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Lietuva džiaugiasi: Rusija vykdo 
įsiparei goj imus 

Vesteras, rugpjūčio 26 d. 
(Elta) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministro Algirdo Saudar
go manymu, Rusijos vykdo
mi įsipareigojimai sumažinti 
ginkluotąsias pajėgas padės 
plėtoti dvišalius santykius vi
sose srityse — politikos, eko
nomikos, aplinkos apsaugos ir 
kitose. 

Tokiais žodžiais Lietuvos 
diplomatijos vadovas komen
tavo pirmąjį oficialų Rusijos 
pranešimą apie tai, kaip laiko
masi praėjusių metų pabai
goje prezidento Boris Jelcin 
paskelbto įsipareigojimo 40 
proc. sumažinti ginkluotąsias 
pajėgas ir karinį jūrų laivyną 
Rusijos šiaurės vakaruose. 

Trečiadienį Švedijos Vestero 
mieste vykusiame Baltijos ir 
Šiaurės valstybių bei Rusijos 
diplomatijos vadovų susiti
kime Rusijos užsienio reikalų 
viceministras Aleksandr Avde-
jev paskelbė, kad Rusija jau 
įgyvendino didžiąją dalį plano 
sumažinti sausumos pajėgas 
ir maždaug 25-30 proc. suma
žino minėtojo regiono jūrų 
pajėgose tarnaujančių kariš
kių skaičių. 

Šia proga ministras A. Sau
dargas susitikime priminė 
pavasarį paskelbtą Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
pareiškimą, kuriame pažymi
ma, kad Lietuva yra pasiren
gusi apsvarstyti galimybes 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos val
stybėms suteikti informaciją 
apie galimą sprendimą padi
dinti kariuomenės dalinius ar 
vienoje vietoje sutelkti tam 
tikrą skaičių kariškių ir tech
nikos. 

Padėtis Rusijoje neturėtų 
pakenkti Lietuvai 

„Mes esame ant tvirtų ekcn 
nominių pagrindų, kurie nėra 
paremti vien tiktai situacija 
Rusijoje", žurnalistams trečia
dienį Vilniuje sakė preziden
tas Valdas Adamkus. 

Jis pažymėjo labai įdėmiai 
sekąs įvykius Rusijoje ir už
tikrino, kad panikos dėl prem
jerų kaitos ir nusmukusio Ru
sijos rublio „tarp mūsų tikrai 
nėra". 

V. Adamkaus nuomone, vi
siems aišku, kad Rusijos poli
tinė ir ekonominė padėtis 
„nėra labai ideali". Preziden
tas taip pat sakė manąs, kad 
„tas reikalas Rusijoje susi
tvarkys savaime". 

Verslininkai prašo padėti 
apsisaugoti nuo Rusijos 

krizės 

Lietuvos verslininkai ir ban
kininkai pasiūlė vyriausybei 
kartu aptarti, kokių būtina 
imtis veiksmų siekiant remti 
Lietuvos eksportą ir skubiai 
parengti vyriausybės veiksmų 
programą. 

Pasiūlymas buvo pateiktas 
trečiadienį spaudai išplatin
tame Nacionalinės verslinin
kų konfederacijos (NVKj vie
šame kreipimesi į vyriausybe 
po antradienį įvykusio konfe
deracijos posėdžio, kuriame su 
bankų, Ūkio ir Užsienio rei
kalų ministerijų atstovais 
buvo svarstomi Rusijos finan
sinės krizės padariniai Lietu
vos verslininkams. 

NVK vadovų nuomone, bū
tina skubiai išspręsti klausi
mus dėl žemės ūkio produktų 
eksporto rėmimo ir atsiskai
tymų su Rusija lietuviškais 
produktais (ypač mėsa) už du
jas ir naftos produktus, taip 
pat taikyti lanksčią muitų po
litiką ir kokybės reikalavimus 
importuojamiems maisto pro
duktams. 

Verslininkai pageidauja, 
kad būtų vykdomas vyriau
sybės programoje numatytas 
eksporto ir investicijų draudi
mas nuo politinės ir krizinių 
situacijų rizikos užsienyje. Ra
ginama skubiai pradėti UAB 
„Lietuvos eksporto ir importo 
draudimas" veiklą. 

JAV Lietuvių Bendruomene sieks, kad Amerikos Kongresą- kitąmet skirtų gerokai daugiau nei šiemet paramos 
Lietuvos kariuomenei, trečiadienį prezidentų Valdų Adai:.Kų informavo JAV LB Vašingtono įstaigos vadove 
Asta Banionyte. Po susitikimo su prezidentu ji sake, kad si-kiama, jog paramos apimtis būtų didesne, nei Latvi
jai ir Estijai — proporcingai pagal gyventojų skaičių „Intensyviausi darbai laukia iki spalio 1-osios, kol Kong
rese prasidės kitų metų biudžeto svarstymas", sake JAV B atstove 

Nuotr.: Prezidento Valdo Adamkaus viešnia - JAV LL Vašingtono įstaigos vadove Asta Banionytė. (Elta) 

ti sprendimai, kurie galėtų 
turėti įtakos Baltijos valsty
bių ir JAV siekiams, taip pat 

Amerikos baltai prašo užtarti 
Baltijos valstybių narystę NATO 

Vašingtonas, rugpjūčio 26 
d. (BNS) — Jungtinis Ameri
kos baltų nacionalinis komi
tetas (Joint Baltic American 
National Committee, Ine) 
kreipėsi į prezidentą Bill Clin
ton, prašydamas per būsimą 
JAV vadovo susitikimą su Ru
sijos prezidentu Boris Jelcin 
pabrėžti, kad Baltijos valsty
bės turi teisę įstoti į NATO. 

Komitetas, vienijantis JAV 
gyvenančus estus, latvius ir 
lietuvius, paprašė B. Clinton 
Kremliaus vadui pabrėžti, kad 
NATO plėsis, ir šiame procese 
bus atsižvelgta į Baltijos val
stybių norus. 

JAV prezidentas prašomas 
atkreipti dėmesį, kad Rusija 
neturi teisės vetuoti NATO 
plėtimo, o Rusija neturi kištis 
į kitų valstybių vidaus reika-

sukelti grėsmę Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos saugumui. 

Rugpjūčio 31-ąją B. Clinton 
vyks į Maskvą. Rugsėjo 1-2 
dienomis jis susitiks su Rusi
jos prezidentu Boris Jelcin. 

Prezidentas paneigė pranešimus 
apie savo „mirtiną ligą" 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį surengė 
specialią spaudos konferen
ciją, kurioje paneigė faktais 
nepagrįsto rašinio teiginius, 
neva jis serga vėžiu ir po po
ros mėnesių sulauks rimtos 
sveikatos krizės. 

„Esu gyvas ir sveikas ir ne
pasiryžęs greitu laiku pasi
duoti", sakė V. Adamkus, ku
riam šį lapkritį sukaks 72-eji 
metai. 

Jis stebėjosi, kad toks 
straipsnis pasirodė dabar, kai 

lus, kaip pastaraisiais mene- jau seniai atslūgę rinkiminės 

Seimo vadovo netenkina 
prokurorų išvados dėl šmeižikų 

apie to-Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Trečiadienį Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio atstovės spaudai išplatin
tame pareiškime pažymima, 
jog Seimo pirmininkas yra 
„nustebintas, kad tyrimo me
tu nenorėta matyti akivaiz
džių dalykų". Generalinės pro
kuratūros išvadose sakoma, 
kad bendradarbiavimu su 
KGB jį apšmeižę asmenys pa
darė tai „netyčia". 

V. Landsbergiui nesupran
tama, kaip nepavyko surinkti 
įrodymų, jog Seimo nariai 
Aloyzas Sakalas, Vytautas Če
pas, Audrius Butkevičius ir 
kiti asmenys Seimo pirminin
ką šmeižė sąmoningai. 

Primindamas dabar kalti
namo A. Butkevičiaus platin
tas, melagingomis jau pripa
žintas žinias, V. Landsbergis 
teigia, kad „nematyti šio Sei
mo nario išpuoliuose tyčinių 
suinteresuotų veiksmų ir su
vokimo, jog jis sąmoningai 
skleidžia netiesą, prokuro
rams reikėjo nebent specialių 
pastangų". 

V. Landsbergis spėja, kad 
„nurodytų Generalinės proku
ratūros išvadų prieštaringume 
ir bejėgiškume atsispindi da
bartinės Lietuvos įstatymda-
vystės trūkumai" ir teigia, kad 
naudinga būtų nešališka vi

suomenės diskusija 
kius įstatymus. 

šiais elgėsi Latvijos atžvilgiu. 
Prieš savaitę Rusijos prezi

dento patarėjas Sergej Pri-
chodka pareiškė, kad Rusija 
nubrėš „raudoną liniją" ir ne
leis jos peržengti plečiant 
NATO. 

JBANC paprašė B. Clinton 
užtarti, kad kitame NATO va
dovų susitikime nebūtų priim-

Baltarusijos karinis lėktuvas 
pažeidė Lietuvos oro erdvę 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Karinis lėktuvas iš 
Baltarusijos antradienį po 
pietų pažeidė Lietuvos oro 
erdvę ir kelis kilometrus 
įskrido į Lietuvos teritoriją. 

Pasienio policijos departa
mento spaudos tarnyba pra
nešė, kad Varėnos pasienio 
policijos rinktinės • pareigūnai 
ties Dubičių kaimu pastebėjo 
į Lietuvą įskridusį karinį 
lėktuvą, dažytą klaidinamąia 
(kareiviškų uniformų) spalva. 
Jis skrido 150 metrų aukštyje. 

Po dviejų minučių lėktuvas 
grįžo atgal į Baltarusiją, Za-
balotės gyvenvietės link. 

Karinių oro pajėgų (KOP) 
vadas Zenonas Vegelevičius 
sakė, kad apie incidentą buvo 
pranešta Užsienio reikalų mi
nisterijai. Jis pažymėjo, kad 
dabar vyksta tyrimas, ir apie 
jo rezultatus bus pranešta 
krašto apsaugos ministrui. 
Specialistų teigimu, tik tyri
mas nustatys, kiek kilometrų į 
Lietuvos teritoriją buvo įskri
dęs oro erdvę pažeidęs lėktu
vas. 

Pasak KOP vado, šiemet 

Baltarusijos lėktuvai Lietuvos 
oro erdvę pažeidžia jau trečią 
kartą. 

Sausį į Lietuvos oro erdvę 
taip pat buvo įskridęs Lenki
jos sraigtasparnis, tačiau, pa
sak Z. Vegelevičiaus, „tuomet 
žmogus truputį pasiklydo". 
„Turime visus Lenkijos atsi
prašymus", sakė KOP vadas. 

Minskas. Baltarusijos gy
nybos ministras Aleksandr 
Čiumakov trečiadienį pareiškė 
negirdėjęs, kad jų karinis lėk
tuvas pažeistų Lietuvos oro 
erdvę. 

Baltarusijos Užsienio rei
kalų ministerijai taip pat ne
buvo žinoma apie šį įvykį, pra
nešė agentūra „Interfax". 

* Trečiadienį pasirašytu 
potvarkiu ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
patenkino vyriausybės sekre
toriaus Adolfo Savičiaus pra
šymą pasibaigus atostogoms, 
nuo rugsėjo 25 d., atleisti iš 
užimamų pareigų dėl asmeni
nių motyvų. Vyriausybės sek
retoriaus pareigas užimti bus 
skelbiamas konkursas. <BNSI 

kovos. Rinkimų metu V. 
Adamkui dažnai teko paneigti 
gandus apie savo sveikatos 
būklę. 

Trečiadienį tris kartus per 
savaitę išeinantis laikraštis 
„Lietuvos žinios" nesiremda
mas jokiais faktais ar įvardin
tais šaltiniais, pirmajame pus
lapyje, paskelbė, kad V. 
Adamkus serga prostatos vė
žiu, liga jau persimetusi į ke
penis, ir po poros mėnesių 
prezidentą ištiks rimta sveika
tos krizė. Be to, teigė laik
raštis, praeityje V. Adamkus, 
neva, patyrė infarktą. 

„Dar kad mano vidų laik
raštis žino geriau nei aš pats. 
galiu suprasti, bet kad in
farktą būčiau patyręs pats to 

nežinodamas — nesuprantu", 
juokavo prezidentas. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs asmeninis prezidento 
gydytojas Remigijus Nargėla 
tvirtino, kad prezidento „ir 
širdis, ir plaučiai, ir inkstai, ir 
visi kiti organai yra visiškai 
sveiki". „V. Adamkus nuolatos 
tiriamas pačia moderniausia 
aparatūra, ir jokių nukrypimų 
nuo normos, nepaisant garbin
go amžiaus, nerasta", tvirtino 
R. Nargėla. 

Straipsnio autorė skelbia
mas žinias teigia gavusi „iš 
patikimų šaltinių preziden
tūroje". Todėl prezidentūros 
sekretorius Vidmantas Sta
niulis spaudos konferencijoje 
pareiškė nenorįs, kad šešėlis 
kristų ant prezidento koman
dos. „Esu įsitikinęs, kad nė 
vienas iš dabartinių preziden
tūros darbuotojų tokių pra
simanymų neskleidė", sakė 
sekretorius. 

V. Adamkus sakė nematąs 
reikalo paduoti į teismą „Lie
tuvos žinių", nes „šitą reikalą 
reikia kuo greičiau užbaigti". 

Speciali spaudos konferen
cija buvo surengta tik todėl, 
kad į prezidentūrą pradėjo 
skambinti daugybė žmonių, 
sunerimusių dėl V. Adamkaus 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Seimo Centro frakci
jos seniūnas Egidijus Bičkaus
kas mano, kad Lietuva pasku
bėjo pareikšti pritarimą JAV 
raketų atakom? Afganistane 
ir Sudane ir neatmeta galimy
bės, kad ateityje tokių veiks
mų prieš Balt jos valstybes 
gali imtis ir Rusija. 

„Esu įsitikinės, kad galima 
buvo pareikšti apie suprati
mą, bet ne apie pritarimą", 
pažymėjo E. Bičkauskas spau
dos konferencijoje trečiadienį. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija, praėjusią savaitę 
po JAV raketų 'takų pareiškė 
suprantanti, jog griežta JAV 
reakcija yra atsakas į jų pi
liečiams bei visai tarptautinei 

Saudi Arabijos milijonierius 
rengė pasikėsinimus į 

JAV prezidentą 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. (AP-

Reuters-DPA-AFP-Elta LR) — 
Antradienį buvo paskelbta, 
kad sprogimų prie JAV amba
sadų Kenijoje ir Tanzanijoje 
rengimu įtariamas Saudi Ara
bijos multimilijonierius Osa-
ma bin Laden mažiausiai du 
kartus buvo įsakęs savo šali
ninkams nužudyti JAV prezi
dentą Bill Clinton. Įsakymai 
niekada nebuvo įvykdyti. 

Pirmas pasikėsinimas turė
jo įvykti 1994 m. lapkričio 12 
d. Filipinuose, kur B. Clinton 
pradėjo kelionę po Azijos vals
tybes. Nužudymo buvo atsisa
kyta dėl sustiprintų preziden
to apsaugos priemonių. Kitą 
pasikėsinimą buvo numatyta 
surengti šių metų vasarį Pa
kistane, tačiau B. Clinton at
šaukė savo vizitą. 

Be to, dar prieš sprogimus 
prie JAV ambasadų Rytų Afri
koje O. bin Laden Jungtinėse 
Valstijose buvo pareikštas kal
tinimas rengus žmogžudystes. 
Manhatano apygardos teis
mas kalinamąjį aktą O. bin 
Laden paskelbė kelios savai
tės prieš rugpjūčio 7 d., kai 
nugriaudėjo sprogimai prie 
ambasadų Nairobyje ir Dar es 
Salame. Kaltinamasis aktas 
buvo paskelbtas pateikus įro
dymų, kad 0. bin Laden viešai 
ragino rengti smurto aktus ir 
žudyti JAV piliečius. 

Pirmadienį JAV delegacija 
Jungtinėse Tautose pranešė 
JT Saugumo Tarybai, kad O. 
bin Laden finansuojamos tero
ristų organizacijos yra susiju
sios su pastaraisiais metais 
įvykdytų 18 teroro išpuolių. 

JAV reikalų patikėtinis Pe-
ter Burleigh uždarame Saugu
mo Tarybos posėdyje pareiškė, 
kad O. bin Laden teroristų 
grupė mėgino įsigyti reagentų 
cheminiam ginklui gaminti iš 
Sudano gamyklos, kuri buvo 
sunaikinta per JAV karinę 
operaciją praėjusį ketvirtadie
nį. 

