos madų popietes ..The Spirited 
Woman" komiteto nares (iš kairesi: Birutė Zalatorienė. Prašė Simano-
niene ir Mary Stibio domisi iš Lietuvos atsiųstais drabužiais 

SKELBIMAI 

vienetui. Bet už tat Gaidelio 
kompozicija „Tik tave" su mor-
morando palydėjimu ir skir
tingų balsų solo įstojimais, 
puikiu ir gražiu atliktu akom
panimentu tinkamai pagerbė 
steigėją ir pirmąjį muzikinį 
šio vieneto vadovą. 

Dar pirmoj daly daina „Pa-
reinam į tėviške brangią" 
pasižymėjo subtilumu. Labai 

ne tik su jausmingai sudainuotos „Kran-
su besikei- tų gėlė" ir vadovės aranžuota 

„Prie Dusios". Savotiška įspū
dį darė liaudiška daina 
„Pasinogėjau", ne tiek dėl 
žodžio, kaip dėl neįprasto 
užbaigimo ant kvartos inter
valo. 

Nors visi ansambliečiai 
įsiterpdavo su solo eilute ar 
kita, bet gal daugiausia pasi
rodė trys: tenoras Norbertas 
Lingertaitis, baritonas Bro
nius Banaitis ir bosas Gintas 
Simonaitis. Jie visi gerai pa

ja i teko sunki atsakomybė ir tenkino klausytojus, bet pas 
vadovavimo, ir akompanavimo kutiniojo scenišką laisvumą ir 
pakankamai ilgos programos, gražiai kontroliuotą balsinę 
tai suprantama, jei akompa
nuojant vienur kitur pasitaikė 
nežymių nelygumų. J u k jų pa
daro ir vyresni. O kalbant 
apie vadovę, yra ypač miela ją 
prisiminti, kaip labai veiklią 
aktorės Zitos Visockienės re
žisuojamo vaikų teatro 

medžiagą reiktų atskirai iš
kelti, ypač, kai ansambli-
niame dainavime jis vieninte
lis neturėjo sau poros. 

Vadovės sumaniai aranžuo
ta „Subatos vakare" užbaigė 
koncerto pirmąją dalį. 

Ypač maloniai nuteikė kon-
„žvaigždelę" mūsų Čikagos c e r t o II dalis nuotaikų ir 
Marąuette Parke, kuri prieš ritmų įvairumu: sinkopuota V. 
daugiau .30 metų pasirody- Juozapaičio muzika padėjo su-
davo Danutės Augienės vaidi- kurti išdykusią nuotaiką; sekė 
nimuose. Teko ir man prie jų 
prisidėti, todėl vadovės Daivos 
Matulionytės-Navickienės pa
sirodymą Čikagos scenoje 
sveikinu, kaip sugrįžimą pas 

meilės romansas, paskui bar
karolė; po to valsas, paskui 
tango, humoristinė A. Bra
žinsko dainas apie „Mūsų 
šeimininkus" ir baigminis val-

mus, ir tai su neslepiamu sen- s a s . Publika labai šiltai 
timentu! priėmė patriotiškas, jumoris-

Pirmas programos kūrinys tinęs ir meilės dainas, o A. 
dažnai nurašomas balsų su- Raudonikio „Dar širdyje nesu-
šilimui ir publikos išban- tema" sutiko net labai entu-
dymui. Todėl patriotiška kon- ziastingai. Programą gal tik 
certo pradžia su A. Bražinsko kiek nupigino bent tris kartus 
„Tėvynė Lietuva" buvo taiklus pasikartojantis dėmesys svai-
šūvis, tik gaila, kad pabaiga gaus skystimėlio buteliukui. 
atrodė neįtikinanti, lyg būtų Vieno karto būtų užtekę (ypač 
pakibusi netikrume. Maironio dabar, kai dėl girtavimo šiuo 
pynėj gražiai praskambėjusioj metu Lietuvoje tiek naš-
„Jaunimo giesmėje", kuri Juo- laitynų!). Ansamblis discipli-

x Mar tyno Mažvydo ir lie
tuviškos k n y g o s 450 m. su
kakt ies minėjimai: 

Šeštadienį, spalio 25 d., 11 
v.r., Newberry bibliotekoje, 
60 East Walton; dr. Leono Ge
rulaičio paska i t a „The first 
Lithuanian book in print" ir 
senųjų lietuviškų knygų paroda. 
Jejimas nemokamas. 

