
• 

.' :.' ... 
1 1 I | U I ' I 

NEWSPAPER - PO NOT DELAY - Pate Mailed 9/23/98 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 
PERIODICALS 
Septefr*er24.1996 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLLXXXVn Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 24 ,1998 Nr. 186 

Lietuva dar nepasiruošusi 
uždaryti Ignalinos elektrinės 
Vilnius, rugsėjo 19 d. 

(Elta) — Šeštadienį Elta gavo 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio atstovės spaudai pa
reiškimą, kuriame rašoma: 
„Pastaraisiais mėnesiais Lie
tuvoje įvairiai eskaluojamas 
branduolinės jėgainės užda
rymo klausimas, dažnai su
darant įspūdį, jog kalbama 
apie jos uždarymą labai greit. 
Tai siejama su Europos Komi
sijos svarstymais, ar jau 
siūlyti pakviesti Lietuvą dery
boms dėl būsimos narystės, ir 
su Europos pareigūnų kon
krečiomis pastabomis. Jos 
kartais pateikiamos taip, lyg 
Europos Sąjunga reikalautų 
išankstinio jėgainės uždarymo 
netgi prieš pradedant na
rystės derybas. Tuo būdu ne
pagrįstai keliamas nerimas ir 
dalis visuomenės nuteikiama 
prieš Europos Sąjungą". 

Kaip pabrėžia Seimo pirmi
ninkas, žymių gamybininkų 
posakiai spaudoje „ar elektri
nę uždaryti, ar naudoti to
liau", „elektros energijos Lie
tuvai nepakaktų", „politikai 

sutinka paaukoti elektrinę", 
„negalima stabdyti elektri
nės", Jeigu dabar būtų sustab
dyta IAE" ir taip toliau, yra 
nekorektiški: jie neatspindi 
dabartinės padėties ir tikro
sios problemos. 

Seimo pirmininko atstovės 
spaudai pareiškime teigiama, 
kad penkeri, aštuoneri ir ke
liolika metų, kurie gali praeiti 
ligi technologiškai numatyto 
elektrines uždarymo, kai Lie
tuva to imsis kartu su Euro
pos Sąjunga, yra pakankamas 
laikas pasiruošti. Tačiau dery
bos su Europos Sąjunga dėl 
tinkamo finansinio, energeti
nio ir technologinio pasirengi
mo šiam itin sudėtingam 
žingsniui galėtų prasidėti jau 
dabar. Lietuvai jas pasiūlius, 
aiškesnė taptų ir Europos Ko
misijos nuostata. 

Niekas Lietuvoje neturėtų 
įtarinėti, kad IAE uždarymo 
problema naudojama kaip pre
tekstas nepradėti narystės de
rybų. Jos bus ilgos, ir per tą 
laiką galima viską ramiai su
tarti ir nuspręsti, pažymima 
pareiškime. 

Opozicijos išsakoma kritika 
— tuščias politikavimas 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Opozicinės LDDP 
vado Česlovo Juršėno kritiką 
dėl neva nepakankamų pa
stangų sušvelninti Rusijos kri
zės pasekmes Lietuvoje vy
riausybė pavadino niekam ne
reikalingu politikavimu. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba priminė, kad ministrų ka
binetas parengė ir įgyvendina 
39-nių neatidėliotinų priemo
nių planą Rusijos finansų kri
zės įtakai Lietuvos įmonėms 
sušvelninti. 

Pagal tą planą, vyriausybė 
padeda kai kurioms įmonėms 
gauti lengvatinius kreditus 
apyvartinėms lėšoms bei su
teikia kitokią pagalbą ekspor
tui. Be to, pradėtas aktyviau 
riboti importas, imtasi griež
tesnių kontrabandos sustab
dymo priemonių. 

Seimo* narys Č. Juršėnas 
spaudos konferencijoje antra
dienį, be kita ko, teigė pasi
gendąs pastangų sušvelninti 
krizės socialines pasekmes ir 
kaltino vyriausybę nepagrįstu 
išlaidavimu. 

Tačiau, pažymi vyriausybės 

spaudos tarnyba, Lietuvoje 
teikiama pagalba labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių įmo
nių darbuotojams. „Lietuva, 
kaip ir kitos Europos val
stybės, neturi jokių galimybių 
visiškai išvengti Rusijos fi
nansų krizės pasekmių. Ta
čiau, siekdama kiek įmanoma 
sušvelninti šias pasekmes, 
Lietuvos vyriausybė teikia 
daug didesnę ekonominę ir so
cialinę paramą nei kitos kai
myninės valstybės", teigiama 
pranešime. 

Č. Juršėno raginimus taupy
ti vyriausybės spaudos tarny
ba vadina „pavėluotais". Pa
sak pranešimo, šiemet 
stybės valdymo išlaidos 
mažintos nuo 3.65 iki 
proc., o kitais metais 
sumažės iki 2.9 proc. 
stybės biudžeto. 

Be to, dabar išnaudojama 
tik trečdalis leistinų vyriau
sybės reprezentacinių išlaidų 
ir tai jos yra perpus mažesnės, 
nei LDDP vadovavimo vyriau
sybei laikais, pažymima pra
nešime. 
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Naftos įmonių darbuotojai 
nepraras socialinių garantijų 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(Elta) — Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pirmi
ninkės Birutės Visokavičienės 
teigimu, bendrovė „Williams", 
investuojanti į Lietuvos naftos 
įmones, turės perimti visus 
darbdavių įsipareigojimus, už
tikrinti darbuotojams socia
lines garantijas pagal Lietu
vos įstatymus. 

* Į Karaliaučiaus srities 
sveikatos apsaugos valdybos 
sandėlius buvo atgabenta 
vaistų, kuriuos Lietuva per
davė srities gyventojams, an
troji siunta. Šįkart ji kainavo 
65,000 JAV dolerių. Iki spalio 
29 d. į Karaliaučių ketinama 
atvežti vaistų už 250,000 dole
rių. Srities ligoninėse labai 
sunki padėtis. Trūkstant lėšų 
narkozei, ligoninėje tenka ati
dėti planuotas operacijas, to
dėl pagalba iš Lietuvos tuč
tuojau bus panaudota. <Eita> 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje ji sakė, kad „Wil-
liams" pasirašytuose protoko
luose su naftos įmonių prof
sąjungomis numatyta, kad, 
kuriant naujas darbo vietas, 
pirmiausia bus perkvalifikuo
jami dabartiniai darbuotojai, 
darbas bus pasiūlytas vieti
niams, t.y. Mažeikių gyvento
jams. 

B. Visokavičienės nuomone, 
sutartyse su strateginiu inves
titoriumi reikėtų numatyti vi
sų valstybinių tikslų užtikri
nimo „saugiklius", tarp jų ir 
socialines garantijas. Seimo 
narės nuomone, garantijos tu
ri būti išnagrinėtos Ckio, Tei
singumo, Finansų, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri
jose. 

Seimo Ekonomikos komiteto 
ūkio infrastruktūros pako
mitečio pirmininkas Stasys 
Malkevičius sakė, kad šis 
komitetas pritarė su kai ku-

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus rugsėjo 22 d. pasakė kalbą Jungtinių Tautų 53-joje sesijoje JT 
(EPA-E!ta! 

komiteto nariais. 
Vakare V. Adamkus ir jį ly

dinti delegacija išvyko į Lietu
vą. Su jais nebuvo prezidento 
žmonos Almos, kuri iš New 
Yorko vyko į Čikagą tvarkyti 
asmeninių reikalų. 

būstinėje, New Yorke. 