P. Burleigh pasakė, kad O. 
bin Laden grupė praėjusių 
metų lapkritį įvykdė išpuolį 
Luxore. Tada buvo išžudyta 
vokiečių turistų grupė 1995 
m. buvo pasikėsinta į Egipto 
prezidentą Hosni Mubarak ir 
surengtas automobilio sprog
dinimas prie Egipto ambasa

dos Pakistane. 
O. bin Laden remiami tero

ristai taip pat rengė išpuoli 
prieš JAV karius Jemene, 6 
kartus ketino sprogdinti virš 
Ramiojo vandenyno skrendan
čius JAV lėktuvus, kelis kar
tus užpuolė karines JAV ba
zes Saudi Arabijoje. 

Be to, O. bin Laden tero
ristine organizacija buvo susi
jusi su 1981 m. rengtu pasikė
sinimu į popiežių Joną Paulių 
II, su išpuoliais prieš JT taik-
darius Somalyje 1993 m. ir su 
tais pačiais metais įvykdytu 
Pasaulio prekybos centro 
sprogdinimu New Yorke. 

Sudano pareigūnai antra
dienį paneigė Jungtinių Vals
tijų žiniasklaidos pranešimus, 
neva žemės mėginiuose, slap
ta paimtuose prie sostinėje 
Chartume buvusios vaistų ga
myklos, rasta nervus paraly
žiuojančių dujų „VX" gamybo
je naudojamų medžiagų pėd
sakų. Sunaikintos gamyklos 
eksporto vadybininkas Alama-
ddin al-Shibli antradienį pa
sakė, jog gamyklos teritorijoje 
neįmanoma paimti žemės mė
ginių, nes ji visa išklota beto
nu. 

Sudano parlamento pirmi
ninkas Hassan Turabi pirma
dienį pareiškė, kad artimiau
siu metu JAV ir Sudano ryšiai 
turėtų pagerėti. Aukšto rango 
pareigūno pareiškimas nuste
bino apžvalgininkus, nes pas
tarosiomis dienomis Chartu
me nuolat vyksta mitingai ir 
protestai prieš JAV. 

Sudano ir JAV santykiai 
blogėjo nuo 1989 metų, kai 
Sudane buvo įvykdytas kari
nis perversmas ir nušalinta 
demokratiškai išrinkta vy
riausybė. 

Pakistanas pirmadienį JT 
Saugumo Tarybai pateikė ofi
cialų protestą dėl JAV raketų 
atakos prieš taikinius Afganis
tane, kaltindamas amerikie
čius Pakistano oro erdvės pa
žeidimu. 

Laiške JT Saugumo 
Tarybos pirmininkui Pakista
no ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Ahmad Kamai pareiš
kė, kad JAV raketos į Afganis
taną buvo paleistos per Pakis
tane oro erdvę. Be to, buvo 
rasta viena nesprogusi raketa. 

Naujas musulmonų taikinys — 
amerikietiškas restoranas 

sveikatos. 

Pareiškimas dėl JAV atakų 
gali būti pavojingas Lietuvai 

bendruomenei iškilusią grės
mę ir palaikanti JAV veiks
mus. 

„Kaip ir žmonių santykiuo
se, taip ir tarpvalstybiniuose 
santykiuose, prievarta jokiu 
būdu nėra galima", sakė jis. 

Jis teigė suprantąs, kad 
JAV skelbiasi ginsianti jos pi
liečių teises visame pasaulyje, 
tačiau kartu priminė ir Rusi
jos pasisakymus apie jos pi
liečių teisių gynimą Baltijos 
valstybėse. 

E. Bičkauskas nepateisina 
tokių JAV metodų, kokiais 
Amerika bando įgyvendinti 
savo tikslus. „Su terorizmu, 
ypač tarptautiniu, reikia kovo
ti kiek galima griežčiau, bet 
tai turi būti ne vienos valsty-

Cape Town, rugpjūčio 26 d. 
(Reuters-BNS) — Per sprogdi
nimą Pietų Afrikos populia
riame amerikietiškame resto
rane „Planet Hollyvvood" ant
radienį žuvo vienas ir sužeisti 
25 žmones. 

Atsakomybę už įvykį prisi
ėmė radikali musulmonų gru
puotė, kuri pareiškė, jog tai 
kerštas už JAV raketų atakas 
Sudane ir Afganistane. 

„Tai buvo sprogstamasis 
užtaisas, paliktas kavinės ba
ro pusėje", pranešė Reuters 
policijos komisaras Leon Wes-
sels. 

Iš pradžių policija pranešė, 
jog žuvo viena moteris, tačiau 
po to pranešta, jog galėjo mirti 
ir antras žmogus, kurį ištiko 
širdies priepuolis. 

Radijo „Cape Talk" žurna
listė Marianne Merten prane-

bės vienareikšmiškas sprendi
mas. Tai turi būti pasaulio 
bendrijos sprendimas", sako 
E. Bičkauskas 

še. jog netrukus po sprogdini
mo paskambino žmogus, kuris 
teigė atstovaująs organizacijai 
„Muslims Against Global Op-
pression". Jis pareiškė, jog 
sprogmuo buvo pakištas, ker
šijant už praėjusią savaitę įvy
kusias JAV raketų atakas 
prieš numanomus teroristų 
objektus Sudane ir Afganis
tane. 

M. Merten manymu, ši mu
sulmonų organizacija turi 
,,porą tūkstančių narių". Jai 
paskambino du (Organizacijos 
nariai, kurių vienas pasakė: 
..mes kovosime ugnimi prieš 
ugnį". 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 27 d.: Moni

ka. Cezarijus, Gaudąs, Aušri
ne. Eimantas. 

Rugpjūčio 28 d.: Sv. Au
gustinas, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (354-4301; Mėta, 
Steigvilė. Augintas. Liūtas. 

tf* mmĖammĖĖĖmĖĖmįĖĖĖĖĖĖĖĖmĖĖĖĖĖm mmmĖĖĖĖĖĖĖmmĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖmĖĖĖĖĖĖĖmĖm mt 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
POSĖDŽIAVO „PAGALBA 
LIETUVAI" DIREKTORIŲ 

TARYBA 
Waterbury, Connecticut, vy

kusio 85-ojo Lietuvos Vyčių 
suvažiavimo metu, rugpjūčio 7 
d., Sheraton Four Points vieš
butyje buvo susirinkusi „Pa
galba Lietuvai" organizacijos 
direktorių taryba. Dvasios va
dui kun. Juozui Anderloniui 
sukalbėjus maldą, posėdžiui 
vadovavęs Robert S. Boris 
pranešė apie praėjusių metų 
veiklą. Per 1997-98 metus bu
vo išsiųsti 12, 20 ir 40 pėdų il
gio talpintuvai. Iš tų. du buvo 
išsiųsti oro kargo. Trys talpin
tuvai buvo pasiųsti iš Catholic 
Medical Mission Board, New 
Yorke; juose buvo siunčiami 
vien vaistai. Septyni talpintu
vai buvo paaukoti ir išsiųsti iš 
Prancūzijos, „Pharmacists 
without Borders" organizaci
jos vardu. Vienas talpintuvas 
išsiųstas per JDialysist". ir" dar 
vienas per „World Medical Re-
lief organizaciją, Detroite. 

Iš finansinio pranešimo pa
tirta, kad 1997-98 m.. 600 au
kotojų paaukojo 33,266,64 dol. 
Aukos ir aukotojų skaičius 
mažėjo nuo praėjusių metų 
(1996-97 m. — 847 aukotojų, 
105,710.44 dol.). Šiais metais 
golfo turnyras nebuvo ruošia
mas, tad ir aukų buvo mažiau. 
„Pagalba Lietuvai" per tuos 
metus išdalino 15,000 dol.' 
šiems gavėjams: Caritas ir Be-
tanijos sriubos virtuvėms ir 
Caritas netekėjusių jaunų mo
tinų namams, Šv. Klaros ligo
ninei ir pranciškiečių misijai 
Utenoje; Caritas, Visų Šventų 
ir Lentvario parapijų vaikų 
centrams (day care centers). ir 
įvairioms parapijų bažnyčioms 
— Paparčių, Palaiminto Jur
gio Matulaičio, Mielagėnų, 
Daugėliškio, Rumbonio ir Ma
rijai — Krikščionių Pagalbai, 
Vilniaus kunigų seminarijai ir 
policijos jaunųjų departamen
tui. 

Nuo Lietuvos Vyčių organi
zacijos padalinio „Pagalba Lie
tuvai" įsikūrimo 1990 m. 61 
talpintuvas, kurių vertė siekė 
daugiau negu 52,000,000 JAV 
dolerių, buvo išsiųstas mūsų 
sesėms ir broliams Lietuvoje. 
Buvo siunčiami įvairūs vaistai 
(t.y. nuo širdies, kosulio, aukš
to kraujospūdžio, Hepitio-B, 
glaucomos, antibiotikų), taip 
pat kompiuteriai, drabužiai ir 
batai, medikamentai, ligoni
nės mechaninės lovos, antklo
des ir patalynė, rentgeno spin
dulių aparatūrą ir t.t. Pasau
lio Sveikatos organizacija ir 
Lietuvos vyriausybė paruošė 
naujus įstatymus ir taisykles 
vaistų siuntimams. Medici

nines siuntos bus labiau apri
botos pagal veiksmingumo da
tas ir rūšį. Tikimės, kad tal-
pintuvų siuntimų skaičius žy
miai sumažės per ateinančius 
metus. 

Iki šiol „Pagalba Lietuvai" 
pagrindinis rūpestis buvo pa
dėti Lietuvai atsikurti su me
dicinine ir humanitarine pa
galba. Siuntėme vaistus, apa
ratūrą, įrangas, ligoninėms 
patalynes, antklodes, drabu
žius ir t.t. Ateityje medicininė 
pagalba bus ribota. 

Pranešta, kad neseniai iš
leistoje statistikų knygoje Lie
tuvoje įrašyta, kad „Pagalba 
Lietuvai" organizacija yra dos
niausia išeivijos labdaros or-x 
ganizacija, siunčianti medika
mentus Lietuvai. 

Iš Vilniaus arkivyskupo 
metropolito Audrio Bačkio bu
vo gautas prašymas išlaikyti 
klierikus ir skirti stipendijas. 
Jis pradėjo statyti Šv. Juozapo 
kunigų seminariją Vilniuje, 
kuri atvers savo duris šį ru
denį. Ši seminarija priims 
kandidatus iš visos Vilniaus 
bažnytinės provincijos (iš Vil
niaus, Panevėžio ir Kaišiado
rių vyskupijų). Ateinantiems 
mokslo metams priimti 25 
nauji kandidatai. Šiais metais 
studijuos arti 70 kandidatų 
seminarijoje. Išlaikyti visus 
klierikus Vilniaus arkivyskupi
jai nelengva. Praėjusiais me
tais tik vieno klieriko išlaiky
mas vieniems mokslo metams 
buvo 2,000 JAV dol. Šis pra
šymas buvo šiltai priimtas 
Lietuvos Vyčių 85-ame suva
žiavime, ir jau atsirado narių, 
kurie įsipareigojo globoti po 
vieną klieriką. „Pagalba Lietu
vai'' buvo patvirtinta globoti 
Vilniaus arkivyskupijos klieri
kus. Kviečiame ir visuomenę 
paremti mūsų naują projektą. 
Kiekviena Jūsų auka yra 
svarbi ir reikalinga ir bus mie
lai priimama. Aukas galime 
siųsti: Robert S. Boris, Presi-
dent, c/o Aid to Lithuania. 
4457 Fairvvay Court, Water-
ford, MI 48328-3483. Dėl 
smulkesnių informacijų, galite 
skambinti tel. (248) 682-0098. 
Žinome, kad čia, Amerikoje, 
gyvenantiems lietuviams rūpi 
Lietuvos bažnyčios ateitis. 
Prašome visus padėti ugdyti 
naujus Lietuvos kunigus. Visų 
bendromis jėgomis ir pastan
gomis galėsime paremti Vil
niaus arkivyskupiją. 

1998-99 metų „Pagalba Lie
tuvai" direktorių tarybą suda
ro: Centro valdybos dvasios 
vadas prelatas Juozas Ander-

,Neringos" še imos stovykloje vaikučiai susižavėję klausosi Elenos Bradūnienės sekamų pasakų. 

lonis; Centro valdybos pirmi
ninkas — John Mankus; „Pa
galba Lietuvai" pirmininkas 
— Robert S. Boris ir pavaduo
tojai — Regina Juškaitė-Švo-
bienė, Len Kapochus, Frank 
Petrauskas, Saulius Kuprys, 
Michael Shea, Elinor Sluzas ir 
Rita Zakarka. 

1998-99 m. „Pagalba Lietu
vai" valdyba buvo direktorių 
patvirtinta. Ją sudaro: dvasios 
vadas — kun. J. Walter Sta-
nievich; Robert S. Boris — pir
mininkas; vicepirmininkai — 
Michael Shea, Valentina Bulo
ta ir Regina Juškaitė-Švobie-
nė, William Juodwalkis — 
iždininkas; Theresa Stasiulai-
tis Shea — sekretorė, Frank 
Bunikis — tvarkdarys; ir Stel-
la Hotra, Irena Vizgirda ir 
Danguolė Kudirka — patikė
tinės. 

Regina Juška i t ė 
Švobienė 

D E T R O I T , M I 

A-A. ONA BRIEDIENĖ 
Rugpjūčio 24 d. mirė a.a. 

Ona Briedienė, sulaukusi 84 
m. amžiaus. Gyveno West 
Bloomfield Township, Michi-
gan. Giliam nuliūdime paliko 
vyrą Juozą Briedį, dukrą Da
lią Stonienę, vaikaitę Eglę su 
vyru James Hogan, gyvenan
čius Floridoje. Vaikaitį Taurą 
Stonį ir vaikaitę Daivą Stony
tę. Sesutę Taydą Tarailienę 
su šeima, gyvenančią Kaune 
ir pusseserę Jūratę Pečiū
rienę, gyvenančią Ann Arbor, 
Michigan, bei daug kitų gimi
nių. Pagal velionės pageida
vimą kūnas buvo sudegintas. 
Gedulingos šv. Mišios už ve
lionės vėlę bus atnašaujamos 
šeštadienį, rugsėjo 5 d., 11 
vai. r. Dievo Apvaizdos bažny
čioje, Southfield, Michigan. 
Velionės pelenai bus patalpin
ti Holy Sepulchre mauzolie
juje. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

Clevelando Dievu Motinos parapijoje $ m ge^u^es 10 d Pirmąja rftimimiju lietuviškai pneme Sie berniukai ir 
mergaites is K L Mjjorovaite. M Halial. V Idzelis, N Poli.x:k, K SusinskaiU- ir A Majorovaite L'ž vai
kučių ju tėveliai :r tarp ju. tfOi,i> ;> k par.ipijo- klebonas kun (i Kijainkfls, S J 

Nnotr VI. Bacevičiam 

LB VADOVŲ 
PRANEŠIMAI LIET. 
FRONTO BIČIULIŲ 

SAVAITĖJE 

Rugpjūčio 20 dieną Daina
vos stovyklavietėje vykusioje 
Lietuvių Fronto bičiulių poil
sio stovykloje rytinėje dieno
tvarkėje buvo skirtas laikas 
stovyklautojus supažindinti 
su dabartiniais LB vadovais ir 
jų veiklos apžvalga. Ši paskai
ta sutraukė nemažą būrį LB 
narių, gyvenančių Detroite ir 
apylinkėse. Michigano LB 
apygardos pirm. Liuda Rugie-
nienė pateikė smulkų pra
nešimą apie LB Tarybos ir 
Lietuvos Seimo narių bendrą 
komisiją. Šį pranešimą pa
pildė LB JAV Tarybos ir šios 
komisijos narys J. Ardys. PLB 
valdybos pirm. Vytautas Ka-
mantas, po sėkmingos širdies 
operacijos vėl įsijungęs veik-
lon, supažindino dalyvius su 
PLB veikla. Vytauto Kamanto 
pasikalbėjimas per „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlę 
buvo perduotas rugpjūčio 25 
d. laidoje. JAV Krašto valdy
bos pirmininkė adv. Regina 
Narušienė savo pranešime 
skyrė daug dėmesio artėjan
čiai JAV LB Tarybos sesijai 
Clevelande, vyksiančiai š.m. 
spalio 8-10 d., kurios metu 
bus nagrinėjamas dabartinis 
LB vaidmuo, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Pirm. R. 
Narušienės pasikalbėjimas su 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vedėju Algiu Zapa-
racku bus perduodamas rug
pjūčio 29 d. laidoje, 8 vai. r. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė yra transliuojama 
nauju laiku: antradieniais — 
nuo 4 vai. p.p. ir šeštadienių 
rytais nuo 8 vai. iš WPON, 
AM banga 1460. 

lm 

L O S A N G E L E S , CA 

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
GEGUŽINĖ 

Šių metų rugpjūčio mėnesio 
pradžioje Los Angeles lietuvių 
Tautinė sąjunga pakvietė mū
sų visuomenės narius į savo 
tradicinę gegužinę po stogu. 
Dideliu pirmininkės Rūtos Ša
kienės rūpesčiu į Tautinius 
namus Glendele, CA susirin
ko daugiau šimto žmonių. Rū
pestingi šeimininkai, skanūs 
Antaninos Uldukienės valgiai 
ir šaltas Kalifornijos vynas bei 
gausi laimikiais loterija su
darė draugišką nuotaiką. Prie 
stalų susėdę pažįstami dalino
si vasaros kelionių įspūdžiais. 
Daugelis šiemet buvo nuvykę į 
Lietuvą, kuri kasmet gražėja. 
Svečiai ilgai nesiskirstė, vis 
norėjosi išgirsti pasakojimų iš 
Dainų šventės, Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių, II Tau
tinės olimpiados, dalyvavusių 
Seimo posėdžiuose ar pateku
sių į priėmimą pas preziden
tą. Tautininkų suruošta po
pietė visus nuteikė maloniai. 