Sekmadienį, spalio 26 d., 
3v.p.p. , B a l z e k o L i e t u v i ų 
kul tū ros muziejuje, 6500 So. 
Puiaski. keliaujančios parodos 
at idarymas, pirmosios lietu
viškos knygos Amerikoje 
pristatymas ir paskaita. Mažvy
do giesmes iš Katekizmo giedos 
Lietuvos Vyčių choras įėjimas 

D u k t e r ų &>-00- Minėj imus ruošia JAV 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 

7 " "•• or ^~- ' - r~į į r~" Mažvydo Katekizmo minėji-
kad spal io 2.-> d., šeštadieni 9 , t . „• • , 

" 7 m x„ O^^o s,- m ° k o m i t e t a s . Visi prašomi 
vai. rv to l s atnašaujamos sv v 

Mišios Trvų Jėzuitų koplyčioje dalyvauti. 

v 26 '>si<>s lietuvių foto-
e^ifi jos parodos atidarymas 
spalio 21 d., penktadienį 7:30 
\t.\ i i t ir l ionio galer i jo je , 
J a u n i m o cent re . Visi kviečia
mi. Parodą rengia Budrio Lie
tuv ių foto a-chyvas. 

'sk.) 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l Federa l S a v i n g s , 
_2l . ' W<-st Cermak Road . 
i. I. '773) 847-7747. 

(sk.) 

x L i e t u v o s 
d r a u g i j a Čikagoje praneša 

zo Naujalio parašyta mišriam 
chorui, teko pasigesti nauja-
liškų harmoninių slinkčių. Toj 
pačioj pynėj, ypač dainoj „Kur 
lygūs laukai", galima buvo tik
sliau suvokti, kad ten būta 
dažnai dvibalsio dainavimo: 
dviejų prieš tris. Dainininkų 
buvo tik 5: broliai Norbertas ir 
Helmutas Lingertaičiai-teno-
rai. Ričardas Lizdenis ir Bro
nius Banaitis-baritonai ir Gin
tas Simonaitis-bosas. Šešta 
buvo vieneto vadovė, užtat 
pažiūrėjus į programoje įdėtą 
vieneto fotografiją, buvo gali
ma beveik sutikti, kad tai Bos
tono „sekstetas", kaip buvo re
klamuojama ir kaip spaus-
dintoj programoj pažymėta, 

nuotas, pasižymįs muzikalu
mu ir menišku atlikimu, var
giai buvo dar reikalingas 
„Pupų Dėdės" stiliaus dainų. 
Žinoma, visos publikos vardu 
neturėčiau kalbėti. 

Ansamblis laikėsi santūriai 
ir nesidavė bisavimui. Užtat 
pabaigoje, po apdovanojimo 
muzikės Daivos Navickienės 
gėlėmis, o ansamblio vyrų pa
puošimo gėlėmis, išgirdome 
dar vieną humoristinę dainą 
apie medžiotoją. Koncertas 
buvo užbaigtas Vasiliausko 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos", pakviečiant visą pu
bliką įsijungti. Publika kvie
timą spontaniškai priėmė. 

Buvo žavus koncertas ir lai 
bet reikalą kiek gadino grupės jį s būna Čikagoje šiai grupei 
pavadiniman įterptas žodis nepaskutinis! 

už mirusį d a i l . R a i m u n d ą 
•Jonušą. Kviečiamojo draugus 
bei pažįstamus ir LD dr-jos seses 
r!..lv\ ,>i)ti šiose mišiose. 

'sk.) 

(sk.) 

„vyrų". Trumpas paaiškini
mas, ar tarpe programos nu
merių ar spausdintoje progra
moje, nebūtų vienetui paken
kęs, o tik sustiprinęs ryšius 
tarp jo ir klausytojų, kurių 
buvo daug, bet dėl tuo pačiu 
metu vykusio kito koncerto (ar 
dėl kitų priežasčių) salė nebu
vo visai pilna. Publika buvo 
labai šilta ir matomai šitokio 
žanro koncerto išsiilgusi. Tei
singai rengėjų vardu Marija 
Remienė pabaigoje pažymėjo, 
kad atėję į šį koncertą, 
parėmė ne tik „Margutis II" 

Faustas Strolia 

radijo programą, bet ir šį 
x Kęstut is ir Gidonė Ste- P u i k u vienetą, kurį mes bu-

p o n a v i č i a i . Clevel. 'nd OH v o m e lyg ir užmiršę. 
atsiuntė $250 auką nupirkt i ^ Stelingio nostalgiškam 
invalido kėdę (vvheel chair) eilėraščiui „Tėviškėlė" tribalsę 
vaikui, o B r u c e B.Stone iš m u z ' k ą parašė Bronius Bu-
HamdenCT- $100 irgi invalido d r ' u n a s , bet nei jis. nei poetas 
kėdei. Dėkojame ger ies iems l l k o Pr°gramoje nepaminėti, o 

[Yanspak, 4545 W 63 St.. Chi- aukotojams'„LietuvosNašiai- -1" v l 0 t 0 J c įrašytas Jul ius Gai-
.L'o. IL 60629. tel. 773-838- čių globos" komitetas, 2711 d r ! i s k u r i s greičiausiai šią 

W. 71 St. Chicago, IL 60629. d a i n 3 stilizavo, prirašė savo 
(sk | akompanimentą ir pritaikė 

x T r a n s p a k . s iun t in i a i . 
pinigai į Lietuvą Ketvirtadie-
n i a i s iki 8 vai . v a k a r o . 