Valdas Adamkus pabrėžė 
Lietuvos naudą Jungtinėms 

Tautoms 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(BNS-Elta) — New Yorke su
sitikę Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan kalbėjosi apie JT 
vaidmenį sprendžiant pasau
lines problemas ir Lietuvos 
dalyvavimą JT institucijų dar
be bei taikos užduotyse. 

Antradienį pasakęs kalbą 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje, V. Adam
kus susitiko su K. Annan. 

Pasak prezidento spaudos 
atstovės Violetos Gaižauskai
tės, pusvalandžio pokalbyje 
apsvarstyti tarptautinės poli
tikos reikalai ir Lietuvos daly
vavimas JT veikloje. 

V. Adamkus sakė vertinąs 
K Annan pastangas spren-. 

džiant pasaulines krizes, o Lie
tuva nori kuo aktyviau da
lyvauti taikos palaikymo už
duotyse. 

K Annan gerai įvertino Lie
tuvos pastangas dalyvauti tai
kos palaikymo misijose ir ben
dradarbiavimą šioje srityje su 
kaimyninėmis valstybėmis prie 
Baltijos jūros. 

Taip pat buvo kalbėta apie 
galimybę surengti K Annan 
vizitą Lietuvoje. V. Adamkus 
pakvietė JT generalinį sekre
torių kitais metais atvykti į 
Baltijos jūros valstybių tary
bos užsienio reikalų ministrų 
posėdį, kuriame K. Annan 
galėtų susipažinti su Baltijos 
regiono valstybių bendradar
biavimu. 

JT vadovas iš principo neat
metė tokios galimybės, tačiau 
sakė, kad jo darbotvarkę daž
nai keičia nenumatyti pasau
lio įvykiai. 

Lietuvos prezidentas sakė. 
kad Lietuva sudominta daly
vauti JT darbe. V. Adamkaus 
nuomone, JT sekretoriate ga
lėtų dirbti daugiau lietuvių, 
nes. pasak jo, Lietuva turi 
daug kvalifikuotų specialistų. 

V. Adamkus JT vadovui 

riomis išlygomis akcinių ben
drovių „Būtingės nafta", „Ma
žeikių nafta" ir „Naftotiekis" 
pertvarkymo įstatymo projek
tui ir jį lydintiems dokumen
tams. Jis tikisi, kad Seimas 
priims šiuos dokumentus. 

sakė, kad Lietuva, siekdama 
užtikrinti įvairių pasaulio re
gionų atstovavimą, ketina kel
ti savo kandidatūrą į nenuola
tines Saugumo Tarybos nares 
2004-2005 m. kadencijai. 

Antradienį V. Adamkus da
lyvavo New Yorko klube „Club 
21" paruoštoje vakarienėje su 
didžiųjų JAV įmonių atsto
vais. 

Trečiadienį, paskutinę savo 
darbo vizito New Yorke dieną, 
prezidentas daug dėmesio sky
rė verslo klausimams. 

Jis pusryčiavo su firmos 
„Lehmans Brothers", pietavo 
su „J.P. Morgan" atstovais. Po 
pietų V. Adamkus lankėsi 
New Yorko vertybinių popie
rių biržoje, susitiko su jos pir
mininku Richard Grasso. Pre
zidentui buvo surengta ek
skursija po biržos prekybos 
salę, ir jis uždarė prekybos se
siją. 

Vėliau įvyko prezidento su
sitikimas su Amerikos žydų 

CNN žiūrovai susipažino 
su Lietuvos ekonomika 

Interviu „CNN Financial 
Netvvork" kanalui Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
apie 15 minučių kalbėjo apie 
Rusijos krizę, privatizavimą 
Lietuvoje ir pastangas pradėti 
narystės derybas su Europos 
Sąjunga. 

Žurnalistės paklaustas, ar 
Lietuva nesijaučia nuskriaus
ta, kad Estija pirmoji buvo pa
kviesta derėtis dėl narystės 
ES, V. Adamkus atsakė, jog 
yra priešingai — Lietuvai tai 
tapo pretekstu dar energin
giau pačiai siekti tokio pakvie
timo. 

JAV auditorijai pasakoda
mas apie Lietuvos pramonės 
privatizavimą, V. Adamkus 
džiaugėsi, kad šiame procese 
dalyvauja ir JAV bendrovė 
„Williams International". 

Karininkams trūksta 
kvalifikacijos, kariams — 

išprusimo 
prisidėt Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) 

— Trečiadienį Lietuvoje akre
dituoti užsienio valstybių gy
nybos atašė, susitikę su Nacio
nalinio saugumo komiteto 
nariais, pareiškė, kad Lietuva 
turi daugiau dėmesio skirti 
karininkų reng.mui ir karei
vių švietimui. 

Gynybos atašė šią savaitę 
apsilankė „Geležinio vilko" 
batalione Marijampolėje, 
Druskininkų karinėje sanato
rijoje, Lietuvos-Baltarusijos 
pasienio punktuose. 

Karo diplomatai teigė pa
stebėję teigiama pokyčių ka
riuomenėje, o Lietuva žengia 
teisingu keliu, siekdama įsi
jungti į tarptautines struktū
ras. 

Tačiau kaip neatidėliotinai 
sprendžiamas problemas jie 
įvardijo nepakankamą būrių 
vadų profesionalumą ir pras
tas kareivių u^ienio kalbu ži
nias. 

Atašė sake. kad Lietuvos 
kareivių dažnesnis dalyvavi
mas tarptautinėse pratybose 

pne taip pat galėtų 
jų švietimo. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo komiteto vadovas Algirdas 
Katkus teigė, kad dabar į karo 
tarnyba jau ateina aukštąsias 
mokyklas baigę, išprusę bei 
užsienio kalbas mokantys vai
kinai. Jis sakė tikįs, jog kuria
ma Karo akademija padės ge
riau pasirengti integracijai į 
NATO. 

* Madagaskaro preziden
tas Didier Ratsiraka su žmo
na Selin, atskridęs iš Pary
žiaus, trečiadienį apie porą va
landų viešėjo Kaune, kur apsi
lankė tik Kauno bendrovėje 
„Helisota" ir, atsiėmęs pagal 
specialu užsakymą jam įreng
tą sraigtasparnį, privačiu lėk
tuvu išvyko iš Karmėlavos oro 
uosto. Sutinkant Madagaska
ro prezidentą, laikytasi mini
malių protokolo normų. Sve
čias nepareiškė noro papietau
ti, Lietuvoje pasitenkino tik 
mineraliniu vandeniu. Anot D. 
Ratsiraka, jo valstybė pasiren-

JAV prezidentas siekia 
išvengti apkaltos 

Vašingtonas, rugsėjo 23 
d. (Reuters-BNS) — JAV pre
zidentas Bill Clinton siekia 
susitarimo su Kongresu, kad 
nebūtų pradėtas apkaltos pro
cesas dėl sekso skandalo. 

Baltųjų Rūmų atstovas 
spaudai antradienį pareiškė, 
kad B. Clinton apsvarstys vi
sus pasiūlymus, kurie įgalintų 
Kongresą greičiau užbaigti 
Baltųjų Rūmų sekso ir mela
gingo liudijimo skandalo svar
stymą. 