Regina Gasparonienė 

19 MILIJONŲ UTŲ 
VERTĖS VADOVĖLIŲ 

Dauguma vadovėlių netru
kus prasidėsiantiems mokslo 
metams jau yra išleista ir 
pristatoma mokykloms, tačiau 
kelių pavadinimų vadovėlius 
jos gaus pavėluotai — spalio 
mėnesį. 

Pasak Švietimo ir mokslo 
ministerijos Leidybos centro 
direktoriaus Rimanto Karec-
ko. šiemet vadovėlių leidybai 
buvo skirta 19 milijonų litų, 
milijonu litų daugiau, negu 
praėjusiais metais. 

Bibliotekų kolektoriaus di
rektoriaus pavaduotoja Irena 
Omilevičienė sakė, kad pirmą 
kartą mokykloms buvo suteik
ta teisė pačioms pasirinkti, 
kokių mokymo priemonių jos 
norėtų įsigyti ir pagal tai su
daryti sąrašai. J pakartotinai 
leidžiamų vadovėlių sąrašą 
pateko 43 pavadinimų vado
vėliai. Naujų sąraše yra 30 pa
vadinimų vadovėliai. Dar vie
nas sąrašas buvo sudarytas 
vaizdinėms mokymo priemo
nėms (žemėlapiams, plaka
tams) — jame yra 42 pavadi
nimų leidiniai. 

Penkiolika visiškai naujų 
vadovėlių bus išleista lietuviš
koms, po vienuolika — rusiš
koms ir lenkiškoms mokyk
loms. Šios mokymo priemonės 
bus išleistos be apklausos mo
kyklose. 

Lietuvos Švietimo skyrių už
sakymu 1-4 klasėms bus iš
leista daugiau kaip 16,000, o 
5-12 klasėms — daugiau nei 
20,000 klasės dienynų. 

Lietuviškoms mokykloms 
planuojama išleisti 71 pavadi
nimo pratybų sąsiuvinius. Ru
sų ir lenkų mokykloms atitin
kamai 33 ir 34 pavadinimų 
pratybų sąsiuvinius. Iš pen
kiasdešimt šešių Lietuvos 
Švietimo skyrių septyniolika 
pageidavo, kad pratybų sąsiu
viniai būtų platinami knygy
nuose. (Elta) 

STUDIJUOS DAUGIAU 
NEI 3,000 PIRMAKURSIŲ 

Šiais mokslo metais Kauno 
technologijos universitete 
(KTU) 3,060 abiturientų pra
dės bakalauro studijas. Į 2,040 
valstybės finansuojamas ir iš 
dalies apmokamas studijų vie
tas pretendavo 8,032 abitu
rientai. Išankstinės atrankos 
būdu buvo priimta du treč
daliai šiemetinių pirmakursių, 
sakė KTU prorektorius akade
miniams reikalams Aleksand
ras Targamadzė. 

KTU atstovas spaudai Vi
lius Misevičius teigė, kad Ad
ministravimo fakultete įsteig
tos dvi naujos studijų progra
mos verslo vadybos mokyto
jams rengti. Statybos ir archi
tektūros fakultete bus pradėti 
ruošti diplomuoti turto verti
nimo inžinieriai. Ckio minist
rui pageidaujant Vadybos fa
kultete įsteigta bankrutuojan
čių įmonių vadybininko spe
cializacija. Kauno technologi-
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jos universiteto Užsienio kal
bų centre nuo mokslo metų 
pradžios pradedami rengti 
diplomuoti užsienio technikos 
kalbų vertėjai. 

KTU biznio mokymo centras 
kartu su Italijos Bocconi ir 
Danijos Roskildes universite
tais magistrantams siūlys 
tarptautines vadovų verslo ad
ministravimo studijas. (Elta) 

„TRIMITO" SĖKME 
VOKIETIJOJE 

Iš sėkmingos koncertinės ke
lionės Vokietijoje sugrįžo vals
tybinis pučiamųjų instrumen
tų orkestras „Trimitas''. Ku
rortiniame Heikendorfo mies
te vykusiame jubiliejiniame, 
jau dešimtajame pučiamųjų 
instrumentų orkestrų festiva-
lyje-konkurse, „Trimitas'' pel
nė net keturis apdovanojimus. 

Iš konkursinio festivalio, ku
riame varžėsi daug Vokietijos, 
taip pat Portugalijos, Danijos, 
Austrijos, Vengrijos orkestrų, 
Lietuvos muzikantai parsi
vežė geriausio festivalio viene
to prizą — pereinamąją taurę. 
Beje, šį apdovanojimą trečią 
kartą konkurse-festivalyje da
lyvavęs „Trimitas'' pelnė jau 
antrąjį kartą. Orkestro vy
riausiasis dirigentas maestro 
Romas Balčiūnas išrinktas 
geriausiu konkurso ir viso fes
tivalio dirigentu. Dar vienas 
Lietuvos muzikantų apdova
nojimas — pirmoji vieta už ge
riausią koncertinę programą. 

Beje, konkurso komisija ver
tino ne tik muzikantų meist
riškumą, bet ir specifinius pu
čiamųjų orkestrui keliamus 
reikalavimus: orkestrantų lai
kyseną, žygiavimą. 

Per aštuonias gastrolių Vo
kietijoje dienas „Trimitui" taip 
pat teko koncertuoti įvairiuose 
pajūrio kurortuose, o Šionber-
go bažnyčioje publika klausėsi 
meno vadovo Algirdo Budrio 
solo klarnetu su orkestru at
liekamų romantinių kūrinių. 
(Elta) 

APIE UPIŲ IR EŽERŲ 
ŠVARĄ 

Naujausius duomenis apie 
Lietuvos atvirų vandens telki
nių higieninę būklę dabar jau 
galima sužinoti ir Internete. 
Pagal sutartį su Lietuvos vals
tybine higienos inspekcija spe
cialų puslapį Internetui ren
gia ir atnaujina UAB „Penki 
kontinentai". 

Lietuvos upių ir ežerų, taip 
pat Baltijos jūros vandens 
švarą Visuomenės sveikatos 
centrų specialistai tikrina sis
temingai, bet tik tose vietose, 
kur veikia savivaldybių pri
žiūrimi pliažai, pasakė Eltai 
Valstybinės higienos inspekci-

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd.St 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hictory Hata, IL 
Tel. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kadzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.A.B.GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3900 W. 95 St Tel 709-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 

trec. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir sestad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS VfiNAS, M.D., &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

T«*. 773-595-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE G. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Notthwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel. 706422-6260 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Šute 310 

Napervlte. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. . 
Towar1.Suita3C 

Do-vners Grova, IL 60S15 
Tel. (630) 435-0120 

jos skyriaus vedėjas Algirdas 
Vaičiulis. Operatyvūs tikrini-

* mų duomenys yra įrašomi Inter
netu puslapyje. Gal ir nekaip, 
pasak A. Vaičiulaičio, atrody
sime prieš pasaulį su savo 
„nešvarumais" — su vis pasi
kartojančia informacija, kad 
didžiosiose mūsų upėse Ne
mune ir Neryje vandens tar
šos lygis gerokai viršija leis
tiną normą ir jose maudytis 
nepatartina, tačiau keistis hi
gienine informacija šiandien 
jau tampa šalių bendravimo 
būtinybe. Beje, Internete pa
teikti duomenys apie krišto
linio skaidrumo mūsų Aukš
taitijos ežerus, įsitikinęs A. 
Vaičiulis, gali ir ne vieną už
sienietį suvilioti, sužadinti 
smalsumą pačiam tuos ežerus 
pamatyti, pasimaudyti juose. 
(Elta) 

http://SL.Oak.Lawn.IL


DIDYSIS LML PROJEKTAS 
Kalbamės su Li thuanian Mercy Lift pirmininku Jur

g iu Lendraič ių . 

—Lithuanian Mercy Lift 
yra v iena sėkming iaus iu ir 
paprasč iaus ios s truktūros 
l ietuvių labdaros organiza
cijų. Kodėl, J ū s ų n u o m o n e , 
j i gali t iek daug atl ikti? 

—Nuo pat pradžių, kai 
pradėjome savo darbą, tarp 
mūsų nebuvo jokių gydytojų 
ar medikų. Mes turėjome 
viską išmokti apie vienokius 
vaistus ar kitokius vaistus. 
Ligoninių lankymai Lietuvoje 
daug padėjo. Išmokome, kaip 
veikia ligoninės. Mes nelabai 
turėjome idėjų, kaip viskas 
turėtų būti, bet norėjome at
likti šį svarbų darbą. Mes 
matėme tą darbą, kaip pa
prasti piliečiai, ne medikai... 

— Bet kodė l pas ir inkote 
mediciną, j e i g u j ū s ų tarpe 
nebuvo ne i v i e n o mediko? 
v ieno mediko? 

—Dauguma LML darbuo
tojų priklausė ir Li thuanian 
Hot-line komitetui, o tuo lai
ku prieš Lietuvą Rusija vykdė 
ekonominę blokadą. Kartą 
Lithuanian Hot-line posėdyje 
diskutavome, kaip geriausiai 
galėtume padėti Lietuvai. 
Kažkas pasakė, kad Lietuvai 
turbūt reikia vaistų. Mes visi 
žinojome, kad keliaujantys j 
Lietuvą vis nuveždavo aspiri
no, antibiotikų ar kitokių 
vaistų, taip ir nutarėme pa
dėti ligoniams, ligoninėms. 

—Kiek š iuo m e t u ž m o n i ų 
dirba LML ir ka ip j i e į š ią 
organizaciją ateina: ar pa-
kviečiate , ar j ie patys įsi
jungia? 

"—Šiuo laiku yra tarp 20 ir 
25 narių. Kai kurie dirba dau
giau, kiti mažiau. Ruošiant 
metinį pokylį, yra būrys 
narių, kurie rūpinasi t ik jo 
ruošimu, kiti įrašo į kompiu
terius įvairius sąrašus, atlie
ka telefoninius skambinimus; 
dar kiti rašo laiškus, ieško 
aukų, vaistų a r kitų medicini-

.nių reikmenų, aparatūros; kai 
kurie turi ryšius su Illinois 
universitetu, su įvairiom ben
drovėm, gaminančiom vais
tus. 

Dirbame įvairiais būdais. 
Kas turi kokių ryšių su as
menimis ar įmonėmis, kurios 
gali padėti, palaiko su jomis 
kontaktus. 

—Kiek jau m e t ų LML eg
zistuoja? 

—Mercy Lift prasidėjo 1990 
metų balandžio gale, tai ne
trukus bus aštuoneri su puse 
metų. 

—Ar J ū s visą la iką kon-
centravotės tik į medic ini 
nę labdarą? 

—Retkarčiais būdavo, kad 
padėjome mokykloms, parū
pindami knygų ar kompiute
rių, kadangi ir tai įeina į hu
manitarinę pagalbą. Esame 
taip pat padėję universitetam, 

medicinos mokyklom, kartais 
s iuntėme maisto našlaičiams, 
seneliams, tikėdami, kad nu
silpusiems žmonėms ir gero 
maisto labai reikia. Bet pa
grindas yra medicina — me
dikamentai . 

—Galbūt ne v i s i ems ži
noma, kiek per tuos aštuo
n e r i u s metus LML atliko, 
pate ik i te mums skaič ių — 
konkreč ios stat ist ikos. 

—Iki rugsėjo 1 d. jau ži
nome, kad yra paaukota, pa
ruošta ir į Lietuvą išplauks 
340-tasis talpintuvas. Kiek
vieno talpintuvo svorio vidur
kis yra 40,000 svarų. 

Tų visų medikamentų, apa
ratūros , vaistų vertė yra maž
daug 78 milijonai dolerių. 

—Kaip į J ū s ų darbą žiūri 
L ie tuvos vyriausybė? Ar 
d a u g dėmes io LML skiria 
ž in iaskla ida , kaip reaguoja 
ž m o n ė s Lietuvoje? 

—Mes esame labai žinomi 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja i . LML laikoma didžiausia 
labdaros organizacija, dau
giausia atlikusi, persiuntusi 
paramos. 

Valdžioje... Buvęs preziden
tas A. Brazauskas apie mus 
žinojo, dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus tikrai yra 
susipažinęs su mūsų veikla, 
nes kar tu su juo esame dirbę, 
per paskutinius kelis metus 
esame ne kartą į Lietuvą per
s iuntę įvairias aplinkosaugos 
apara tū ras , kai jis gyveno 
JAV ir dirbo gamtosaugos sri
tyje. 

Apie LML veiklą skelbimų 
ar straipsnių, tiesa, yra buvę, 
bet labai mažai. Reikia pa
brėžti , kad Lietuvos žinia-
sklaida specialiai neignoruoja 
Mercy Lift, bet apskritai ven
giama kalbėti apie labdaros 
organizacijas. Lietuvoje, man 
atrodo, yra tokia galvosena, 
kad žmonės nėra pripratę prie 
labdaros. Nors jiems paramos 
reikia, bet jos neieško, nepato
giai jaučiasi, jeigu gauna, rei
kia ją apskritai priimti. Juos 
varžo ne išdidumas, o tiesiog 
gėda. Bet mes jiems sakome, 
kad visame pasaulyje, net ir 

Amerikoje, labdaros reikia, 
todėl veikia labdaros organi
zacijos. 

—Kadangi Sveikatos mi
nistrai per tuos aštuone
rius nepriklausomybės me
tus jau ne kartą keitėsi , 
kaip Jums sekasi dirbti su 
vis nauju žmogumi? 

—Su dabartiniu ministru 
M. Stankevičium kol kas ne
same turėję daug ryšių. Kai 
jis perėmė pareigas, parašėme 
laišką, pasveikinome, bet lai
kotarpis dar per trumpas, kad 
būtume galėję artimiau ben
drauti. Bet mes turime tiesio
ginius ryšius su Sveikatos 
ministerija per Paulių Bin-
doką, kuris yra humanita
rinės pagalbos vyriausias še
fas, ir mes per jį dirbam. Mi
nisterija mums padeda, kai 
reikia, o kai nereikia — mini
sterija mums netrukdo, nesi
kiša. 

—Iš kur ta Mercy Lift 
persiunčiama labdara atei
na, kaip jos ieškote? 

—Mūsų pagrindinė aukotoja 
visų pirma yra Christian Re-
lief Services (CRS) organizaci
ja, esanti prie Washington, 
DC. Jie moka už visą t rans
portą. Mes kasmet išsiunčiam 
maždaug 60 talpintuvų. Tas 
kainuoja apie 300,000 dolerių. 
Be CRS jau seniai būtume 
turėję uždaryti duris, nes tiek 
pinigų jokiu būdu nesurink
tume. Įdomu, kad CRS mums 
paskambino maždaug prieš 6-
7 metus ir paklausė, ar ne
reikia padėti Lietuvai. Žino
ma, priėmėm siūlomą pa
galbą. 