(sk.) 

Marija Ročkuvienė, atsi
liepdama į vysk. Juozo 
Žemaičio atsišaukimą „Drau
ge", paaukojo 1,000 dol. Vilka
viškio kunigų seminarijos sta
tybai. Vysk. J . Žemaitis šiai 
geradarei atsiuntė gražų pa
dėkos laišką. 

Gražina Liautaud, Chica
go, IL, lietuviškų reikalų nuo
širdi rėmėja, pratęsė „Drau
go" laikraščio prenumeratą 
Šv. Kazimiero kolegijai, Ber
čiūnuose, Lietuvoje Siųsdama 
mokestį ir už savo prenume
ratą, dar pridėjo 105 dol. auką 
„Draugo" dienraščio paramai, 
už kurią esame labai dėkingi. 

Antanas Vilutis, Scherer-
ville. IN, siųsdamas mokestį 
už laikraščio prenumeratą, at
siuntė 100 dol. auką „Draugo" 
išlaidoms sumažinti. Širdin
gas ačiū! 

Bostono vyrų sekstetas i iš tikrųjų — kvintetas, Jaunimo centro scenoje spa 
taitis, Helmutas Lingertaitis. vadove Daiva Navickiene, Gintas Simokaiti 
tis. 

ARTĖJA LIETUVIŲ OPEROS 
POKYLIS 

Vienas pagrindinių Lietuvių 
operos renginių yra jos meti
nis pokylis. Jo tikslas yra su
telkti naujos premjeros pasta
tymui reikalingų lėšų, nes po 
praėjusio sezono, apmokėjus 
visas sąskaitas, iždas ištuštėja 
ir reikia ieškoti būdų, kaip jį 
papildyti. 

Šių metų premjerai, kaip 
spaudoje jam buvo rašyta, 
pasirinkta kita smagi ir melo
dinga opera, Johann Strauss 
„Čigonų baronas". Per daugelį 
metų girdėjome garsiųjų kom
pozitorių klasikines operas, o 
pereitais metais Lietuvių ope
ra pamėgino į sceną išeiti su 
lengvesnio turinio, bet nuotai
kinga ir skambia, Flotovvo 
opera „Marta". Tokį pasirin
kimą žiūrovai palankiai suti
ko, o po premjeros buvo ir 
daug šiltų atsiliepimų. Tad, 
reikia manyti, kad ir šiems 
metams parinktoji „Čigonų 
barono" opera savo linksmu 
turiniu bei melodingomis ari
jomis publikos lūkesčių neap
vils. Operoje matysime ir 
girdėsime rinktinius Lietuvos 
Operos solistus: Virgilijų No
reiką, Ramutę Tumuliauskai-
tę — jos dainavimu ir vaidyba 
gėrėjomės prieš keletą metų 
statytoje „Perlų žvejų" operoje, 
o Virgilijus Noreika mus 
žavėjo savo dainavimu jau vi
soje eilėje operų. Bus ir dau
giau dainininkų. Vytautas 
Juozapaitis, Vaidotas Vyš
niauskas ir Arūnas Malikė-
nas. Iš vietinių solistų išgirsi
me Aldoną Stempužienę, Mar
garitą Momkienę, Lijaną Ko-
pūstaitę-Pauletti, Algimantą 
Barniškį ir kitus. 

Tiesa, metinio pokylio me
ninėje programoje solistų dar 
negirdėsime, teks palaukti 
premjeros. Tačiau pokylio pro
gramoje išgirsime arijas iš 
„Čigonų barono", atliekamas 
mišraus Lietuvių operos cho
ro. Tai bus, kaip Lietuvių ope
ros pokylius lankantieji jau ži
no, ne vien pasilinksminimas, 
bet kar tu ir koncertas. O cho
ras šiais metais yra ypač stip
rus. Pradėjus atvykti daugiau 
imigrantų iš Lietuvos, po tru
putį Operos chore atsiranda ir 
naujų dainininkų su gerai 
išlavintais balsais, o kai kurie 
ir su mokyklose įgytu muziki
niu išsilavinimu. Šiuo metu 
turbūt netoli pusės choro 
narių j au sudaro naujieji atei
viai. Operos valdyba bei jos 
muzikinis vadovas Alvydas 
Vasaitis neklausia, kur gimęs 
ar augęs choristas, svarbu, 
kad myli dainą ir pajėgia dai
nuoti. Operos choras tvirtėja, 
atjaunėja ir pagalbinių cho
ristų iš Lietuvos kviesti nebe
reikia. Choras pokylio progra
mai intensyviai ruošiasi jau 
nuo pat pirmos šio sezono re
peticijos. Kartu tai yra pasi