„Jis būtų labai sudomintas 
ir norėtų aptarti bet kokius 
pasiūlymus, kurie įgalintų 
valstybę išvengti tolesnės ago
nijos šiuo klausimu", sakė ats
tovas. 

B. Clinton patarėjas Rahm 
Emanuel pareiškė, jog prezi
dentas nori, o valstybė nusi
pelnė „greito šio klausimo 
sprendimo, kuris būtų kartu 
teisingas ir dvipartinis". 

Tačiau, pasak Reuters, to
kio susitarimo tikimybė labai 
miglota, nes JAV Atstovų Rū
mų respublikonai ir toliau rei
kalauja balsuoti, ar reikia 
pradėti oficialų apkaltos pro

cesą. 
Atstovų Rūmų Teisinė ko

misija iki spalio pradžios turė
tų nuspręsti, ar pradėti apkal
tos tyrimą, o svarstymai turė
tų prasidėti tik po lapkričio 
rinkimų, pareiškė šios komisi
jos pirmininkas respublikonas 
Henry Hyde. 

Kitas šios komisijos narys 
respublikonas pareiškė, jog 
apkaltos svarstymas yra 
„konstitucinis procesas, kuris 
iš esmės neapima sandorių 
ieškojimo; jis reiškia laikytis 
principo ir išsiaiškinti esmę". 

Tuo tarpu Baltųjų Rūmų 
atstovė spaudai Ann Levvis at
metė B. Clinton atsistatydini
mo galimybę. „Jis nesirengia 
būti išvytas apsiribojus tik 
s2lišku tyrimu, kuris dabar 
tikrai bando jį pažeminti, jį 
sutrikdyti", sakė atstovė. 

Antradienį Baltųjų Rūmų 
pareigūnai ėmė aktyviau siek
ti sprendimo, kuris įgalintų 
rasti išeitį, kuri įgalintų iš
vengti prezidento apkaltos, 
apsiribojant, pavyzdžiui, Kon
greso papeikimu ar bauda. 

Baltarusijos vadovas 
„ilgisi" branduolinio ginklo 

Minskas, rugsėjo 23 d. (In-
terfax-BNS) — Buvusios Bal
tarusijos vadovybės sprendi
mas išgabenti branduolinį 
ginklą iš respublikos teritori
jos „buvo labai šiurkšti klaida 
ar net nusikaltimas", trečia
dienį, lankydamasis priešlėk
tuvinės gynybos karinėje da
lyje, žurnalistams pareiškė 
Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenko. 

1992 m. Baltarusijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas Stanislav Šuškevič pasira
šė atitinkamą tarptautinį su
sitarimą ir patvirtino bran
duolinių raketų išgabenimo 
tvarkaraštį. 

Anot A. Lukašenko, kai 
1994 metais jis buvo išrinktas 
prezidentu, „šio proceso jau 
nebebuvo galima sustabdyti" 
— respublikos teritorijoje bu
vo likę tik kelios iš 86 strate
ginės paskirties branduolinių 
raketų. 

Jo vertinimu, tada „Rusija 
ir Vakarai Minskui darė di
džiulį spaudimą — Baltarusi
ja tiesiog pateko į žnyples už 
tai, kad tebeturėjo raketų ir 
neišgabeno jų pirma laiko". 

A. Lukašenko priminė, kad 
į paskutinės branduolinės ra
ketos išgabenimo iš Baltarusi
jos į Rusiją iškilmes 1996 m. 
lapkritį jis nevažiavo. 

Pasak prezidento, .jam ra
ketų išgabenimas buvo trage
dija ne todėl, kad Baltarusija 
nebeteko branduolinio ginklo, 
o kad buvo padaryta didelė po
litinė klaida". 

A. Lukašenko mano, kad šis 
žingsnis vėliau atsiliepė Rusi
jos ir NATO deryboms, „Ru
sija tapo sukalbamesnė". 

Jo nuomone, dabar Baltaru
sija vėl „spaudžiama" — Va
karai reikalauja sunaikinti 
branduolinių raketų sistemų 
„Topol" paleidimo aikšteles. 

Lietuva ir Ispanija parengė 
nelegalų grąžinimo sutartį 

Madridas, rugsėjo 23 d. 
(Elta) — Lietuvos ir Ispanijos 
diplomatai trečiadienį Madri
de paruošė tvirtinimui dvišalę 
nelegalių asmenų grąžinimo 
sutartį, apibrėžė jos sąlygas. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerijos Vizų sky
riaus vedėjas Gediminas 
Šiaudvytis, pasirašyti šį doku
mentą ketinama lapkrido 
mėnesio antrojoje pusėje, kai 
Madride planuoja lankytis 
Lietuvos diplomatijos vadovas 
Algirdas Saudargas. 

Drauge su Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos Konsuli
nio departamento vadovu am
basadoriumi Rimantu Šid
lausku sutartį ruošė ir derino 
Ispanijos Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinio depar
tamento generalinis direkto
rius Alejandro Blanco de Cas-

gusi su Lietuva užmegzti dip
lomatinius santykius. Didesnę 
gyvenimo dal> Paryžiuje pra
leidžiantis Madagaskaro vado
vas sakė nemanąs, kad jo sala 
yra viena skurdžiausių pasau
lyje. Jo nuomone, Madagaska
re geriau nei Lietuvoje. (BNS> 

tro. 
Lietuvos diplomatų teigimu, 

tai yra dar vienas svarbus 
žingsnis siekiant narystės Eu
ropos Sąjungoje. Mat visos 
šios organizacijos narės turi 
būti tarpusavyje sudariusios 
nelegalų grąžinimo sutartis. 

Lietuva šiuo metu priklauso 
„pilkajam" sąrašui, į kurį 
įtrauktos valstybės, jau tu
rinčios bevizio režimo sutartis 
su kai kuriomis Europos Są
jungos narėmis. Lietuva yra 
sudariusi tokias sutartis su 
Europos Sąjungai priklau
sančiomis Šiaurės Europos 
valstybėmis, taip pat Didžiąja 
Britanija. 

Ispanijos pareigūnai teigia 
padėsią siekti, kad Lietuva 
patektų į „baltąjį" sąrašą, ku
riam priklausančios valstybės 
gali naudotis beviziu režimu 
su ES valstybėmis. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 24 d.: Gerardas, 

Rupertas, Ema, Gedvinas. 
Rugsėjo 25 d.: Kleopas, 

Vladislovas. Aurelija. Vaigir-
tas, Želve. 
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PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
SUKAKTIS 

BRONIUS JUODELIS 

Dvidešimtojo šimtmečio šeš
tame ir septintame dešimtme
tyje dėl demografinių pasikei
timų Čikagos lietuvių gyven
vietėse, ypač Marąuette Park, 
Gage Park, Brighton Park, 
Town of Lake bei kituose tel
kiniuose, nemažai lietuvių šei
mų apsigyveno Lemont, Dow-
ners Grove, Hinsdale, Wood-
ridge bei kituose Čikagos piet
vakarių priemiesčiuose. Ne
maži atstumai važinėjant į 
Čikagos lituanistines mokyk
las, j Jaunimo centro rengi
nius, į lietuviškas parapijas 
vertė Lemonto ir apylinkių lie
tuvius rūpintis. nauju centru 
ir lietuviškais maldos namais 
šioje apylinkėje. 1962 metais 
įsisteigusi JAV LB Lemonto 
apylinkė tuomet dar buvo ne
pajėgi išspręsti naujų patalpų 
įsigijimo klausimo. Išaugus 
Lemonto Maironio lituanisti
nei mokyklai, ir jai įsikūrus 
Lemonto valstybinės pradžios 
mokykloje, jos sporto salėje 
buvo ruošiami LB Lemonto 
apylinkės Vasario 16 minėji
mai bei kiti renginiai. 