Kitas labai svarbus mūsų 
šaltinis yra brolis Regis iš 
Salvatorian Mission Ware-
house Wisconsin valstijoje. J i s 
taip pat mums paskambino 
turbūt 1990 metais ir klausė, 
ar nereikia humanitarinės bei 
medicininės pagalbos Lietu
vai. Mes su džiaugsmu pa
siūlymą priėmėme, o dabar 
jau bene 3-4 metai, kai jis 
daugiau kaip pusę siunčiamų 
talpintuvų mums parūpina. 

Yra dar kelios kitos bend
rovės bei įmonės, kurios per 
pažįstamus su mumis susi
rišo. Jos turi savo medika
mentų, kurių neparduoda, bet 
paaukoja labdaros organizaci
joms, tai mes per metus iš jų 
gaunam 10-12 talpintuvų. 
Kartais gaunam iš Sv. Kry
žiaus ligoninės Čikagoje, iš 
kitų ligoninių. Yra ameri
kiečių Kivvanis klubas, kuris 
paaukoja 3-4 talpintuvus per 
metus. Dabar LML vardas jau 
žinomas ne vienoje valstijoje, 
bendrovėje ar net pavieniams 
asmenims, tad gauname 
vaistų, ligoninėms įrangos ir 
kitokių būtinų daiktų. Taip ir 
susidaro apie 60 talpintuvų 
per metus. 

— Jūs te igiate , kad lab
darą daugiausia gaunate iš 
amerikiečių. Ar nesate 
kreipėsi į Lietuvių fondą, 

prašydami paramos? 
—Mes vieną kartą prašėme, 

bet negavome, tai nuo to laiko 
daugiau neprašėme. Kaip 
minėjau, pagrindinės aukos 
vaistais ir daiktais gaunamos 
iš amerikiečių, bet pinigus 
daugiausia gauname iš lietu
vių, iš vyresniosios lietuvių 
kartos. Kai kurios organizaci
jos, pvz. Lietuvos Dukterų 
draugija, mums kasmet paau
koja pinigų; kai kurie j au 
trečios ar ketvirtos kartos lie
tuviai atsiunčia čekį. J ie 
sužino apie LML iš mūsų 
žiniaraščio ar „Drauge" pasi
skaitę. Dažniausiai tos aukos 
būna nedidelės. Prieš Kalėdas 
LML išsiunčia laiškus, pra
šydama aukų. Daug žmonių 
tuo laiku aukoja pelno nesie
kiančioms organizacijoms, nes 
gali aukas nurašyti nuo fede-
ralinių mokesčių. Gauname 
aukų mirusių asmenų atmini
mui, ypač per laidotuves. 

Svarbus pajamų šaltinis yra 
mūsų metinis pokylis, kuris 
Šįmet ruošiamas Chicago Cul-
tural Center rugsėjo 12 d. 

—Jūs paminėjote, kad 
pinigus aukoja daugiaus ia 
vyresni žmonės, bet Lithu
an ian Mercy Lift darbuoto
ja i yra jaunesniosios ar 
viduriniosios kartos l ietu
viai . Savo darbu j ie ta ip 
pat atiduoda duoklę Lietu
vai . 

—Taip. Man atrodo, kad tai 
tie, kurie priklausė Lithuani
an Hot-line ar dirbo su kito
mis panašiomis organizacijo
mis. Jie pamatė, kad dabar tai 
geriausias būdas padėti Lietu
vai. Nebūtinai su medicina. 
Lietuvai reikia daug pagalbos 
— mokyklose ir kitur, tai yra 
nemažai mūsų kartos žmonių, 
kurie įsijungę į tuos darbus. 

—Šįmetinis LML pokyl i s 
pavadintas „Kryžkelė *98". 
Paprasta i kryžkelė yra 
kažkokio naujo posūkio ar 
k e l i o pasirinkimas, tiki
m ė s , kad nesiruošiate lab
daros darbo pakeisti kuo 
k i tu . Kodėl parinkote po
kyl iui toki pavadinimą? 

—Dabar mūsų didžiausias, 
svarbiausias projektas yra 
kova su tuberkulioze. Pagal 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos statistiką, 1997 m. Lietu
voje naujai susirgusių tuber
kulioze buvo daugiau kaip 
3,000, o iki šių metų rugpjūčio 
mėnesio jau buvo per 1,400 
naujų susirgimų. 

Mes buvom susitikę su 
Pierre Nunzio, kuris dirba 
„Pharmacists without Bor-
ders" organizacijoje Prancūzi
joje ir jis pasiūlė imtis prie
monių, kad tie skaičiai su
mažėtų ar visai išnyktų. Da
bar tuberkuliozės problema 
visame pasaulyje vėl padi
dėjusi, net ir Amerikoje susir
gimų skaičius auga. 

Mes jau anksčiau esame 
dirbę su Antakalnio vaikų tu
berkuliozės ligonine ir todėl 

nutarėme vykdyti šį didesnį 
projektą — bandyti sustabdy
ti tuberkuliozės plitimą, siųsti 
vaistų, kad būtų pagydyti 
bent tie naujai susirgusieji. 

Užtrunka apie 9 mėn., kad 
jie pasveiktų. Ne visi pasveik
sta, bet vis dėlto daugeliui 
galima padėti. Mes norime 
nupirkti užtenkamai vaistų 
nuo tuberkuliozės, kad išgytų 
tie 3,000 pacientų, susirgusių 
1997 metais. Tam reikia 
50,000 dolerių. 

Mes esame įtikinę Lietuvos 
vadžią skirti pusę tos sumos, 
tad mūsų metinio pokylio tik
slas yra surinkti kitą pusę — 
25,000 dol. 

—Ko page idautumėte iš 
l ietuvių v i s u o m e n ė s ? 

—Dabar yra proga Lietuvai 
padėti pačiai atsistoti ant kojų 
ir, kol tą tikslą pasieksime, 
turime jai kaip nors padėti. 
Mes pasirinkome padėti su 
medicina, ir t ikimės, kad 
žmonės dalyvaus mūsų poky
lyje, tuo parems mūsų darbus, 
galėsime nupirkti pakanka
mai vaistų sergantiems tuber
kulioze Lietuvoje pagydyti. 

Mes taip pat visuomet 
ieškome naujų savanorių, ku
rie galėtų įsijungti į LML. 
Yra daug lietuvių, kurie turi 
pažįstamus, dirbančius medi
cinos srityje, gal žino, kas gali 
paaukoti vaistų, aparatūros, 
kitų medicinos reikmenų. No
rėtume, kad" mums paskam
bintų ar parašytų. Kiekvienas 
galime kaip nors padėti savo 
kilmės kraštui. 

Lithuanian Mercy Lift adre
sas yra: 12513 E. Navajo Dr., 
Palos Heights, LL 60463; tel. 
708-388-2041; fax 708-388-
2059. 

—Ačiū už pas idal in imą 
informacijomis ir LML rū
pesčiais su m ū s ų dienraš
čio skaitytojais. 

Kalbėjosi D .B. 
DVASINĖS LAVYBOS 

Birželio 10-18 d. Pažaislio 
rekolekcijų namuose vyko aš-
tuondienės šv. Ignaco dvasi
nės lavybos, kurias organizavo 
tėvas kun. Vytautas Sadaus
kas, SJ, o vedė tėvas kun. 
Lionginas Virbalas, SJ , tėvas 
kun. Vidas Karvelis, SJ, ses. 
Alma Vabuolaitė, OFS, ir sve
čias iš JAV, žinomas dvasios 
vadovas Demis Commo, SJ. 
Kiekvienas rekolekcijų daly
vis kartą per dieną asmeniš
kai susitiko su savo dvasios 
vadovu. Visi meldėsi atskirai 
ir drauge, šventė Eucharistiją, 
skaitė liturgines valandas. To
kios rekolekcijos skatina įsi
traukti į aktyvesnį maldos gy
venimą, padeda surasti savo 
pašaukimą, įžvelgti Dievo va
lią ir į ją atsiliepti. Neseniai 
tėvas kun. Vytautas Sadaus
kas, SJ, Kauno Šv. Pranciš
kaus Ksavero (jėzuitų) bažny
čioje vadovavo didžiosioms 
dvasinėms lavyboms, kuriose 
dalyvavo apie 60 asmenų. 

BŽ, 1998, Nr. 12 

Danutė Bindokienė 

Kad skambėtų ir niekad 
nenutiltų 

Dar rugpjūtis nepasibaigė, o 
gatvėse jau matome būrelius 
jaunuolių su kuprinėmis, su 
knygų krepšiais, kai kuriuos 
pasipuošusius tvarkingomis 
naujomis uniformomis Prasi
dėjo dar vieni mokslo metai. 
Kartu su pirmaisiais mokyklų 
skambučiais jau girdėti užuo
minos apie mokytojų streikus. 
Tai šiame krašte labai įprasta. 

Tačiau ilgainiui visi ne
sklandumai išlyginami ir 
mokslo metai įstoja į lygesnes 
vežės. Žinoma, jos nemažai 
skiriasi nuo tų, kuriomis švie
timo vežimas riedėjo, kai da
bartinių moksleivių tėvai pa
tys lankė mokyklas. Tuomet 
nelabai kas bijojo, kad knygų 
krepšiuose bus paslėpti gink
lai, prie durų į mokyklos pas
tatą nebuvo aparatūros, tikri
nančios kiekvieną įeinantį, o 
koridoriuose nepatruliavo po
licininkai. 

Kadangi mokslas šiame 
krašte visiems vaikams pri
valomas, didelio pasirinkimo 
šiuo atveju nėra, be to, visi 
tėvai trokšta savo atžalynui 
geresnės ateities, į kurią duris 
plačiau atveria tik mokslas. 
Kas kita su lituanistiniu 
švietimu. Jis remiasi vien as
meniniu užsiangažavimu, pa
reigos pajautimu, pasiaukoji
mu. Jeigu vaikas nelankys 
lietuviškos mokyklos, iš valsti
jos ar miesto švietimo įstaigų 
perspėjimo nesulauks, niekas 
nebadys pirštais, niekas ne
priekaištaus. Kaip tik at
virkščiai — gyvenimas ir vai
kams, ir tėvams yra leng
vesnis, jeigu kas šeštadienį 
nereikės keliauti į mokyklą, 
savaitės eigoje ruošti pamo
kas , kai lietuvių kalba šeimoje 
jau sunkiai įkandama, o gra
matikos taisyklės yra tikra 
„terra incognita". 

Nuo pat gausaus lietuvių 
antplūdžio į Ameriką po An
trojo pasaulinio karo, kai pla
tesniu mastu buvo kuriamos 
šeštadieninės lietuviškos mo
kyklos, tėvai raginti į jas leisti 
vaikus. Čia pabrėžiame kaip 
tik šeštadienines, nes prie lie
tuviškų parapijų veikiančiose 
kasdieninėse mokyklose sese
lės kazimierietės pasirūpin
davo lietuvių kalbos dėstymu; 
tik vėliau tos pamokos išnyko, 
galbūt dėl tų pačių priežasčių, 
kaip ir daugelis lietuviškų 
parapijų. 

Vis dėlto buvo pakankamai 
galvojančių, kad lietuvių kal
ba Amerikoje gyvenantiems 
ne tik nereikalinga, bet kenks
minga, nes „gali sugadinti 
anglų kalbos tarseną ir visi 
žinos, kad vaikas nėra tikras 
amerikietis". Kaip dabar ma
tome, tokie būgštavimai tikrai 
neturėjo pagrindo: uolieji li

tuanistinių mokyklų mokiniai 
jau baigę aukštuosius moks
lus, užima atsakingas parei
gas šio krašto politiniame, vi
suomeniniame gyvenime, turi 
svarbias, gerai apmokamas 
karjeras ir niekas nekritikuo
ja jų ..anglų kalbos tarsenos". 

Po Lietuvos nepriklausomy
bes atkūrimo mokėti lietu
viškai pasidarė net pliusas, ne 
minusas, nes Amerikos di
džiosios bendroves, kuriančios 
savo skyrius Lietuvoje ar 
apskritai investuojančios į ten 
atsigaunantį verslą, kaip tik 
ieško mokančių lietuvių kalbą. 

Be to, jeigu šiandieninėje 
lietuvių visuomeninėje ar ben
druomeninėje veikloje daly
vauja jaunesnių kartų žmo
nės, jie be išimties yra lankę 
ir baigę lietuviškąsias mokyk
las. Galbūt anuomet jie nebu
vo patys pažangiausi mokslei
viai, galbūt kiekvieną šeš
tadienį ginčydavosi su tėvais 
ir nenorėjo važiuoti į šešta
dieninę, bet dabar nei vienas 
nesigaili. Kaip tik gailisi tie, 
kurių tėvai nevertė lietuviškai 
mokytis (dėl to ir suaugusiųjų 
lietuvių kalbos klases darosi 
vis populiaresnės). Negana to, 
buvusieji lituanistinių mo
kyklų mokiniai dabar jau savo 
vaikus į jas vežioja ir džiau
giasi, kad dar tos mokyklos 
veikia. Jie supranta, kad pati 
didžiausia mokyklų nauda yra 
ne gramatikos taisyklių į gal
vas įkalimas, ne diktantų be 
klaidų parašymas, o sąmo
ningos tautinės tapatybės 
skiepijimas per Lietuvos isto
rijos, tautosakos, dainavimo, 
tautinių šokių ir kitas pamo
kas. 

Lituanistinių mokyklų mo
kytojai neruošia streikų, ne
reikalauja didesnių atlygi
nimų ir mažesnio mokinių 
skaičiaus klasėse (jie galbūt 
norėtų, kad tas skaičius būtų 
didesnis). Jų darbo krūvis yra 
nesunkus tik dėl to, kad 
nešamas su meile savo tėvų 
kraštui, su įsitikinimu jo svar
ba. 

Buvo laikotarpis, kai į lietu
viškų mokyklų ateitį buvo 
žvelgiama labai pesimistiškai, 
bet dabar jaučiama šviesesnė 
nuotaika, nes mokinių skai
čius pamažu didėja, į klases 
ateinant neseniai atvykusių iš 
Lietuvos vaikams. Deja, gir
dime ir visus argumentus, ku
riuos metų metais anksčiau 
girdėjome, kad „mokyklų lygis 
labai žemas; mokytojai patys 
prasčiau lietuviškai kalba už 
mokinius: lietuvių kalba suga
dins anglišką tarseną". Užuot 
tų priekaištų, vertėtų pagalvo
ti, kas bus, jeigu mažieji lietu
viukai šeštadieninės mokyklos 
nelankys... 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.9 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Komitetas sudarė malkų brigadą: 
vieni kirto pušis, kiti vežė į stovyklą, dar kiti čia 
pjaustė ir skaldė. Aš patekau į skaldytojus ir buvau 
patenkintas. Ranka dar iš augimo tebebuvo įpratusi, 
tiesi, pušys skalios, tai raičiau taip greitai, ir pjausty
tojai turėjo pasispausti, kad man nereikėtų žioplinėti. 
Ėmė priekaištauti, kad skaldau per stambiai. Pasi
taikė, kad pro šalį ėjo virėjas, tai pašaukiau, kad pa
žiūrėtų, ar nereikėtų labiau smulkinti . Tas pažiūrėjo: 

— Smulkinti? Kad būtų alksniai ar drebulės gal ir 
reikėtų, bet pušys, sakų primirkusios pleška kaip pa
siutusios. Nespėji į krosnį įmesti, ir nebėr. Gali skal
dyti ir stambiau, ne taip greitai supleškės. 

Stovėjau atsirėmęs į barako sieną ties langu ir 
staiga pajutau ant akių minkštas šiltas rankas. Ran
kos stipriai laikė. Ant sprando ju t au šiltą kvapą. No
rėjau pasukti galvą, bet moteriškas balsas sušnibž
dėjo. 

— Nesuk galvos. Taip nevalia. Atspėk kas, tai pa
leisiu. Jeigu neįspėsi, į baraką įsitrauksiu ir užkuten

siu. Negyvai užkutensiu. 
Negaliu sakyti, kad toks žaidimas būtų nepatikęs. 