ruošimas ir operos premjerai. 
Pokylio programai chorą ruo
šia ir su juo repetuoja maestro 
Alvydas Vasait is , o jam talki
na chorvedžiai Manigirdas 
Motekaitis bei Alfonsas Seniū
nas. 

Reikia paminėt i , kad pokylio 
metu sužinosime, kas bus lai
mingieji, kur iems teks Lietu
vių operos laimėjimai. Laimėti 
yra visada smagu, nepaisant, 
kokio dydžio t a s laimikis 
bebūtų. Įdomu, bus labai 
įdomu išgirsti ne t ik pavardes, 
bet ir iš kur t ie laimingieji. O 
gali pasitaikyti toks laimėto
jas ten pat salėje — ne kartą 
taip yra j au buvę. Tai būna 
juoko ir plojimo. Šiaip jau 
laimingų Lietuvių operos rė
mėjų a ts i randa visur. Perei
tais metais v ienas laimėtojas 
buvo net iš Telšių. Laimingas 
žemaitis, pasakytume. Taigi, 
gražus ir visapusiškas mūsų 
bendradarbiavimas. 

Pokyliu besisielojantis val
dybos vicepirm. Jurgis Vi
džiūnas prašo prisiminti , kad 
jeigu kas da r nebūtų grąžinęs 
bilietėlių šaknelių, opera būtų 
labai dėkinga, kad paskubėtų. 
Metinio pokylio ruoša ir be
galės su ja susijusių rūpesčių 
gula ant Jurg io Vidžiūno pe
čių. Žinoma, jo vieno su rūpes
čiais nepal iekama: artimai 
bendradarbiauja ir valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mom-
kus, o kar tu pluša ir kiti val
dybos nariai bei talkininkai. 

Reikėtų taip pat paminėti, 
kad pokylio metu svečius 
linksmins Arūno Augustaičio 
vadovaujamas orkestras . Tad 

lio 19 d. Iž kaires: Norbertas Linger-
Ričardas Lizdenis ir Bronius Banai-

organizuokite stalus ar įsigy
kite pavienius bilietus, kad 
vietos nepritrūktų. Skambin
kite Jurgiui Vidžiūnui, jis 
mielai patarnaus ir į visus 
paklausimus atsakys, telefo
nas: (773) 767—5609. Iki po
kylio ne kažin kiek laiko beli
ko, jis bus šeštadienį, lapk
ričio 15 d., Jaunimo centre. 

Juozas Končius 

Artūras Vazbys atskrenda iš 
Lietuvos dalyvauti Ateities sa
vaitgalyje, kuris įvyks lapkri
čio 7-9 dienomis Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Artūras 
Vazbys yra jaunųjų krikščionių 
demokratų pirmininkas ir Lie
tuvos užsienio reikalų ministro 
Antano Saudargo referentas. 
Ateities savaitgalis bus puiki 
proga susipažinti su šiuo jaunu 
ir daug žadančiu Lietuvos vei
kėju. 

Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapinių Kapų sklypų savi
n inkų draugijos narių me
t in is susirinkimas vyks sek
madienį, spalio 26 d., 2 vai. 
p.p. Gage Parko pastato audi
torijoje (55 St. ir Western 
Ave). Visi nariai ir kapinių 
reikalais susirūpinusi Čika
gos ir apylinkių lietuvių visuo
menė kviečiama. 

Pedagoginiame lituanis
t ikos inst i tute neakivaizdi
niu būdu šįmet studijuoja 8 
studentai. Primenama, kad į 
instituto neakivaizdinį skyrių 
galima įstoti bet kuriuo metu. 
Tad, kas negali studijuoti 
šeštadieniais, kviečiami tai 
padaryti namuose, atliekant 
užduotus darbus. Informacija 
teikiama, paskambinus direk
torei Stasei Petersonienei 773-
847-1693 arba 773-434-4545. 

..Margučio II" 
drulvt*). 

radijo pranešėjos — Dalia Šukienė (kairėje) ir Emilija An-
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