Pirmiej i žingsniai 

Pirmosios pastangos lietu
vių centro patalpų įsigijimui 
Lemonte ar jo apylinkėse pra
sidėjo 1980 metais, būriui 
veiklių Lemonto bendruome-
ninkų nusprendus imtis ini
ciatyvos telkti lėšas ir ieškoti 
centrui tinkamų pastatų. Kad 
šios pastangos bei lėšų telki
mas nesusikirstų su JAV LB 
įstatais, buvo nutarta sudary
ti atskirą organizaciją, ją in
korporuoti Illinois valstijoje ir 
gauti aukų iš valstybinių mo-
"kesčių nurašymo. Šią „Lithua-
nian Cultural Society Aušra, 
Inc." organizaciją 1982 m. sau
sio 29 dieną advokatas Ginta
ras P. Čepėnas inkorporavo Il
linois valstijoje, kaip nepelno 
siekiančią korporaciją, turin
čią IRS 501(c) (3) tax-exempt 
privilegiją. Inkorporavimo do
kumentus pasirašę pirmieji 
direktoriai buvo: Rasa Šaraus-
kienė, Baniutė Kronienė ir 
Domininkas Masiulis. J U S 
TOS" lėšų telkimas nebuvo gau
sus, tačiau 1986 m. jau buvo 
pradėtos derybos dėl valsty
binės pradžios mokyklos Da-
rien miestelyje (Lemont Rd. ir 
Plainfield Rd.) pirkimo su kla
sėmis lituanistinei mokyklai, 
auditoriją — sporto salę sek
madieniais paverčiant maldos 
namais. Deja, šios derybos ne
buvo užbaigtos. 

Nauji vėjai Lemonto 
padangėje 

Iš amerikiečių spaudos suži
nojus, kad Lemonte esanti De 
Andreis Vincentian Order ku
nigų seminarija yra parduoda
ma, ir kad jos pardavimui Illi: 
nois kalėjimų administracijai 
priešinasi Lemonto miesto ra-
dovybe, „Aušros" valdyba susi

domėjo naujomis galimybė
mis. „Aušros" atstovai Modes
tas Jakaitis ir Bronius Juode
lis 1983 m. apžiūrėjo dar vei
kiančią seminariją ir tarėsi su 
administracija dėl pardavimo 
sąlygų. Tos sąlygos „Aušrai" 
buvo „neįkandamos", nors mil
žiniškas pastatų kompleksas 
buvo tinkamiausia vieta Le
monto lietuvių centrui. Po šio 
apžiūrėjimo platus Br. Juode
lio straipsnis buvo paskelbtas 
„Drauge", kuriame buvo nu
rodomas seminarijos pastatų 
tinkamumas lietuvių centrui. 
Nuo 1980 metų kunigų semi
narijai dar veikiant, jos kop
lyčioje Lemonto lietuvių kape
lionas kun. dr. Juozas Pruns-
kis kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį laikė šv. Mišias 
lietuvių kalba. Po poros metų 
teko pereiti į Ateitininkų na
mus, kur vyko ir LB Lemonto 
apylinkės susirinkimai bei pa
maldos. 

De Andreis seminariją nu
pirkus Arthur Rubloff Co. ir ją 
perpirkus Vytauto Vebeliūno 
vadovaujamai „Litas Investing 
Co. Inc." bendrovei, atsirado 
naujos galimybės įsigyti Lietu
vių centrą Lemonte. Iniciaty
vos Maironio lituanistinei mo
kyklai seminarijos koplyčios ir 
pastatų sparną nupirkti ėmėsi 
LB Lemonto apylinkės valdy
ba — Vytautui Šoliūnui pirmi
ninkaujant. Susirašinėjimo 
dokumentai su „Lito" tarybos 
pirm. Vytautu Vebeliūnu ra
do, kad 1987.07.21 buvo sutar
ta pasirašyti tos seminarijos 
pastatų dalies pirkimo sutartį 
už 300,000 dol. Vyko derybos 
su PLB valdybos pirmininku 
Vytautu Kamantų dėl semina
rijos pastatų nupirkimo, viską 
pavadinant Pasaulio Lietuvių 
centru. Deja, neturėdama lė
šų ir negaudama paskolos iš 
Lietuvių fondo, PLB valdyba 
nuo pirkimo atsisakė. Liko 
tiktai vardas — Pasaulio lie
tuvių centras. 

Seminarijos pastatų pirki
mui, atsiradus lietuvių misijos 
įkūrimo galimybei Lemonte, 
reikėjo atitinkamos, legalios 
organizacijos. Ji buvo sukurta 
1987 m. rugsėjo mėn. 24 d. 
Lithuanian Mission Center, 
INC. vardu ir inkorporuota Il
linois valstijoje, kaip ne pelno 
siekianti korporacija, turinti 
IRS 501(c) (3) privilegiją. In
korporavimą atliko advokatas 
Saulius Kuprys. Pirmieji di
rektoriai buvo: Vytautas Šo-
liūnas, Agnė Katiliškytė ir 
Liudas K Šlenys. Naujoji or
ganizacija jau turėjo 10% pir
kinio įmokėjimo sumos arba 
30,000 dol., kuriuos sudarė 
26,000 dol. iš „Aušros" draugi
jos iždo, ją dabar uždarant, ir 
4,000 jau buvo surinkti. „Litas 
Investing Co. Inc." tarnauto
jas ir centro administratorius 
Bronius Nainys daug pastan
gų dėjo, kad centras neatitek
tų kitiems pirkėjams, kurių 
buvo, bet būtų nupirktas Le

monto lietuvių bendruomenės. 
Prie to prisidėjo ir architektas 
Albertas Kerelis. Pirkėjų pu
sėje — „Lithuanian Mission 
Center, Inc." legalius ir bend
rus pirkimo reikalus kruopš
čiai ir sėkmingai tvarkė ad
vokatas Rimas A. Domanskis. 

Centro pilnatis 

De Andreis seminarijos pa
talpos turėjo dvi sales, dideles 
bibliotekų patalpas, moder
nišką, didelę virtuvę, klierikų, 
administracijos gyvenamas 
patalpas, tinkamas prievatiems 
butams, daug klasių ir rašti
nių, kurios neįėjo į 300,000 
dol. pirkinį. Jos buvo labai rei
kalingos Pasaulio lietuvių 
centro platesnei kultūrinei 
veiklai ir lietuvybės išlaiky
mui, šioje apylinkėje vis dau
giau įsikuriant jaunoms šei
moms. Buvo aišku, kad reika
linga nupirkti visas De And
reis seminarijos patalpas. JAV 
Lietuvių Bendruomenės Le
monto apylinkė irgi išaugo į 
vieną iš didžiausių apylinkių 
visoje Amerikoje, tačiau viso 
centro pirkimui trūko lėšų. 