Neseniai buvom sumesti į tuos barakus, tai ne visus 
galėjau ir pažinti. Be to, ir beveik kasdien vis dar 
naujų atsirasdavo. Pagalvojau, kokia dabar iš Lietu
vos pažįstama. Gal ką tik atvykusi pamatė ir taip at-
sipažinti bando. Apgraibiau pirštus, rankas ir, kiek 
pasiekdamas, galvą. Žinojau, kad liečiu traškų jau
numą, skleidžiantį neužuodžiamą kvapą, kuris griebia 
visą kūną. 

— Neįspėsiu, — prisipažinau. — Gali traukti ir 
pro langą, jeigu pakelsi. 

— O vis tiek mėgink, — vėl šnibždėjo. Dabar šiltu 
šnibždesiu jau prie pat ausies. 

— Norėčiau. Bet nežinau kas. Net nenujaučiu. Ar 
nebūsi tik dabar atvykusi? 

Būrys vyrų stovėjo priešais ir juokėsi. 
— Kad ir tu, —juokėsi virėjas. — Kad tai man. aš 

ir vieną pirščiuką palietes pažinčiau. 
— Nieko nebus. Nepažino, tai ir nepažins. Jeigu 

nori, trauk, mes pakylėsim. Tik žiūrėk, kad įtrauktas 
pats tavęs neužkutentų, — vienas per kitą juokavo vy
rai. 

Suėmiau pirštus, kad nepaspruktų ir atsisukau 
Norėjo išslysti, bet neišslydo. Buvo Brigitėlė. 

— Tai meška! — lyg ir subarė, glostydama nu
spaustus pirštus, bet šypsojosi ir smagiu apvaliu vei
duku su ryškiomis duobutėmis ant abiejų skruostų ir 

didelėmis mėlynomis akimis. 
— Jei būčiau žinojusi, kad toks meška, nė į tą pusę 

nebūčiau pažiūrėjusi, — dar mėgino barti, bet aš atsi
prašiau ir vėl įnikau į malkas. 

Ją pažinau. Visi pažino, nes jos pačios ir jos sma
gaus juoko visur buvo pilna. Ne tik pažinau, bet ir 
žinojau, kad ištekėjusi, Jono Bertulio žmona. Pats 
Bertulis man buvo nei štai, nei antai. Vienas iš dauge
lio, iš visokių pašalių sumestų į tą pačią stovyklą. Visi 
plaudavomės toje pačioje pirty, keikdavom prastą 
maistą, pykdavom, kad sąjungininkai, gerai kariavę ir 
tiek savųjų paaukoję, nemokėjo gerai karo užbaigti. 
Nė vienas nebuvom nė vienam skolingas, nes ne
turėjom ką skolinti. Ir dabar nesijaučiau jam nė kiek 
skolingas. Jeigu viską žinotų, galėtų jaustis kiek sko
lingas man. Bet kai nežino, tai dar geriau. Pats neži
nau, kas būtų išėję ir kaip apsivertę, jeigu tada Brigi-
tukė būtų netekėjusi. Jos netikėtas prisilietimas ir 
karščio pilnas žaismas manyje buvo visą pragarą 
užkūręs, bet aš, nusižiūrėjęs į vieną atsitikimą, buvau 
davęs žodį neliesti ištekėjusios moters ir to žodžio lai
kiausi, nors vienas kitas draugas, kuriam ne vieno 
mano kartais keistoko elgesio prasmė atsiskleidė, 
mane dėjo bailiu, aš vis tiek savo sprendimo ne-
keičiau. Man rodėsi (ką pats darai juk visada taip ro
dosi), kad taip elgiantis kartais reikia parodyti dau
giau drąsos, negu kad galvojo. O ir Jonas su Brigituke. 
Kas besužinos, kuo jie vienas kitą maitino, kuo vienas 

kitą t raukė ar kuo vienas nuo kito stūmė. 
Kai pravėriau akis, buvo šviesu, vėjelis kilnojo at

viro lango užuolaidą. Ne iš karto susivokiau, kur esu. 
Sapnai vedžiojo po fabriką, tai pagalvojau, kad bene 
būsiu pramiegojęs. Pasukau galvą pažiūrėti kiek lai
ko, pamačiau ant stalo stiklinę ir iš karto viską atsi
miniau. Per naktį ir ledas baigė tirpti Pakėlęs pajudi
nau — jokio garso. Sunyko, kaip žmogaus negyventos 
dienos. Taip mėgdavo sakyti vienas žemaitis, su ku
riuo kartu bėgom iš Lietuvos. Mūsų bėgimą jis vadino 
negyventom dienom. Ūkininkaitis, kažin kelintos gim
nazijos klasės mokinys, laimingai išvengęs išvežimo į 
Sibirą. Tuo laiku buvo išvykęs pas draugą ir taip pa
silikęs. Kai užėjo vokiečiai, mėginęs savo dienas įpras
minti, bet nedaug kas išėję. „Su nieku nieką ir padary
ti tegali. Kai buvo rusai, tai buvo rusų dienos, kai atė
jo vokiečiai, buvę jų dienos, dabar vel anų sugrįžusių. 
Kai medį nuo kelmo nupjauna, tai ir jo dienos pasibai
gia. Savo dienų jis jau nebegyvena. „Kieno dienas da
bar gyveni?" klausdavom. „Kaip tai kieno9" atklausda-
vo. „Kieno dienas tu gyveni" Kieno tie visi į eilę išsi
tiesę pėsti ir važiuoti0 Kaip galima gyventi dienas, ku
rių nebeturim. Mes tik einam per negyventas dienas, 
ir viskas". Vadindavom jį pesimizmo filosofu, bet jis 
tik šypsodavosi. Nežinau, kurjis dingo. Paprasčiausiai 
pasimetėm kely ir viskas. Butų įdomu susitikti ir pa
klausti, kas atsitiko su jo negyventom dienom ir va
landom. (Bus daugiau) 
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ŽALVARINIU KIRVUKU — 
KONTRABANDININKAMS PER NAGUS! 
1998 m. birželio 8 d. Dani

joje, įtariant kontrabanda, su
laikytas tą dieną iš Klaipėdos 
keltu atplaukęs Lietuvos Re
spublikos pilietis. Jo bagaže 
buvo ras ta žalvarinių ir gele
žinių daiktų — archeologinių 
radinių. Radiniai nedelsiant 
buvo pateikti Koldingo muzie
jaus archeologijos ekspertei 
Vivi Jensen, kuri, ištyrusi dir
binius, nustatė , kad jie turi 
baltiškos kultūros požymių. 

Lietuvos Respublikos amba
sados Danijoje dėka. Kultūros 
ministerijos Kultūros vertybių 
apsaugos departamentas gavo 
sulaikytų archeologinių radi
nių nuotraukas, iš kurių buvo 
matyti, kad šie radiniai yra 
lietuviškos kilmės. Todėl buvo 
nuspręsta nusiųsti į Daniją 
Lietuvos ekspertus archeolo
gus, kurie vietoje atliktų radi
nių ekspertizę ir, esant gali
mybei, parsivežtų juos į Lie
tuvą. Radinių grąžinimo į Lie
tuvą klausimas su Danijos 
muitinės pareigūnu Johanes 
Holm Petersen buvo derina
mas, dar ekspertams neišvy-
kus iš Lietuvos. Pareigūnas 
pažadėjo šiuos radinius per
duoti Lietuvos ekspertams, 
jeigu iš tikrųjų pasitvirtintų 
jų lietuviška kilmė. 

Lietuvos ekspertai, nuvykę į 
Daniją, įsitikino, kad kontra
banda gabenti archeologiniai 
radiniai y ra iš Lietuvos. Ko
lekcijoje surinkti radiniai bu
vo skirtingų laikotarpių — 
nuo žalvario amžiaus iki XTV 
a. Seniausias radinys — žal
varinis įmovinis kirvukas su 
ąsele, datuojamas 800-600 m. 
prieš Kristų. Vėlyviausias — 
pinta žalvarinė alavuota ant-
kaklė, datuojama XII-XIV am
žiais. 

Iš viso kolekcijoje buvo 75 
archeologiniai radiniai. Iš jų 7 

antkaklės (1 sidabrinė), viena 
kaklo apvarą iš žalvarinių 
įvijų ir keturių ažūrinių lietų 
kabučių, 52 apyrankės (1 sida
brinė), 3 pasaginės segės (1 
geležinė, stilizuotais gyvuli
niais galais), 4 žalvarinės 
grandelės, susuktos iš apskri
to ir keturkampio pjūvio vie
los, 4 piramidės formos žalva
riniai daiktai — greičiausiai 
buvusio apgalvio papuošalai, 2 
žalvarinės įvijos su raudonais 
emalės karoliukais ir varpelio 
formos kabučiais, žalvarinis 
įmovinis kirvis su ąsele ir ge
ležinis įmovinis ietigalis kam
puota įmova ir briaunuota 
plunksna. 

Ekspertų nuomone, kontra
banda gabenti archeologiniai 
radiniai nebuvo iškasti viena
me archeologijos objekte, nes 
kolekcijoje yra radinių iš įvai
rių Lietuvos regionų (be to, 
kaip jau buvo minėta — radi
niai skirtingų laikotarpių). 
Vienas įdomiausių radinių — 
geležinis įmovinis ietigalis, 
greičiausiai iš jotvingiškų Lie
tuvos sričių, surastas degin-
tiniame kape (tą įrodo lydymo
si žymės ant ietigalio plunks
nos ir šiek tiek nuo tempe
ratūros deformuota pati 
plunksna). Ietigalis yra 56 cm 
ilgio (Lietuvoje tokio ilgio ieti
galių dar nebuvo rasta, bet 
panašių parametrų ietigalių 
yra) ir jis datuojamas V-DC 
amžiais. 

Lietuvos ekspertams ar
cheologams nustačius, kad šie 
radimai išties lietuviški, Dani
jos muitinės pareigūnai oficia
liai perdavė juos Lietuvos Na
cionalinio muziejaus atstovui 
ir jie buvo parvežti į Lietuvą. 
Dabar jie saugomi Lietuvos 
Nacionalinio muziejaus Ar
cheologijos skyriuje. 
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KODĖL TAIP GRAUDU? 
AURELI J A M. BALASAITIENĖ 

Prieš kelias dienas mane 
pasiekė labai dailus, didoko 
formato žurnalo „Suvalkija"' 
šių metų trečias numeris, iš
leistas Prano Vaičaičio drau
gijos Marijampolėje. Atrodė 
patraukliai ir įdomiai, tai 
pradėjau tuoj pat skaityti. 
Pirmas Daliaus Viliūno įspū
dingai užvardintas straipsnis 
apie Marijampolės kultūrinį 
gyvenimą prieš du šimtme
čius iš tikro daug ką nupasa
kojo, ko aš nežinojau, bet jau 
pačioje pradžioje straipsnio 
jis vartoja žodį „publikacija" 
užuot leidinio, toliau yra „mi-
zeriška" mokyklėlė, „solidi" 
mokslo įstaiga su „pagrin
dine disciplina-filosofija". Iki 
šiol žinojau, kad žodis discip
lina reiškia drausmę ar jos 
palaikymo metodą, bet dėsto
mieji dalykai nėra „discipli
nos". Tiek to. Labiausiai bu
vau sukrėsta ilgo straipsnio 
su keliomis nuotraukomis, 
kai 1987 metų liepos 1 dieną 
buvo at idarytas palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
karstas. Perskaičiusi straips
nį, nėt dvi naktis negalėjau 
užmigti, nes vis man vaideno
si pajuodusi kaukolė, numau
tos pirštinės nuo mirusio 
rankų, jų baisi išvaizda, ap
rašytos visos detalės. Tekste 
daug jmantrių išsireiškimų, 
tarsi tai parodant straipsnio 
autoriaus žinojimą, kaip „hi-
performišką. mezobrachika-
ninės formos kaukolę", veidas 
atrodęs „mezoprozopinis", bet 
skliausteliuose padaryti verti
mai, kaip „pusapvalis" ar 
„apvalokas". Tai kodėl ne iš 
karto lietuviškai visa tai 
apibūdinti? 

Toliau prelato Pranciškaus 
Juškaičio 115-osioms gimimo 
metinėms paminėti ilgas 
straipsnis apie jo darbus, 

gyvenimą ir mirtį. Po jo yra 
straipsniai su kapais, dar ki
tos mirtys, prezidento Anta
no Smetonos kalba, pasakyta 
laidojant Saliamoną Banaitį, 
pirmos lietuviškos spaustu
vės steigėją Kaune. Toliau 
vėl kapai, mirtys, mirčių su
kaktys, minimas 1941 metais 
miręs chorvedys Pijus Almo-
naitis, Kazys Tumkevičius 
rašo prisiminimus apie kitus 
mirusius...Leidinio gale Mar
kas Zingeris „publikuoja", 
dar vieną „publikaciją", ku
rioje aprašomos kitos „pub
likacijos". Neturėjau kantry
bės baigti skaityti. 

Susidaro įspūdis, kad Ma
rijampolėje nėra nei dabar
ties, nei atgautos nepriklau
somybės džiaugsmo, nei kū
rybinio įkvėpimo, tik raudos, 
lavonai, seni nacių — sovie
tų dokumentai, geriau tin
kantys į istorijos vadovėlį, 
negu į periodinį leidinį (Pub
likaciją)... Ir graudu, kad 
„Suvalkijos" kalba. ta ip per
krauta nereikalingais sve
timžodžiais. Anot Lietuvos 
didžiųjų kalbininkų, kaip Ja
blonskio ar Skardžiaus, Su
valkijos tarmė tapo mūsų 
literatūrinės kalbos pagrin
du. Nors tiesa, kad esame 
linkę į graudulį, sentimentą 
ir ašaras, tačiau juk kiekvie
name gyvenime yra pragied
rulių: : r džiaugsmo atošvais
čių, ir gyvų asmenų, kurie 
kuria dabartinį Lietuvos kul
tūrini bei ekonominį gyve
nimą. Kur jie? Ar nevertėtų 
tarp kapų įterpti kokį gyvą, 
kūrybingą, veiklų asrrcnį, 
kurio įnašu gali pasidi
džiuoti ir dabartis? O gal rei
kia laukti jų mirties, kad 
būtų pripažinti jų nuopel
nai? 

Ganėsi žiriįekai po piidymcl;.. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LILIJA VANAGAITIENĖ — ŽILVITYTĖ 

Ji ypač rūpinosi žurnalo ir ra
dijo laidos išlaikymu. Jos pas
tangas rėmė Juozas Ba-
čiūnas, Antanas Olis, Antanas 
Lapinskas, Steponas Biežis ir 
kiti. Anų laikų „Margučio" ra
dijo klausytojai prisimena 
anuomet skambėjusias dai
nas, „žinių' žinovu" žinias, o 
taip pat Dėdytės ir Tetytės 
vaidinimėlius. Antanas Vana
gaitis atlikdavo Dėdytės Jero
nimo, o Lilija Vanagaitienė -
Tetytės Daratos. Vieną kartą 
pasiteiravus, ar Lilijai netek
davo „prikišti nagų" prie vai
dinimėlių ruošimo, nepanoro 
plačiau paaiškinti. Tepasakė, 
kad ji vengdavo kištis į savo 
vyro kūrybinį darbą. Tačiau 
jis, girdi, būdavo dėkingas už 
jos patarimus. 

Anais laikais „Margutis" 
buvo išvystęs didelę veiklą. 
Minėjimai ir koncertai būda
vo rengiami Civic operos rū
muose ir kitose vidurmiesčio 
salėse. Lilija buvo pavyzdinga 
renginių talkininkė ir tikra 
Vanagaičio dešinioji ranka. Li
lija šiltai atsiliepdavo apie sa
vo vyro atliktus darbus. Geru 
žodžiu minėdavo ir „Margu
čio" bendradarbius. Pamenu, 
ne kartą kalbėjo apie reikalin
gumą paruošti ir išleisti An
tano Vanagaičio kūrybinį pali
kimą. Taipgi sielojosi Antano 
Vanagaičio ir Antano Olio su
kakčių paminėjimais. 

J i labai jautriai išgyveno 
pasitraukimą iš WHFC radijo 
stoties. Kaip žinia, toje stotyje 
1932 m. prasidėjo „Margučio" 
„dienžodžio" transliacijos.. 
Naujieji stoties savininkai nu
tarė panaikinti kitakalbių lai
das. Vieną dieną teko iš sto
ties išgabenti plokšteles ir 
kitus reikmenis. Grįžtant į 
„Margučio" raštinę, Lilija Va
nagaitienė ašarodama pasa
kojo apie toje stotyje patirtus 
džiaugsmus ir vargus. Ji vė
liau labai džiaugėsi kitoje ra
dijo stotyje pasirašyta sutarti
mi. 

Lilija Vanagai tie 

Prieš šimtą metų (1898 m. 
rugsėjo 1 d.) Panevėžyje gimė 
Lilija Žilvitytė. 1909 m. drau
ge su savo tėvu ji atvyko į 
JAV. Baigusi pradžios mo
kyklą, mokėsi ir sėkmingai 
baigė Komercijos kolegiją. 
Mėgo dainą ir vaidybą. Daina
vo Birutės chore ir buvo to 
choro valdybos sekretorė. 
Taipgi gyvai reiškėsi Čikagos 
lietuvių teatre ir Lietuvių dra
mos ratelyje. Lilija 1924 m. 
Dzimdzi-Drimdzi grupei lan
kantis Čikagoje, susipažino su 
savo būsimuoju vyru. 1928 m. 
įsijungė į Antano Vanagaičio 
įsteigto „Margučio" veiklą. 
1935 m. ištekėjo už Antano 
Vanagaičio. J i padėdavo savo 
vyrui ruošti sceninius pasi
rodymus ir juose dažniausiai 
atlikdavo pagrindinius vaid
menis. Taipgi tvarkė „Margu
čio" žurnalo ir radijo laidų ad
ministracinius reikalus. Gali
ma sakyti, jog buvo nepa
keičiama Antano Vanagaičio 
pagalbininkė. Dirbdama 
„Margutyje", nevengė ir kitų 
organizacijų. 1945-1950 m. 
pirmininkavo Čikagos Lietu
vių moterų klubui. Atostogau
jant Gulfport, Mississipi (1949 
m. kovo 10 d.) mirė Lilijos vy
ras. Antano Vanagaičio palai
kai buvo parvežti ir palaidoti 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, Čikagoje. Paminkle 
yra įrašyti tokie žodžiai: „Už 
dainą, raštą ir žodį dėkinga 
lietuvių tauta". Įrašo žodžiai 
byloja velionio gyvenimo tiks
lą ir siekius. 

Lilija, netekusi vyro, sėk
mingai tęsė „Margučio" darbą. 

Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Negalima pamiršti jos ir 
talkininkų pastangomis vėles
niais metais rengtų didingų 
koncertų ir muzikos konkur
sų. Ankstyvesniais metais j i 
buvo vertinga Antano Vana
gaičio talkininkė, o jam iške
liavus į amžinybę, tapo pavyz
dinga jo pradėtų darbų tęsėja. 

Lilija Vanagaitienė-Žilvitytė 
iš gyvųjų tarpo netikėtai iš
siskyrė 1964 m. gruodžio 28 d. 
Žuvo automobilių susidūrime, 
grįžtant iš La Grange radijo 
stoties. Drauge žuvo „Margu
čio" redaktorius Algimantas 
Mackus. Artėjant jos gimimo 
100 metų sukakčiai, nejučio
mis pagalvoji, kad būtų sma
gu susitikti su solenizante, 
pasikalbėti ir jai palinkėti 
viso geriausio. Tačiau belieka 
jai palinkėti amžino poilsio. 

P e t r a s P e t r u t i s 

JUBILIEJINIAME 
VAKARE — 

V. SVENTICKO 
ANTOLOGIJA 

„Gyvenu ir tiek", — rugpjū
čio 17 d. pokalbyje su Eltos 
korespondente kukliai sakė 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas, literatūros kriti
kas Valentinas Sventickas, 
kuriam tądien sukako 50 me
tų. 

Rugpjūčio 17-ąją, jubilieji
nio gimtadienio dieną, sosti
nėje, Rašytojų klube, sureng
tas Valentino Sventicko kū
rybos vakaras „Iš mano anto
logijos". Pristatydamas įsi
vaizduojamą antologiją, į su
kaktuvinį vakarą jubiliatas 
pakvietė penkis poetus: Nijolę 
Miliauskaitę, Donaldą Ka
joką, Antaną A. Jonyną, Al
fonsą Maldonį ir Marcelijų 
Martinaitį. Šie poetai, pasak 
Valentino Sventicko, savaime 
yra svarbūs dabartinei lite
ratūrai, o antra vertus, — ar
timi jam, ir ne tik pagal lite
ratūrinius kriterijus. Jubilie
jiniame vakare poetai skaitė 
Valentino Sventicko pasiūly
tus ir pačių pasirinktus eilė
raščius, o literatūros kritikas 
jų kūrybą komentavo ištrau
komis iš savo naujausios kny-
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PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame LIETUVIŲ TAUTINIO KULTŪ

R O S F O N D O v a l d y b a i , S t .BRIEDŽIUI , P .BUCHUI , 
O.KREMERIUI, skyrusiems lėšų prof. tLPuz ino archyvo 
persiuntimui į M.Mažvydo biblioteką Vilniuje. 

Taip pat dėkojame TRANSPAK savininkui R.PUKŠČIUI, 
sudariusiam palankias sąlygas persiųsti archyvą. 

ŠEIMA 

Jeronimą* si. Darata Vanagaitis su Vanagaitn-ne - vadinina 

gos „Laisvė kurt i ir laisvė tu
rėti". 

Šią sukaktuvinę knygą iš
leido leidykla „Mūsų knyga". 
Pirmojoje jos dalyje spausdi
nama atgimimo metų eseisti
ka, kultūros dienoraščiai, lite
ratūros kritikos straipsniai 
bei rašiniai, skirti Jus t ino 
Marcinkevičiaus, Jono Striel
kūno, Bernardo Brazdžionio, 
Antano Jonyno, Marcelijaus 
Martinaičio, Antano Kalana-
vičiaus ir kitų poetų kūrybai." 

Jubiliejini gimtadienį šven
čiantis literatūros kri t ikas sa
ko dar nežinąs, apie ką bus 
kita jo knyga. „Papras ta i kal
bant, mano kėdė ir visuome
ninės priedermės suėda labai 
daug laiko", — prisipažįsta 
Valentinas Sventickas. 

Nuo 1994 metų vadovaujan
tis Lietuvos rašytojų sąjungai, 
jis tai pat yra Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidyklos vy
riausiasis redaktorius. Tarp 
daugybės Valentino Sventicko 
visuomeninių postų — Lietu
vos autorių teisių gynimo aso
ciacijos prezidento, Nacionali
nių kultūros ir meno premijų 
komiteto bei Kultūros ir meno 
tarybos nario, kelių kultūros 
leidinių redaktorių kolegijos 
nario, įvairių l i teratūrinių su
kakčių valstybinių komisijų, 
Lietuvos vardo 1000-mečio 
komiteto nario bei kitos vi
suomeninės pareigos. 

Ankstesniais metais Valen
tinas Sventickas yra išleidęs 
literatūros kritikos knygas 
„Eilėraščio keliais", .Alfonso 

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas, literatūros kritikas Valenti
nas Sventickas, minint jo 50 metų 
gimtadienį. 

Maldonio lyrika", „Paskui 
pėsčią paukštį", „Keturi port
retai". 

Pirmadienį jubiliejinio gim
tadienio proga Valentiną 
Sventicką pasveikino minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. „Jūsų — kritiko, 
rašytojo ir publicisto — kūry
ba yra reikšminga Lietuvos li
teratūros raidai, rašytinės kul
tūros plėtrai. Lietuvos rašy
tojų ir apskritai menininkų 
būčiai ne mažiau svarbi Jūsų 
visuomeninė veikla. Vadovau
damas Lietuvos rašytojų są
jungai, būdamas Lietuvos au
torių teisių gynimo asociacijos 
prezidentas, J ū s tvirtai vai
ruojate rašytojų laivą ir ne
leidžiate užmigti kultūros val
dininkams", rašoma premjero 
sveikinime. (Elta) 



AA. INA ČEPĖNAITĖ 
UŽGIRIENĖ 

Š.m. rugpjūčio 2 d. savo na
muose, ryžtingai kovojusi su 
vėžio liga, mylimo vyro Vytau
to pasiaukojančiai su meūe iki 
paskutinės gyvenimo akimir
kos šiame pasaulyje globoja
ma, amžinu miegu užmigo dr. 
Ina Užgirienė. Velionė buvo 
tarptautinio pripažinimo su
laukusi kūdikių vystymosi 
psichologė, profesorė Clark 
universitete, VVorcester, MA. 
Mirė būdama 60 metų am
žiaus. 

Ina Gimė Kaune, kai virš 
•Lietuvos padangės pradėjo 
telktis tamsūs debesys ir 1940 
m. buvo Sovietų Sąjungos oku
puota. 1944 m. frontui iš Rytų 
grįžtant į Lietuvą, Čepėnų šei
ma pasitraukė į Vokietiją, ti
kėdamasi netrukus grįžti į na
mus. 1945 m. pasibaigė Ant
rasis pasaulinis karas, bet so
vietų okupuotos Pabaltijo 
valstybės, jų tarpe ir Lietuva, 
karą laimėjusių pasaulio va
dų, buvo paliktos Sovietų oku
pacijoje. Čepėnų šeima negrį- . 
žo. Apsigyveno karo pabėgėlių 
Uchtės stovykloje, kur Ina 
pradėjo lankyti lietuvių gim
naziją. 

1949 m. atvykusi į JAV ap
sigyveno Čikagoje. Ina baigė 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserų vadovaujamą Marijos 
vardo gimnaziją ir Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę mo-

• kyklą. 
Akademinę karjerą Ina pra

dėjo Illinois universitete, Ur-
banoje. Čia pražydo ir jaunys
tės meilės žiedai. 1959 m. su
kūrė šeimos židinį su Vytautu 
Užgiriu. 1960 m. įgijo magist
rės laipsnį. 1962 m. apgynė 
disertaciją „The Situational 
Generality of Conservation", 
apie situacinių faktorių povei-

: kį vaiko mąstymo lygiui ir ten 
pat pradėjo profesorės asis
tentės darbą. 1964 m. doktora
to darbas pažymėtas „Creative 
Talent Award" garbės laips
niu. Priklausė JAV psichologų 
dr-jai. Bendradarbiavo profe
sinėje spaudoje intelektualinio 
vystymosi klausimais. 1966 
m. Vytautas ir Ina Užgiriai 
nuolatiniam apsigyvenimui 
persikėlė į Worcesterį- Ina 
profesoriavo Clark universi
tete, vadovaudama pedagogi
kos ir vėliau psichologijos sky
riams, bet administracinio 
darbo nemėgo. 1982 m. gavusi 
Fulbright stipendiją vykdė ty
rimus Utrecht universitete, 
Olandijoje. Aktyviai dalyvavo 
mokslinėje veikloje, būdama 
žurnalų redaktorė, kolektyvų 
narė ir skaitydama paskaitas 
JAV ir tarptautiniuose psicho
logų suvažiavimuose. Per 32 
savo mokslinio darbo metus 
Ina nagrinėjo mąstymo, komu
nikacijos ir vystymosi teorijos 
problemas. Parašė ir pati, ar 
bendrai su kitais, suredaga
vus šešias knygas, išspaus
dino 66 straipsnius psichologi
jos žurnaluose ir skaitė 63 re
feratus moksliniuose suvažia
vimuose. Svarbiausi veikalai: 
„Vaiko vertinimas" (su J. 
McV. Hunt) anglų kalba 1975 
m. „Patirties struktūravimas" 
(su kitais) 1977 m. „Socialinis 
bendravimas ir komunikacija 
vaikystėje", — 1979 m. „Vaiko 
veikla ir patirtis" (su J. McV. 
Hunt). Dalis veikalų buvo iš
versti į italų, japonų ir ispanų 
kalbas. Su žymiu profesorium 
J. McV. Hunt išvystė plačiai 
pasaulyje vartojamus būdus 
kūdikių intelektualiniam vys
tymuisi nustatyti. Paruošė še
šias serijas filmų ir knygą 
„Assessment in Infancy". Šios 
studijos sudarė mokslinį pag
rindą ir turėjo didelę įtaką 
įvedant valstybinę „Head 
Start" — priešmokyklinio am
žiaus vaikams programą JAV-
se. Prof. Ina Užgirienė kolegų 
buvo gerbiama ir mėgstama 
už savo mokslinį tiesumą, in-

Ina Čepėnaitė-Uigirienė 

telektualinį gilumą ir didelį 
sugebėjimą bendradarbiauti. 
Prof. W. F. Overton iš Temple 
universiteto Philadelphia, PA, 
taip apie velionę atsiliepia: 
„Ina buvo iškili mokslininkė, 
mokytoja, bet svarbiausia ji 
buvo ypač rūpestinga, supran
tanti ir drąsi moteris". 

Prof. J. Younis iš Katalikų 
Universiteto VVashingtone tei
gė: „Ina buvo tikra ir pilna to . 
žodžio prasme mokslininkė, 
didžiai garbinga ir dora asme
nybe. Daugelio gyvenimai bu-
vojos įtakos sustiprinti". 

Šešto dešimtmečio akademi
nė aplinka buvo nepalanki bet 
kurios tautinės mažumos mo
terims studentėms ir profeso
rėms. Prof. I. Užgirienei savo 
karjeros pradžioje teko sun
kiai kovoti už savo teises aka
deminės karjeros pradžioje. Ši 
patirtis įprasmino įsitikinimą 
visam gyvenimui. Tai rūpes
tingą norą padėti ir paskatinti 
koleges ir aukštesnio laipsnio 
siekiančias studentes, jas už
tariant, padedant, ir teikiant 
įmanomas galimybes. Studen
tai priėmė ją su pagarba ir 
baime, nuoširdžiai vertino jos 
griežtą, kritišką, bet kartu rū
pestingą santykiavimą moks
le. Šiltai vertino jos paprastu
mą, norą suprasti ir subtilų 
vertinimą žmogiškų santykių. 
Ne vienas studentas sakėsi, 
kad ji buvusi ypatingas asmuo 
jų gyvenime, pakeitęs jų pa
žiūras į mokslą ir žmogų. Prof. 
Catherine Reaf iš Indianos 
universiteto su dėkingumu pa
reiškė, kad Ina jai atidariusi 
daug uždarų durų (akademi
niam gyvenime). Atsiliepė ir 
prof. Janette B. Benson iš Co-
lorado universiteto: „Ina buvo 
nuolatinė įkvėpėja. Tikrai ži
nau, kad šiandien nebūčiau 
tuo, kuo esu, be jos patarimų 
ir vadovavimo". 

Prof. Ina Užgirienė priklau
sė aštuonioms profesinėms są
jungoms ir kelių žurnalų re
dakcinėms komisijoms. Plati 
jos intelektualinė ir visuome
ninė veikla prasidėjo dar stu
dijų metais Illinois universi
tete penktame dešimtmetyje, 
aktyviai dalyvaujant lietuvių 
studentų ir skautų akademikų 
organizacijose. Tuomet buvo 
viena iš redaktorių Lietuvių 
Studentų sąjungos sukaktuvi
nio leidinio „Dienos tarp dan
goraižių". 1957-60 m. „Mūsų 
vyčio" ir „Lituanus" redakcinio 
kolektyvo narė. Vėliau pri
klausė Lituanistikos institu
tui, kurio 1975-81 m. buvo 
psichologijos skyriaus vedėja. 
1976-79 m. prezidiumo narė, 
1981 m. redagavo suvažiavimo 
darbus. Prof. Ina buvo nuola
tinė Mokslo ir kūrybos simpo
ziumų dalyvė ir organizatorė. 
1981 m. vadovavo humanitari
nių ir socialinių mokslų prog
ramai. 

Psichologiniais klausimais 
14 straipsnių išspausdino 
„Draugas", „Aidai", „Mūsų Vy
tis", „Akiračiai", „LKM Akade
mijos darbai" ir „Psichologija". 
Rašė lietuvių enciklopedijai. 
Neužmiršo ankstyvųjų studijų 
dėmesio istorijai Padėjo spau

dai paruošti prof. Prano Če
pėno „Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos" II tomą. 

1980 m. mirė Inos tėvelis 
prof. Pranas Čepėnas. 1993 m. 
mamytė. Jų netektį skaudžiai 
abudu su vyru dr. Vytautu iš
gyveno. 

1988 m. pradėjus Lietuvoje 
pūsti laisvėjimo vėjeliui, prof. 
Ina su paskaitomis vykdavo į 
Vilniaus VD universitetą. 
1992 m. vizituojančios profe
sorės teisėmis skaitė jame pa
skaitas. Įsteigiant Kaune uni
versitetą buvo jo senato narė 
ir patarėja įvedant bei ple
čiant psichologijos programą. 