Prie inkorporuotos „Lithua
nian Mission Center, Inc." 
1987 m. rudenį susibūrė spe
cialus jaunesnės kartos lietu
vių komitetas, norėdamas 
gauti lėšų visoms seminarijos 
patalpoms nupirkti ir visą Pa
saulio lietuvių centrą įsteigti. 
Komitetą sudarė: Ričardas 
Burba, Rimas Domanskis, Mo
destas Jakaitis, Vytautas Ja-
nuškis, Alvydas Jonikas, Li
nas Narušis, Jurgis Riškus, 
Rūta Sušinskienė ir kiti* bei 
kitos atėję į pirmąją Pasaulio 
lietuvių centro tarybą ir val
dybą bei įvairių darbų komisi
jas 1988 m. Pirmuoju PLC ta
rybos pirmininku buvo Vytau
tas Šoliūnas. Pirmuoju PLC 
valdybos pirmininku buvo 
adv. Rimas Domanskis. Sekre
torė — Rūta Sušinskienė. Iž
dininkas — Alvydas Jonikas. 
Tarybos ir valdybos nariai — 
Ričardas Burba, Dalia Dund-
zilienė, Modestas Jakaitis, Ag
nė Katiliškytė, Linas Narušis, 
Genė Rimkienė ir Liudas 
Šlenys. Komisijų pirmininkai: 
aukų rinkimo ir narių verbavi
mo — Jurgis Riškus; inži
nerija — Gediminas Bielsku6; 
planavimas — Vytautas Ja-
nuškis; organizaciniai ryšiai 
— Kazys Laukaitis; pastato 
įrengimas — Remigijus Posko-
čimas. 

Pasaulio lietuvių centras 
buvo nupirktas 1988 m. rug-

Pasaulio lietuvių centro taryba 1998 metama. Sėdi iš kairės: Dana Gylienė, Genė Rimkienė, Kęstutis Jecius, Ze
nonas Mereckis: stovi: Rimantas Griškelis, Algis Tamošiūnas. Algis Liepoms, Anatanas Razma, Jr. Vytenis Lie
tuvninkas. Povilas Kilius. Romas Kronas ir Rimas Gulbinas. Dar priklauso Donatas Siliūnas ir Gintautas Sau
lis. 

pjūčio mėn. 8 d. už vieną mili
joną dolerių, šią sumą išmo
kant per penkis metus. Tačiau 
visą skolą sumokant iki 1988 
m. gruodžio mėn. 31 dienos, 
duodama 200,000 — nuolaida 
ir centras kainuoja 800,000 
dol. 

Per 5 mėnesius surinkti lė
šas visiškam skolos išmokėji
mui — buvo labai-didelis už
davinys lėšų telkimo komiteto 
pirmininkui Jurgiui Riškui ir 
visai valdybai. Vis dėlto lėšos 
bei paskolos buvo laiku gautos 
ir pirkimo suma 800,000 dol. 
laiku sumokėta už visas cent
ro patalpas. 

Legalizuojant vėliau Pasau
lio lietuvių centrą, jis buvo re
gistruotas prie „Lithuanian 
Mission Center, Inc.", kaip pa
grindinė institucija su pilno
mis nuosavybės teisėmis „Li
thuanian World Center" var
du. 

Pasaulio lietuvių centro 
išlaikymas 

Laiku sumokėjus PLC pirki
mo kainą su nuolaida, teko 
paimti 600,000 dol. paskolą. 
Jos išmokėjimui kas mėnuo 
buvo reikalingi 6,500 dol. 
Centro išlaikymo išlaidos kas 
mėnesį yra apie 8,000 dol. 
Vien tik šių išlaidų apmokėji
mui per metus buvo reikalingi 
174,000 dol., neskaitant re
montų, pagerinimų ir pagra
žinimų išlaidų. Banko 600,000 
dol. paskola buvo išmokėta 
apytiksliai 1992 metais, kai 
buvo įrengti ir parduoti centro 
„condominiums". Naujų išlai
dų atsirado, įruošiant „Bočių 
menę", pagerinant didžiąją sa
lę, perdengiant stogą, tvar
kant lauko ir vidaus sienas, 
pertvarkant žemutinę sporto 
salę. Centro priežiūrai samdo
mi švaros prižiūrėtojai, ad
ministratorius, reikalų vedėja 
ir kiti pagalbiniai tarnautojai, 
pagal reikalą. 

Pajamos gaunamos iš nuola
tinių gyventojų, raštinių, mo
kyklos ir misijos nuomų bei 
proginio kitų patalpų nuoma
vimo. „Bingo* žaidimai per 
metus atneša apie 100,000 
dol. pelno. Kultūrinių rengi
nių komiteto šventės ir pobū
viai per metus atneša apie 
50,000 dol. pelno. Pajamas su
daro narių mokesčiai, aukos ir 
sunkiai apskaičiuojamas dide
lio savanorių būrio nuolatinis 
darbas. 

Pasaulio lietuvių centras 
yra savarankiška, niekam ne
priklausanti institucija, besi
tvarkanti narystės pagrindu, 
pagal Illinois valstijoje regist
ruotus PLC nuostatus. PLC 
nariai metiniuose susirinki
muose išrenka tarybą, valdy
bą ir kontrolės komisiją. 

Nuo PLC įsteigimo Tarybos 
pirmininkais yra buvę šie as
menys: Vytautas Šoliūnas, 
Valdas Adamkus, Benius Gri
galiūnas, Rimvydas Rimkus. 
Rimas Domanskis ir Riman
tas Griškelis. 

PLC valdybos pirmininkais 
yra buvę šie asmenys: Rimas 
Domanskis, Jurgis Riškus, Al
gis Bakaitis ir Kęstutis Jėčius. 

PLC administratoriais iki 
šiol yra buvę šie asmenys: 
Audronė Gulbinienė, Dana 
Gylienė, Angelė Kavakienė, 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Romas Kronas ir Ignas Bud
rys. 

„Bingo" žaidimų komitetui 
vadovauja Alė Lieponienė ir 
Romas Kronas. Kultūrinių 
renginių komitetui vadovauja 
Bronė Nainienė. Krautuvėlės 
„Dovana" komitetui vadovauja 
Dana Gylienė. 

Pasaul io lietuvių centro 
reikšmė 

Pasaulio lietuvių centro 
reikšmė yra didelė ne vien tik 
Čikagos pietvakariuose gyve
nantiems lietuviams, bet ir vi
sai išeivijai, ir net - Lietuvai. 
PLC rengiami įvairūs JAV ir 
visos išeivijos suvažiavimai, 
šventės, Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai. Čia įsikūręs Li
thuanian Mercy Lift, jau pa
rėmęs Lietuvą daug milijonų 
dolerių kainavusiais vaistais 
ir medicinos aparatūra. Čia 
yra ir Lietuvos vaikų globos 
draugija „Saulutė", jau daug 
talpmtuvų su gėrybėmis pa
siuntusi į Lietuvą. Čia yra 
Lietuvių fondas milijoninėmis 
sumomis parėmęs švietimo, 
mokslo, kultūros darbus bei 
išdalinęs daug stipendijų išei
vijos ir Lietuvos studentams. 
Centre įsikūrusi Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdybos 
būstinė ir „Pasaulio lietuvis", 
aplankantis visus kontinen
tus. Centro žemutiniame 
aukšte yra Lietuvių dailės 
muziejus. Jame vyksta išeivi
jos ir Lietuvos dailininkų pa
rodos ir muzikos koncertai. 