1997 m. Lietuvos Psichologų 
sąjunga, už nuopelnus Lietu
vos psichologijai, prof. Inai 
Užgirienei suteikė garbės na
rės titulą. 

Džiaugsmas daug metų ly
dėjo kūrybingus ir vaisingus 
prof. Inos darbus, kol negai
lestinga liga, pačiame gyveni
mo gražume, palaužė jos svei
katą. 1994 m. pergyveno skau
džią operaciją. Po jos gyveno 
viltimi, kad viskas bus gerai ir 
galės toliau tęsti savo pamėg
tus darbus. Deja, Aukščiausio 
planuose Inai buvo skirtas ki
tas gyvenimo kelias. Po trejų 
su puse metų trukusios kovos 
su vėžio liga prof. Ina išėjo, 
palikdama giliame skausme ir 
liūdesy savo mylimą vyrą dr. 
Vytautą, su kuriuo bendru ve
dybinio gyvenimo keliu ėjo 
kartu 39 metus. 

A.a. Inos Užgirienės kūnas 
buvo pašarvotas Dirsa-Kaz-
ląuskas laidojimo namuose. 
Vietoj gėlių velionės atmini
mui aukos buvo skiriamos 
Nek. Marijos Prasidėjimo vie
nuolijai, Putnara, CT, „Lithua-
nian Mercy Lift" ir „Lietuvos 
vaikų viltis", Čikaga, IL. 

Rugpjūčio 6 d. kūnas per
vežtas į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje už jos 
sielą šv. Mišias aukojo parapi
jos adm. kun. Antanas Noc-
kūnas, MIC. Jose dalyvavo iš 
Putnam, CT, atvykusios Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolijos provincijole seselė 
Paulė ir kitos. Giedojo dalis 
parapijos choro, vadovaujamo 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Įspūdingai skambėjo 
„Kaip grįžtančius namo 
paukščius, parveski Viešpatie 
ir mus...". Išlydint iš bažnyčios 
„Arčiau prie Dievo"... Velionės 
palaikai laidojami Lietuvoje. 

Giliai nuliūdę liko: vyras dr. 
Vytautas Užgiris. Pusbroliai 
Algis ir Vytautas Čepėnai Či
kagoje. Kiti pusbroliai, bei 
pusseserės Lietuvoje ir Ka
zachstane. 

Miela Ina, kūrybingai perė
jusi šį žemiškąjį pasaulį, ir 
palikusi jame brandžius savo 
darbo vaisius, ilsėkis Viešpa
ties ramybėje. 

J. M. 

A. A. DR. BRONIUS 
MICKEVIČIUS-MIKONIS 

Š.m. liepos 18 d. Cape Code, 
Massachusetts po galvos ope
racijos Hyannis miesto ligo
ninėje mirė teisės mokslų dak
taras Bronius Mickevičius-Mi-
konis. Netrukus būtų šventęs 
savo gyvenimo 85-tuosius me
tus. Liko našlė Eugenija, sū
nus Kęstutis ir kiti giminai
čiai Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje. 

Velionio Mickevičiaus kelias 
į Ameriką nedaug kuo skyrėsi 
nuo kitų lietuvių, kurie karo 
audrų blaškomi, negalėdami 
grįžti į pavergtą Lietuvą, išsi
sklaidė po Vakarų pasaulį. 

Bronius gimė 1913.VII.27 — 
Javidonių k., Vaškų v., Biržų 
apskr. Baigęs Raseinių valsty
binę gimnaziją, įstojo į Vytau
to Didžiojo universitetą Kaune 
ir ten 1940 metais gavo teisės 
mokslų diplomą. Kurį laiką 
dirbo teisėtvarkos įstaigose. 
1944 m., antru kartu Raudo
najai armijai artėjant prie Lie
tuvos,' Mickevičius pasitraukė 
į Vakarus. 1945 m. pavasarį, 
kapituliavus nacių Vokietijai 
ir Europoje pasibaigus karo 
veiksmams, Vakarų sąjungi
ninkai leido užsieniečiams pa
bėgėliams, esantiems Vokieti
jos stovyklose, studijuoti vo
kiečių universitetuose. Tuo 
būdu pora tūkstančių lietuvių 
jaunimo užsiregistravo pran
cūzų, anglų ir amerikiečių ka
rinėse zonose studijoms. 

Anglų zonoje Bonnos univer
sitete, prie visų kitų gavusių 
teisę prisidėjo gausus būrelis 
vyresnio amžiaus lietuvių, sie
kiančių aukštesnio akademi
nio laipsnio. Tarp jų buvo ir 
Bronius Mickevičius. 1947 m. 
įsigijo teisės mokslų dokto
ratą, o 1949 m. prasidėjus ma
sinei išvietintųjų emigracijai į 
Vakarų valstybes, jis su šeima 
išvyko Amerikon. 

Įsikūręs Bostone, Bronius 
dirbo vienoje nekilnojamojo 
turto pirkimo-pardavimo ben
drovėje. Matydamas, kad jo, 
kaip teisininko, mokslo diplo
mai, įsigyti_ Europoje, Ameri
koj beveik neturi praktiškos 
reikšmės, jis laisvalaikiu vie
tos universitete studijavo inži
neriją. Sulaukęs pensininko 
amžiaus, Mikonis su šeima 
persikėlė į Cape Codą; netru
kus įsijungė į LB vietos apy
linkės veiklą. Joje išbuvo iki 
pat mirties. 

Liepos 21 d. Hyannis laido
tuvių namuose įvyko atsisvei
kinimas su a.a. Bronium Mi-
koniu. Kunigui sukalbėjus 
maldas, apylinkės valdybos 
pirmininkė Regina Petrutienė 
trumpu, jautriu žodžiu atsi
sveikino su velioniu ir išreiškė 
valdybos vardu užuojautą šei
mai ir giminėms. Vienintelis 
po to kalbėjęs buvo velionio 

kolega Alfonsas Petrutis. 
Tarp kitų į atsisveikinimą 

atvyko boniečiai — Stasys Ei-
tavičius-Eiva, Irena Ladygai-
tė-Eivienė ir bonietis inž. An
tanas Girnius su žmona. 

Tokie boniečiai, kaip velio
nis Mickevičius, istorikė Van
da Sruogienė, kun. Petras Ce-
liešius, kun. Ignas Urbonas, 
agronomas Aleksandras Šeš
tokas, kurie vėliau apsivaini
kavo daktaro laipsniais — bu
vo lyg kokia neoficiali „Pata
riamoji taryba". Savo patari
mais, geros nuotaikos studen
tų tarpe palaikymu bei skati
nimu jaunesniųjų neapleisti 
savo studijų, jie buvo lyg tam 
tikros studentams nerašytos 
drausmės bei moralės gairės. 
Tuo būdu Bonnos studentų 
bendruomenė, kuriai vienu 
metu priklausė arti 70 studi
juojančių, tapo viena draus
minga lietuvių šeima. 

Tad, jeigu boniečiai per tuos 
trejus mokslo metus pakriku
sioje pokario Vokietijoje išsi
laikė aukštumoje, ne tik 
mokslo pažangoje, bet ir įvai
riose studentų veiklos srityse, 
tai nuopelnas ir padėka prik
lauso a.a. Broniui ir kitiems 
čia minėtiems asmenims. 

Savo jaunystėje, studijuoda
mas teisę Kaune, Mickevičius 
buvo sukūręs viziją apie Lie
tuvą ir priemones pagerinti 
šalies gyvenimą. Jis tikėjosi, 
kad Lietuvos ūkiui ir ekono
mikai būtina kooperatyvų sis
tema. Todėl jis pats įstojo į 
studentų kooperatininkų bū
relį. Taip pat suvokė, kad Lie
tuvai reikia šlietis prie kai
mynų: tarptautinėje politikoje 
Lietuva turėtų svaresnį balsą. 
Velionis priklausė studentų 
korporacijai Fraternitas Bal-
tiensis, ir tarptautiniam stu
dentų SELL sambūriui, kurį 
sudarė: Suomijos, Estijos, Lat
vijos, Lietuvos studentų atsto
vai. Mokėdamas kelias sveti
mas kalbas, Bronius dalyvavo 
to sambūrio konferencijose 
kaip lietuvių atstovas. 

Apsigyvenęs JAV, Micke-
vičius-Mikonis jautė, kad Lie
tuvių Bendruomenės idėja yra 
geriausia priemonė padėti pa
vergtai tėvynei bei išlaikyti 
lietuviškumą svetur. 

Bronius buvo kuklus, nesi-
garsinantis asmuo, tačiau sa
vo nuomonę gynė visa savo 
esybe, ypač, jei kalba buvo 
apie Lietuvą ar jos laisvės by
lą. Nors Bronius gyveno ir dir
bo toli nuo savo tėviškės išei
vijoj, tačiau jis nepamiršo jos 
— ir poeto žodžiais, „mylėjo 
Lietuvą iš tolo". 

A. a. Broniaus Mikonio pa
laikai po Mišių jo parapijos 
Mashpee koplyčioje palaidoti 
Centerville, St. Francis Xavier 
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MARIJA KUBILIŪTĖ PALUBINSKIENĖ 
JAU AMŽINYBĖJE 

Marija Kubiliūtė gimė 1913 
metais Altoniškių kaime, ne
toli Zapyškio, Onos ir Tomo 
Kubilių šeimoje, kur užaugo 
su broliais Antanu ir Stasiu 
bei sesute Izabele. 1933 me
tais ištekėjo į Zanavykijos 
tarpmiškes už Baganskų kai
mo ūkininko Justino Palu
binsko. Ten ūkininkavo iki 
1944 metų vasaros, kai su 
šeima pasitraukė nuo sugrįž
tančios sovietų okupacijos. Po 
karo atsidūrė Kempten, Vo
kietijoje, lietuvių stovykloje. 
1949 metais išvyko į JAV, kur 
praleido didžiąją savo gyveni
mo dalį Marąuette Park Či
kagos lietuvių apylinkėje. 
1994 metais su vyru Justinu 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Kauno Vilijampolės apylin
kėje. 

Marija ir Justinas Palubins
kai turėjo du sūnus: Feliksą ir 
a.a. Vincuką, mirusį vaikys
tėje. Prof. dr. Feliksas Palu
binskas, dabartinis Lietuvos 
Seimo vicepirmininkas, su 
žmona Saule išaugino gražią 
šeimą. Marija džiaugėsi pen
kiais vaikaičiais ir trim pro-

kapinaitėse, kur amžinam po
ilsiui atgulė arti dvidešimt 
tautiečių. 

Tegu Dievas saugo ir globoja 
Jo sielą. 

Alfonsas Petrut is 

vaikaičiais, o jie — Linas su 
žmona Grace Svvanson ir duk
ra Alina, Ginta su dukra Vil
tim ir sūnum Almantu, Ko
vas, dr. Milda su vyru Rany 
Chacar ir teisininkai Aidas, 
gyvenantis Lietuvoje, — įver
tina jos meilę knygai, grožiui, 
jos darbštumą, jos svetingu
mo ir vaišingumo dvasią. 

Marija Kubiliūtė Palubins-
kienė mirė 1998 metų liepos 5 
dieną savo namuose Vilijam
polėje, Lietuvoje. Po šv. Mišių 
palaidota Višakio Rūdos pa
rapijos kapinėse liepos 31 d. 
Prie jos kapo buvo priminta, 
kad „Dievas sukūrė dangų ir 
žemę ir įkvėpė Marijos nema
riąją sielą į jos žemiškąjį 
kūną. Ilgai mes džiaugėmės 
gražia jos siela ir draugyste. 
Bet prieš keletą dienų Dievas 
pasišaukė Mariją į dangų. 
Mums gi liko jos prisiminimas 
ir kūnas, kurį dabar sugrąži
name į tėvų ir protėvių žemę. 
Kai Dievas ir mus pašauks, 
tuomet vėl susitiksime su Ma
rija Kubiliūtė Palubinskiene 
amžinojoje karalystėje. Bet, 
Dieve, neskubėk mūsų pasi
šaukti, nes ir mums šioje že
mėje yra tiek daug dar darbų, 
kuriuos mes turime atlikti". 

Prisikėlimo viltyje šeima 
prašo bičiulius ir pažįstamus 
prisiminti Mariją Kubiliūtę 
Palubinskiene savo maldose. 

A.tA. 
MARGARITA LUKIENĖ 

BERTULAITYTĖ 
Gyveno Englewood, FL, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 23 d., 10 vai. vakaro, sulaukusi 83 m 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte, Ginduliuose. Amerikoje 

išgyveno 40 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas, dukterys - Valda Moore, žentas 

John, Kristina Carlson, žentas John David su šeimomis, 
sūnus Gintaras, marti Pat su šeima, sesuo Maria Stanaitienė. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 28 d., penktadienį, nuo 3 iki 9 
v.v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S.Kedzie, Evergreen 
Park, DL. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 29 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Ziono Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų bažnyčią, 9000 S.Menard, Oak Lawn, 
IL, kur po 10 vai. ryto religinių apeigų velionė bus palaidota 
Bethania kapinėse, Justice, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukterys, sūnus, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home, tel. 1-708-499-3223. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
rugpjūčio 24 d., mirė mūsų mylima Žmona, Mamytė, Močiutė, 
Sesutė ir Teta 

A.tA. 
ONA BRIEDIENĖ 

Amerikoje išgyveno 36 m. Gyveno West Bloomneld, MI. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas Briedis, dukra Dalia Stonienė; 

vaikaičiai: Eglė ir jos vyras James Hogan, Tauras Stonys ir 
Daiva Stonytė; sesuo Tayda Tarailienė su šeima Kaune ir 
pusseserė Jūratė Pečiūrienė, Ann Arbor, MI. 

Šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos rugsėjo 5 
d., 11 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield MI. 
Urna su velionės palaikais bus palaidota Holy Sepulchre 
kapinių mauzoliejuje. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose a.a. 
Oną Briedienę ir kartu dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: vyras, dukra ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M.Zaparackienė, tel. 1-313-554-1275. 

A.tA. 
POVILUI RUIKIUI 

mirus, jo žmonai, ilgametei ir nuolatinei siuntinių sandėlio 
talkininkei MARTAI RUIKIENEI, dukrai KRISTINAI 
GENČIENEI su šeima, sūnums VIKTORUI ir JONUI su 
šeimomis ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

BALfo centro valdyba, direktoriai ir įstaigos tarnautojos. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Illinois senatorius Kirk 
Dillard parūpino naujausių 
valstijos žemėlapių ir vairuo
tojams informacinių knygelių, 
kurias bus galima nemokamai 
gauti rugpjūčio 30 d. Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje vyksiančioje Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos metinė
je gegužinėje. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami praleisti malonią 
sekmadienio popietę su drau
gais ir pažįstamais bei įsigyti 
vertingų informacinių leidinių. 

Gera proga asmeniškai su
sipažinti su įvairiais valsti
jos pareigūnais ir kandida
tais bus šį sekmadienį, rugpjū
čio 30 d. PLC, Lemonte, vyk
siančioje Illinois Lietuvių Res
publikonų lygos metinėje gegu
žinėje. Cia dalyvaus valstijos 
prokuroras Jim Ryan, kandi
datė į gubernatoriaus pavaduo
toją Corinne Wood, į valstijos 
sekretorius Al Salvi, į Kongresą 
iš 13-tos apygardos Judy Big-
gert, valstijos atstovais — Jim 
Meyer, Anne Žickus ir kitais. 
Gegužinė prasidės 12 vai. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

LFK „Lituanica" vyrų ko
manda praėjusį sekmadienį 
Metropolitan Soccer lygos 1998/ 
99 m. pirmąsias pirmenybių 
rungtynes su lenkų „Light-
ning" sužaidė lygiosiomis 3-3 ir 
pasidalino po 1 tašką. Rung
tynės vyko Orland Parke. Sį 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
„Lituanicos" vyrai 3 vai. p.p. 
Lombard, IL, antrose pirmeny
bių rungtynėse susitiks su 
..Lombard S.C." futbolininkais. 
„Lituanicos" vyrams linkime 
pergalės. 

Kun. Rimas Gudelis Šešta
dienį, rugsėjo 5 d., Dainavos 
stovyklavietėje, Michigane, vyk
siančiose Ateitininkų studijų 
dienose skaitys pranešimą 
„Pastoracinė dinamika Lietu
vos ir išeivijos parapijose". Visi 
susidomėję kviečiami išklausyti 
šio svarbaus ir mums rūpimo 
pranešimo. 

ALTo metinė gegužinė 
Grinių sodyboje, Lockport, IL, 
vyks JAV Darbo šventės dieną 
— pirmadienį, rugsėjo 7 d. 
Pradžia 12 vai. Visi kviečiami 
maloniai praleisti besibaigian
čios vasaros dieną gražioje 

• gamtos aplinkoje bendraujant 
su draugais ir pažįstamais. 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte įsigijo 10 bilietų — 
vieną stalą — į „Draugo" po-
kv'.Į Bus malonu su lemon-
t'.^k.ai.- pabendrauti' 

Pedagoginis lituanisti
kos insti tutas, veikiantis 
Čikagoje, Jaun imo centre, 
kviečia visus šįmet, ar ir anks
čiau baigusius aukštesnes li
tuanistines mokyklas jaunuo
lius ir jaunuoles tęsti lituanis
tines studijas. Naujieji mokslo 
metai prasidės tuoj po Darbo 
dienos šventės — šeštadienį, 
rugsėjo 12 d. Registracija 9 
vai. r. Po to — naujųjų stu
dentų „krikštynos", pabend
ravimas, susipažinimas su in
stituto reikalavimais, tvarka, 
lektoriais ir aukštesniu kursų 
studentais. Neturintieji gali
mybių asmeniškai lankyti in
stituto, gali naudotis neaki
vaizdinėmis studijomis. Infor
macijai kreiptis į PL instituto 
direktorę Stasę Petersonienę 
tel. 773-847-1693. 

Lietuviško skautavimo 
80 metų sukakties Švente 
Čikagoje, Jaunimo centre, 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 3 
vai. p.p. ruošia Čikagos skau-
tininkių draugovė ir šventės 
rengimo . komitetas. Progra
moje — akademija, gera pro
grama, vaišės ir skautiškas 
pabendravimas. Kviečiami vi
si skautai ir skautės, o taip 
pat ir lietuviškoji visuomenė. 
Informacijai tel.708-599-9298. 

Illinois Lietuvių Respu
blikonų lygos gegužinė sek
madienį, rugpjūčio 30 d. vyks 
PLC, Lemonte. Pradžia 12 vai. 
Visuomenė kviečiama, atsilan
kyti, susipažinti su lietuvių 
respublikonų veikla, susitikti 
su gegužinėje dalyvausian
čiais rinktais valdžios parei
gūnais ir maloniai praleisti 
sekmadienio popietę bendrau
jant su draugais ir pažįsta
mais. 

Dr. Violeta Kelertienė, 
Jūra Avižienytė ir Danguolė 
Variakojytė diskutuos traumų 
pasekmes rugsėjo 10-13 d. Le
monte vykstančiame Santa
ros-Šviesos suvažiavime. 

Nekalto M. Maruos Pra
sidėjimo parapija, Brigh-
ton Parke, ruošia nuotai
kingą vasaros galo karnavalą 
rugpjūčio 28, 29 ir 30 d. ir 
kviečia visuomenę, ne tik pa
rapijiečius, atvykti: pasilink
sminti, pasivaišinti, laimėti 
dovanų, pažaisti „bingo". Pel
nas skiriamas parapijai. Visos 
linksmybės vyks parapijos 
bažnyčios kieme, 44 ir Califor-
nia Avi-. 

Kviečia i talką! Galintys 
padėti, kviečiami šeštadienį, 
rugpjūčio 29 d., 9:45 vai. r„ 
rinktis Pasaulio lietuvių cent
ro apatinėje mašinų pastaty
mo aikštėje ir padėti krauti 
siuntinius į talpintuvą. Bus 
apie 200 dėžių. Kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

Tautos šventės iškilmin
gas minėjimas, ruošiamas 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės, vyks sekmadienį, rugsė
jo 6 d. Šaulių namuose, Čika
goje. Visi kviečiami kartu su 
šauliais švęsti šią svarbią lie
tuviams šventę. 

Beverly Shores vasaros 
šventė — tai t r i jose valsti
jose gyvenančių l ietuvių 
šventė! Ji prasidės rugpjūčio 
29 d., šeštadienį, 1 vai. popiet, 
Lituanikos parke ir baigsis 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
12 vai., šv. Mišiomis, kurias 
aukos kun. Antanas Saulaitis. 

Rengimo komi te tas pri
mena užsisakiusiems vietas į 
kun. Rimanto Gudelio susi
pažinimo su parapijiečiais ir 
lietuvių visuomene pietus, 
kad jie bus jau šį sekmadienį, 
2 vai. p.p., Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. 

Š.m. spalio 17-20 d. Lietu
vos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus su 
žmona Alma atvyksta į Či
kagą. Spalio 17 d., šeštadienį, 
sutiksim prezidentą ir p. Almą 
oro uoste. Spalio 18 d., 10:30 
vai. r. šv. Mišios bus Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
Vakare Willowbrook Ballroom 
salėje, Willow Springs, IL, 
pokylis: 6 vai. vak. pabendra
vimas, 7:30 vai. vakarienė, 9 
vai. programa. Spalio 19-20 
prezidentas susitiks su aukš
tais amerikiečių pareigūnais, 
spaudos ir televizijos žurna
listais, o spalio 20 d. išvyks į 
Washington, DC. Visuomenė 
kviečiama sutikti prezidentą 
oro uoste ir dalyvauti rengi
niuose. Daugiau informacijų 
bus teikiama kiek vėliau spau
doje ir radijo laidose. 

Birutė J a sa i t i enė prašo 
patikslinti, kad pranešime 
apie „žaliųjų kortelių" loteriją 
yra netiksliai apibūdintas 
voko, kuriame reikia siųsti 
prašymą loterijoje dalyvauti, 
dydis. Turi būti: voko ilgis — 
6"-10" arba 15 cm-25 cm; plo
tis — 3 1/2-4 1/2 arba 9 cm-11 
cm. 

Teresė Kučienė, Lockport. 
IL, nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
ir šiais metais suorganizavo 
10 asmenų stalą į „Draugo" 
pokylį, rengiamą rugsėjo 20 d. 
Martiniąue salėje. 
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Lietuvos Respublikos 
prez. Valdas Adamkus lan
kysis Čikagoje spalio 17-20 d. 
Lietuviškų organizacijų atsto
vai ir atstovės kviečiami daly
vauti tuo reikalu ruošiamame 
pasitarime rugsėjo 3 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str., Chicago. Kviečia Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulas ir Prez. Adamkaus 
rėmimo komitetas. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų sambūris 
kviečia visus praleisti sekma
dienio, rugsėjo 6 d., popietę 
malonioje Ateitininkų namų 
aplinkoje. Bus galima gardžiai 
papietauti, atsigaivinti, pasi
šnekučiuoti ir papolitikuoti 
pažįstamų tarpe. Bus ir 
laimėjimų, pradžia 12 vai. 

Ši vakarą, ketvirtadieni, 
rugpjūčio 27 d., 7 vai. vak., 
pasižiūrėkite Lietuvių TV lai
dos, kuri bus ypač įdomį. 
Sporto ir-greitų automobilių 
mėgėjams patiks kadrai iš A. 
Žukausko ir B. Bartkaus ,jet 
cars" lenktynių 'apie juos 
buvo rašyta „Drauge"), taip 
pat bus puikios muzikos įrašų, 
naujausios* žinios iš Lietuvos. 
Kanalas 23. 

MOKSLO METV PRADŽIA 

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 
Čikagos ir apylinkių lietu
viškosios mokyklos pradeda 
naujuosius mokslo metus. 

Čikagos lit. mokykloje, 
veikiančioje Jaunimo centre, 
moks.lo metai prasideda 9 vai. 
r. mokinių registracija, infor
maciniais pranešimais ir mal
da. Veikia visi skyriai, vaikų 
darželis, pamokėlės patiems 
jauniausiems — „kiškių rate
lis", lietuviškai norintiems 
išmokti klasė. Mokyklai vado
vauja direktorė Jūratė Dovi-
lienė. 

Maironio lit. mokykla, vei
kianti Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, yra pati di
džiausia lietuviška šešta
dieninė mokykla Šiaurės Ame
rikos žemyne. Mokslo metai 
pradedami 10 vai. r. šv. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Dar neužsiregistravusių moki
nių tėvai kviečiami atvykti į 
PLC 9 vai. ryte ir užre
gistruoti savo atžalyną. 

Per pusšimtį metų gyvenant 
toli nuo Lietuvos, lietuviškų 
mokyklų nauda, prasmė ir rei
kalingumas ne kartą pasitvir
tino. Raginame visus tėvus (ir 
senelius) pasirūpinti lietu
višku savo vaikų mokymu. Tai 
yra kiekvieno lietuvio, verto 
savo vardo ir kilmės, pareiga. 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI 
SPRINGFIELDE 

7 rugpjūčio 19 dienos taip 
vadinama „Gubernatoriaus 
dieną" Illinois valstijos žemės 
ūkio mugėje gubernatorius 
Jim Edgar pasikvietė ir Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos atstovus. Lygai atstovavo 
pirmininkas Anatolijus Milū-
nas, Pranas Jurkus, Vytautas 
Jasinevičius ir Kazimieras 
Oksas. 

Vidurdienį mugės direkto
riaus sode vyko valstijos sek
retoriaus George Ryan prieš
piečiai, kuriuose dalyvavo visi 
Illinois valstijos respublikonų 
pareigūnai ir kandidatai į pa
grindinius postus. Programai 
vadovavo Don Adams (Ado
maitis), kuris yra ir lygos 
garbės pirmininkas. Jis daly
vius supažindino su pagrin
diniais svečiais, jų tarpe ir lie
tuvių kilmės kongreso atstovu 
John M. Shimkumi. 

Vėliau kalbantis su Kongre
so atstovu Shimkumi buvo 
malonu girdėti jo didelį pasi
tenkinimą, kad jis netrukus 
turės progą aplankyti savo 

Lietuvių respublikonų atstovai Anatolijus Milanas ir Pranas Jurkus 
Springfieldo mugėje kalbasi su Illinois gubernatorium Jim Edgar apie jo 
š.m. rugsėjo 25-27 d. numatomą kelionę į Lietuvą. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Lietuviai respublikonai Springfielde susitiko su respublikonų kandidatu į JAV senatą P. Fitzgerald. Iš k.: 
lautas Jasinevičius Pranas Jurkus, Peter Fitzgerald, Kazimieras Oksas ir Anatolijus Milūnas 

prosenelių tėvynę Lietuvą. 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pakviestas, vyks
ta atidaryti rudens Seimo se
siją š.m. rugsėjo 9 dieną. Su 
juo kartu vyksta ir žmona 
Karen. Linkėjome jiems ge
riausios sėkmės kelionėje ir 
sakėme, jog lauksime jo ke
lionės įspūdžių. Kongreso 
atstovas John Shimkus labai 
energingai gina Lietuvos rei
kalus JAV kongrese, yra „Bal-
tic Caucus" pirmininkas — or
ganizacijos, kuri jungia kitus 
Kongreso atstovus talkai Pa
baltijo valstybėms. 

Kalbant su juo aptarta Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos jam PLC Lemont š.m. spa
lio 4 dieną ruošiamas pagerbi
mas — jo rinkiminei veiklai 
paremti. Minėjom, jog nors jis 
yra iš Illinois valstijos, tačiau 
JAV lietuvių tarpe yra mūsų 
visų Kongreso atstovas. Rinki
mai jau artėja, tikimės, kad jis 
susilauks paramos ne tik iš Il
linois. Būtų nepateisinama.jei 
prarastume vienintelį Kong
rese atstovą su lietuviška pa
varde ir taip energingai užta
riantį Lietuvos reikalus. Besi-
vaišinant ir nuo didelio karš
čio besiginant alučiu, susitikta 
su senais partijos pareigūnais 
ir susipažinta su naujais. Lie
tuvių atstovai turbūt buvo vie
ninteliai tautinių grupių at
stovai ir dalyvių dėmesio susi
laukė dėl savo organizacijos 
kepuraičių su užrašu „Lithua-
nian American Republican". 

Po priešpiečių visi patraukė 
prie respublikonų palapinės, 
kur vėl vyko politinė progra
ma, skirta visiems tą dieną 
apsilankiusiems. Diena buvo 
labai karšta, o tribūnoje sė
dintieji pareigūnai tiesiog kep-
te kepė. Gubernatoriaus Ed
gar, kuris šiais metais išeina į 
pensiją, žmona (pasilenkusi 
prie vyro pašnibždėjo „kaip ge
rai, kad nutarei daugiau ne
kandidatuoti ir nereikia dau
giau čia sėdėti"). Vakare 
kviesti svečiai vėl rinkosi į di
rektoriaus sodą, šį kartą kaip 
gubernatoriaus Edgar svečiai. 
Tai buvo lyg ir atsisveikini
mas su partijos veikėjais; gu
bernatorius savo kalboje reiš
kė padėką už jam parodytą 
paramą jo ilgametėje Illinois 
valstijos tarnyboje. Klaunų or
kestras griežė įvairias melodi
jas, svečiai vaišinosi „barbe-
que" ir gurkšnojo alutį. 

Lygos pirmininkas Anatoli
jus Milūnas kalbėdamas su 
gubernatorium Jim Edgar 
džiaugėsi, kad gubernatorius į 
savo kelionės į Europą planą 
įjungė ir tris dienas Lietuvoje. 
Dėkojo už pakvietimą jungtis į 
jo vadovaujamą delegaciją ir 
apgailestavo, kad negalės vyk
ti kartu. Gubernatorius dėkojo 
už linkėjimus, sakydamas, jog 
esąs tikras, kad prezidentas 
Adamkus ir Lietuvos žmonės 
gražiai priims jį ir jo delega
ciją. 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirm. Anatolijus Milūnas kalbasi su 
dabartiniu valstijos sekretorium ir kandidatu į Illinois valstijos guberna
torius Jim Ryan (kairėje), kviesdamas jį atsilankyti rugpjūčio 30 d. PLC, 
Lemonte, Lygos metinėje gegužinėje. Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus 

Vakaro programai vėl vado
vavo Don Adams. Jis labai 
gražiai pristatė svečius, jų 
tarpe jau gražaus amžiaus su
laukusį buvusį gubernatorių 
Straton. 

Kitą dieną lietuviai respub
likonai aplankė valstijos kapi-
tolių, valstijos iždininkės Judy 
Baar Topinka, valstijos atsto
vės Anne Žičkus ir kitų parei
gūnų įstaigas. 

Savo apsilankymą užbaigė 
kapinėse, aplankydami prezi
dento Lincolno kapą. Grįžta į 
namus su pasitenkinimu, nes 
susidarė įspūdis, jog partijos 
pareigūnai turi labai gerą 
nuomonę apie lietuvių respub
likonų veiklą, o partijos pirmi
ninkas neseniai net atsiuntė 
piniginę paramą, ko kitos gru
pės tuo pasigirti negali. 

Dabar lietuvių respublikonų 
dėmesys kreipiamas ateinan
čiai gegužinei rugpjūčio 30 
dieną vyksiančiai Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Le
monte, o po to Kongreso atsto
vui Shimkui ruošiamam pa
gerbimui ir rinkiminės veiklos 
parėmimui. 

Illinois lietuviai respubliko
nai tikisi, kad lietuvių visuo
menė parems jų darbą ir abe
juose renginiuose gausiai da
lyvaus. 

A-M 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Pederal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja dr. Kazio 
Griniaus fondui už $2,500 
auką. Auka skirta tuberkulio
zės gydymui. A.a. dr. Kazys 
Grinius pradėjo kovoti prieš 
tuberkulioze Lietuvoje jau 1924 
metais. Dosni auka padės Li
thuanian Mercy Lift tęsti reika
lingą kovą prieš tuberkulioze. 

(sk.) 
• A-a. Birutės Barauskie

nės atminimui šeima ir arti
mieji paaukojo $475 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams: J. ir E.Indriūnams, 
K. ir M.Jablonskiams, D. ir 
J.Mauersberger, D.Elsbergienei, 
P. ir B.Meskan, M.Meskan, B. ir 
J.VVolfe, A. ir S.Baniuliams, 
P.Murinienei, J, ir V.Pleiriams, 
L.Puodžiūnienei, T.Raiman, 
A.Rudaičiui, LŠmulkštienei, A. 
ir A.Stankams, O.Stoškienei, A. 
ir E.Vaicekauskams, D. ir A.Var-
num ir KValienei. Reiškiame 
gilią užuojautą šeimai. 

(sk.) 

I 