Bet svarbiausia, matyt, yra 
kas sekmadienį ir per Šventes 
visus į PLC suvedanti Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sija, turinti didelę koplyčią ir 
kapelioną, atliekantį visus ka
talikų Bažnyčios patarnavi
mus. 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6317 Fairvtew. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas katoa lietuviškai 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akjų ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 VV. 63rd. S t 

Tel. 773-735-7709 

Pasaulio lietuvių centro 
veiklų narį Valdą Adamkų 
Lietuva išsirinko Respublikos 
prezidentu, ir tas centrui su
teikia didelės garbės, kurios 
kiti centrai neturi. 

Čia įsikūrusi išeivijoje di
džiausia Maironio lituanistinė 
mokykla, vaikų darželis ir „Ži
burėlio" Montessori mokyk
lėlė. Taip pat ASS Vydūno 
fondas, LSS archyvas, skautų-
čių tuntų būklai, „Lituanicos" 
futbolo klubas, krautuvėlė 
„Dovana". Trejose salėse nuo
lat vyksta susirinkimai, šven
tės, pokyliai, koncertai, o 17 
butų, vadinamų „condos" bei 
kituose 7 kambariuose gyvena 
garbingo amžiaus sulaukę 
tautiečiai. PLC vyksta „Daina
vos" ansamblio ir 3 tautinių 
šokių grupių repeticijos, pasto
viai renkasi šaunusis misijos 
choras. 

Pasaulio lietuvių centras 
yra didžiausia lietuvybės išlai
kymo tvirtovė išeivijoje, šį 
centrą išlaikykime, jame daly
vaukime ir šiandien, ir atei
nančiais dešimtmečiais. 

DR. L PETRBKIS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hilts. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzfe Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIU L IGOS 

3900 W. 95 S t TeL 708422-0101 
Valandos pagal šusterimą 

Pbmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penfctad. ršeetad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus igų gydytojas 

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

Tai. 773*86-7756 
Valančios pagal šusterime; 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St. OaJt Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

Dr. Justinas Dėdinas (kairėje 
gegužinėje. 

ir prel dr Ignas Urbonas PLC 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOflden Ave.. Suite 310 

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Sirtte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

Tai buvo smagu Pasaulio lietuviu centro gegužinėje! 18 kairės: 
Laukaičiai, ir daug kitu mielų svečių 

Ieva ir Romas Varnaičiai, Kazimieras ir Juzelė 
Nuotr Vytauto Jasinevičiaua 
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LIETUVOS TREMTINIŲ IR 
PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ 

ŠVENTĖ 
STASYS IGNATAVIČIUS 

J a u aštuntą kartą į Laisvės Šventės dalyviai 
gynėjų šventę puikiame Ario
galos slėnyje iš visos Lietuvos 
kampelių rinkosi rezistencijos 
kovų dalyviai, politiniai kali
niai, tremtiniai, įvairių laikų 
mūsų valstybės laisvės gynė
jai , visi, kuriems šventa mūsų 
valstybės laisvė. Šiemet ši, jau 
tradicine tapusi, šventė buvo 
skir ta ginkluotojo pasiprieši
nimo 54-o8ioms metinėms. Di
džiosios tremties 50-mečiui ir 
pirmos Lietuvos tremtinių ir 
politinių kalinių sąjungos įkū
rimo 10-mečiui. 

Pirmieji šventės akordai 
prasidėjo rugpjūčio 7 dieną. 
kuomet į Ariogalą suvažiavo 
gimusieji tremtyje, ir tinklinio 
aikštelėje rungtyniavo dėl 
Ariogalos seniūno įkurtos 
taurės . Vakarop jie susirinko 
prie šalia palapinių uždegto 
laužo ir prisiminė patirtas 
kančias, pasidžiaugė ateities 
perspektyvomis. 

Rytojaus rytą, po kelias die
nas buvusio pažliugusio oro. 
Lietuvoje įsivyravo giedra ir 
saulė savo spinduliais šildė vi
sus atvykusius į VHI Lietuvos 
tremtinių ir pasipriešinimo 
kovų dalyvių šventės atributi
ką, Lietuvos, miestų, mieste
lių ir organizacijų vėliavomis 
pasipuošusią, Ariogalą. O at
vykusių buvo tikrai daug — 
apie 30,000. Ir visa tai rengi
nio organizatorių A. ir D. Viz
barų, Kauno apskrities virši
ninko K. Starkevičiaus ir jo 
administracijos, Raseinių rajo
no mero R. Stankūno, Arioga
los seniūnijos, Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos vadovų ir visų, prisidė
jusių prie šventės rengimo, 
nuopelnas. 

rinkosi 
Ariogalos Šv. Arkangelo My
kolo bažnyčios šventoriuje, 
kur ieškojo savo kovos bičiu
lių, sovietinių kalėjimų ir la
gerių draugų, su kuriais teko 
pakęsti baisias kančias Gula
go lageriuose ir kalėjimuose, 
klausėsi karinių orkestrų me
lodijų, turėjo galimybę įsigyti 
tremtinių ir politinių kalinių 
išleistus leidinius. Jaunie
siems šventės dalyviams trem
ties vietų užrašai bylojo apie 
senelių, tėvų, vyresniųjų bro
lių ir sesių žūties, mirties ir 
kančių vietas, o tokių Sovietų 
sąjungoje buvo šimtai. Į ren
ginį atvyko ir visas LŠS rink
tines atstovaujantys šauliai, 
savanoriai, MPB „Geležinis 
vilkas" brigados ir Kauno Vy
tauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono kariai, Karinių 
oro pajėgų kariškiai. Norisi 
pažymėti, kad organizuojant 
apnšomą renginį savo indėlį 
įdėjo Kauno Vytauto Didžiojo 
rinktinės (vadas ats. vyr. ltn. 
R. Dunauskas) Kauno, Arioga
los, Raseinių ir Viduklės kuo
pų šauliai, kurie padėjo orga
nizatoriams sutvarkyti šven
tės vietos aplinką, palaikė vie
šąją tvarką, koncertavo meni
nės dalies metu. Į šventę atvy
ko ir gražus būrelis ypatingų 
svečių — Lietuvos Respub
likos prezidentas V. Adamkus, 

Danutė Bindokienė 

Pavojus slepiasi už 
dūmų debesėlio 

Svečiai iškilmėse Ariogaloje, įskaitant Lietuvos respublikos prez. Valdą Adamkų (I dešinėje), Seimo pirm. Vy
tautą Landsbergį ir kitus. 

G. Veprauskas, KASP Kauno 
ATGR vado pavaduotojas mjr. 
A. Plieskus, Kauno apskrities 
Vytauto Didžiojo šaulių rink-

tautos praradimus dėl sovie
tinės okupacijos, todėl kiekvie
nas sąmoi.ingas Lietuvos pi
lietis turi dėti visas pastan-

tinės štabo viršininkas viršila gas, kad tas Lietuvos istorijoje 
K. Žilinskas ir kiti kariškiai, daugiau nepasikartotų. 
politinių partijų bei visuome
ninių organizacijų atstovai. 

Vienuoliktą valandą prie 
Ariogalos bažnyčios susifor
mavusi kolona, virš kurios 
plaikstėsi šimtai mūsų vals
tybės, tremtinių, politinių ka
linių, šaulių, kitų organizacijų 
ir šios šventės vėliavų, paju
dėjo prie miestelio kapinių, 

Siaurais kapinių takeliais 
tūkstančiai šventės dalyvių 
nusileido prie Partizanų kop
lytėlės, kurią savo iniciatyva 
ir jėgomis ant puikaus Duby
sos skardžio pastatė politinis 
kalinys, šaulys ariogališkis V. 
Smitrius. Jvykusiame trumpa
me susitelkime, cituodamas 
Šventąjį Raštą, pradėjo Lietu
vos kariuomenės vyriausias 
kapelionas majoras A. Bulota. kur prie Lietuvos kankinių 

Seimo pirmininkas V. Lands- paminklo ir degusios Amžino- N e r a didesnės meilės kaip 
bergis, Seimo ir vyriausybės šios ugnies gėles padėjo vals- gyvybę už draugus atiduoti. 

tybės prezidentas V. Adam
kus, Raseinių rajono meras R. 
Stankūnas ir jo pavaduotojas 
G. Mikolaitis. Galvos nuleidi
mu buvo atiduota pagarba 
žuvusiesiems del mūsų vals
tybės laisvės. Šiandien visi su
prantame milžiniškus mūsų 

nariai, apskričių bei rajonų 
vadovai, Karinių oro pajėgų 
vadas pulkininkas Z. Vegele-
vičius, Krašto apsaugos sava
noriškų pajėgų štabo viršinin
kas pik. lt. B. Juozaitis, Kau
no Vytauto Didžiojo atskirojo 
jėgerių bataliono vadas pik. lt. 

Svečiai stebi jėgerių parodomąją pr. grrtmą. I! kairės (I eil.): bataliono štabo viršininkas kpt. R. Chrimilis, Kau
no apskrities administracijos sekretorius V. Senvaitis. bataliono vada? pik ltn. S. Veprauskas, Krašto apsaugos 
viceministras E. Simanaitis, karinių oro pajėgu vadas. Kauno įgulos vadas pik. Z Vegelevičius, Karinių oro 

Nuotr. Jono Ivaškevičiaus pajėgų štabo viršininkas pik. Č Braziulis. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Jus aš vadinu draugais, jei 
įvykdysite viską, ką aš Jums 
pažadėjau- Lietuvoje ne tik di
delio miesto, bet ir mažo mies
telio grindinio akmenys ar 
medžiai apšlakstyti partizanų 
krauju. Šventa ir išganinga 
mintis yrą melstis už juos, 
Lietuvos didvyrius". 

s i e t u v a pripažino savo ka
rių žygdarbį, deramai juos pa
gerbia. Lietuvos kariuomenė, 
šiandieniniai jos kariai iš jų 
žygdarbio semiasi ryžto, va
lios, mokosi ginti tėvynę. Šioje 
šventoje vietoje, mintimis 
grįždami pusę šimtmečio at
gal, kartu žiūrime į ateitį ir 
kiekvienas širdyje įsipareigo
jame, kad branginsime tą per
galę, kūną jie iškovojo savo 
krauju ir kuri šiandien pra
žydo Lietuvos nepriklausomy
bės žiedais", — taip susirinku
siems prie Partizanų koplyčios 
kalbėjo Krašto apsaugos mi
nistras Č. Stankevičius. 

Karių saliutu ir tylos mi
nute pagerbę žuvusiųjų atmi
nimą, šventės dalyviai grįžo į 
Ariogalos bažnyčią, kurioje šv. 
Mišias už žuvusius, nukankin
tus ir tremtyje mirusius Lietu-

Nuotr Jono Ivaškevičiaus 

vos laisvės kovotojus, aukojo 
Kauno vyskupas Rimantas 
Norvilą, kuriam talkininkavo 
Lietuvos kariuomenės kapelio
nas A. Bulota ir Kauno kar
melitų bažnyčios klebonas A. 
Keina. Dėl gausybės atvyku
sių, ne visiems buvo lemta pa
tekti į bažnyčią ir šventorių, 
todėl buvo priversti šv. Mišių 
klausytis aplinkinėse gatve
lėse. 

Grįžęs į miestelį iš kapinių, 
grojant KOP orkestrui, prezi
dentas buvo sutiktas vidu
rinės mokyklos salėje, kur su
sitiko su šventės organizato
riais, apskričių viršininkais, 
rajonų merais, meno vienetų 
vadovais ir kitais svečiais. Su
sitikimą trumpomis kalbomis 
pradėjo šventės organizatoriai 
A. ir D. Vizbarai, Kauno apsk
rities viršininkas K Starke
vičius. Pasidžiaugęs dalyvių 
gausa, V. Adamkus linkėjo ki
tąmet į Ariogalą sukviesti 
50,000 žmonių. Ariogalos, pa
sak prezidento, labai patogi 
geografinė padėtis, beveik pa
čiame Lietuvos viduryje, ap
link nuostabi gamta, todėl 
būtina tęsti šio renginio tradi
cijas. Mokyklos salėje jam 
teko susitikti ir bendrauti su 
visų devynių Lietuvoje veiku
sių partizanų apygardų atsto
vais. Susirinkusieji mokyklos 
salėje buvo pavaišinti. 

Pasibaigus šv. Mišioms, 
trenkiant maršui, į gražųjį 
Dubysos slėnį ėmė leistis mar
gaspalvė kolona. Su savo dai
nom ir vėliavom žygiuoja visų 
miestų, rajonų, visuomeninių 
organizacijų ir politinių par
tijų delegacijos. Drauge su 
šventės dalyviais į stadioną 
atvyko ir Lietuvos preziden
tas , Seimo pirmininkas, Seimo 
ir vyriausybės nariai, kiti sve
čiai. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Kai a tkūrusi nepriklauso
mybę Lietuva pradėjo dairytis 
finansinių įplaukų iš Vakarų, 
viena pirmųjų, atskubėjusių 
su investavimu, buvo Ameri
kos Philip Morris bendrovė. 
Nors jos atvežti doleriai buvo 
naudingi Lietuvos ekonomi
kai, bet to negalėtume pasaky
ti apie bendrovės gaminius, 
paleistus į viet inę ir užsienio 
rinką. Philip Morris bendrove 
ne tik amerikiečiams, bet ir 
pasauliui žinoma savo ciga
retėmis ir kitais tabako ga
miniais. 

Ne vien Phil ip Morris, bet 
ir kiti JAV tabako didieji, dėl 
kaskart aš t resnės kritikos ir 
įvairių suvaržymų šiame 
krašte, palankių r inkų ieško 
užsienyje, ypač Rytų ir Vidu
rio Europoje. Sovietiniais lai
kais į amerikiet iškus impor
tus tose šalyse buvo šnai
ruojama, bet po komunizmo 
žlugimo vartai plačiai atsi
vėrė naujoms galimybėms ir 
geram pelnui. Nors Amerikoje 
jau nuo šešiasdešimtojo de
šimtmečio nuolat pabrėžiamas 
rūkymo kenksmingumas svei
katai ir dėl to rūkančiųjų 
skaičius mažėja <pvz., per pa
staruosius 5 metus nukrito 
puspenkto procento), kitur tas 
dar turi nedaug įtakos (per tą 
patį laikotarpį rūkančiųjų 
skaičius Rytu Europoje padi
dėjo 5.6 p roc , o Azijoje net 8 
proc). Tad užsienyje kylanti 
paklausa ir iškelia tabako 
pramonės biržos akcijų kai
nas, nepaisant siaurėjančios 
rinkos Amerikoje. Reikia pa
brėžti, kad nuo 1960 m. ame
rikietiškų cigarečių eksportas 
į užsienį padidėjo 1,100 proc! 

Šiandien Marlboro, Philip 
Morris, Camel ir kitos popu
liarios cigarečių rūšys ži
nomos visame pasaulyje, net 
mažiems vaikams. Dar nese
niai šiame kraš te reklaminėse 
lentose dūmus pūtęs ir jau
nuolius pirmąją cigaretę užsi
degti viliojęs ,,Joe Camel" 
buvo „deportuotas" į užsienį, 
kur Amerikos įstatymai, var
žantys cigarečių reklamas, 
nukreiptas į jaunimą, ir svei
katos organizacijų, kovojančių 
su rūkymu, kri t ika jo nepa
siekia. Tabako pramonė jau
nuolius, ypač besivystančiuo
se kraštuose, į savo pinkles 
įtraukti stengiasi ir netiesio
giniais būdais, už cigarečių 
dėžutėse r andamus kuponus 
dalindama pat raukl ias prekes 
— marškinėlius, knygoms 
krepšius ar kupr ines , žiūro
nus, rašiklius ir pan. Tie 
daiktai Ubai populiarus jau

nimo ta rpe ir daugelį paskat i 
na rūkyt i , kad galėtų susi
rinkti reikiamą kuponų kiekį. 

Pasaul inė sveikatos organi
zacija perspėja, kad už mė
lynų cigarečių dūmų debe
sėlio slepiasi pavojus visai 
žmonijai. Tvir t inama, kad iki 
2020 m. pagrindinė mirimų 
priežast is pasaulyje būsianti 
kaip tik susieta su rūkymu 
(.besivystančiuose kraštuose 
tai gali sudaryti iki 70 proc. 
mirimų). Minėtos organizaci
jos duomenys prognozuoja, 
kad ne t rukus tabakas bus di
desne mirimų priežastis, kaip 
AIDS, eismo nelaimės, tuber
kuliozė, žmogžudystės ir savi
žudybes kar tu sudėjus. To
kius spėjimus iššaukia pasta
raisiais metais pagausėję su
sirgimai kvėpavimo takų, 
plaučių, širdies ir ki tomis li
gomis, tiesiogiai sur iš tomis su 
rūkymu. Šiuo metu Kinijoje 
rūko apie 40 proc. gyventojų, 
Vietname — daugiau negu 70 
proc. (Įdomu, kiek rūkančių 
yra Lietuvoje, be abejo, ne
mažai). 

Neišsemtos galimybės taba
ko pramonei yra moterys , ku
rios da r vis sudaro mažesnę 
dalį rūkančių (pasaul iniu 
mastu rūko tik 12 proc. mote
rų ir apie 47 proc. vyrų, o JAV 
vyrai ir moterys sudaro maž
daug po lygiai — 25 proc. 
rūkančių;. Reklamos, nu
kreiptos į moteris, pap ras t a i 
pabrėžia jų „išsilaisvinimą", 
elegantiškumą, vakar ie t išku-
mą. Tyrimai rodo, kad tokios 
reklamos yra veiksmingos ir 
sugundo moteris griebtis ciga
retės. 

Š iame kraš te vis daugiau 
įstaigų, parduotuvių, restora
nų ir kitų vietų, kur susiburia 
daug žmonių, draudžia rū
kyti. Dažnai galime matyt i tų 
vietų darbuotojus, išėjusius 
laukan (net labai bjauriam 
orui esant) „praryt i dūmelį". 
Europoje retai k u r rūkyti 
d raudžiama. Ir Lietuvoje — 
kur bepasisuksi, v isur matysi 
besisklaidančius cigarečių dū
mus, net lėktuvuose, nešan
čiuose keleivius iš Kopenha
gos, Amsterdamo, Frankfurto 
į Vilniaus oro uostą... 

Lietuvos medicinos darbuo
tojai ir sveikatos apsaugos 
įstaigos kol kas da r labai at
sargiai kalba apie rūkymo 
kenksmingumą. Galbūt čia 
galėtų tam tikrą akciją pradė
ti užsienio lietuviai: kai nu
vyksta aplankyti art imųjų ar 
turi kontaktą su a tvykstan
čiais paviešėti š iame kraš te , 
takt iškai užsimenant apie rū
kymo pavojų. 
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J U R G I S JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Vienoje daubelėje užtinku du šilbaravykius, bet 
menkas džiaugsmas: didesnysis visai sukirmijęs, tik 
mažiukas, vos išdygęs, dar tebe sveikas. Apsuku kelis 
ratus-apie tą vietą, bet daugiau nieko. 

Užlipęs ant kito volo vėl pamatau ir išgirstu Bri-
gitukę. Ji renka ūmėdes ir niūniuoja. Jos niūniavimas 
visiSkai sutampa su pušų gaudimu. Turbūt ir ją pušų 
gaudimas pagavo, kad niūniuoja visiškai įsiderinusi į 
pušyno balsą. Pagalvoju, ką Čiurlionis būtų piešęs, 
jeigu kada botų tokį derinį išgirdęs, o gal būtų ir kito
kią muziką parašęs, visiškai savitą, niekur kitur ne
girdėtą ir negirdėsimą. 

Pro pušų tarpus žiūriu į ją taip įnikusią į ūmėdes. 
Vikriai pjauna galvutes ir kiekvieną patikrina, kad 
nebotų sukirmijusi. Kai kurias numeta, ir man aišku, 
kad jos sukirmijusios. Net į mano pusę akių nepake
lia. 

Apie ją buvo girdėti daug šnekų. Turbūt daugiau 
negu apie ką kitą. Vieniems ji buvo palaida mazgotė, 
kitiems tik linksma moteris, bet labai darbšti ir labai 
tvarkinga. Net perkimštame barake, sakė, ji savo 
kamputį mokanti palaikyti ir jaukų, iŠ švarų. Tą kartą 
bežiūrinčiam į ją ėmė kilti gailestis kam ji ištekėjusi. 
Ligi tol dar nebuvau sutikęs moters, kuri būtų atro

džiusi, kad su ja galėčiau eiti visiškai nekreipdamas 
dėmesio nei ką apie ją kas šneka, nei ką gali galvoti. O 
gal tada net ir neturėtų ką šnekėti nė iš ko šaipytis. 
Atrodė, mudviejų rankose visi darbai degte degtų ir 
visi užmanymai virstų daiktais. Ja i nereikėtų kraipyti 
galvos dėl to, ką aš darau, o man dėl jos. Atrodė, kad 
viską galėtumėm daryti abu kartu ir būti kartu. Juk 
tada ji ir Joną įjudino, kad eitų pas komendantą 
šnekėti dėl blakių. Tada sakė: „Jeigu tu neisi, aš eisiu. 
Pasiimsiu Juozą ir eisiu. Jeigu vyrai bailus, ta: aš 
boba parodysiu kaip reikia sa /o lizdą ginti. Būtumėm 
ir nuėję. Šnekėjęs būčiau aš, o ji tik už rankos palai
kiusi. O gal ir abu būtumėm šnekėję. Tada su Jonu 
juk irgi abu šnekėjom. Jis sakė vieną, o aš sakiau kitą. 
Sakiau taip, kaip man atrodė geriau ir kaip komen
dantą galima būtų geriau įtikinti. Ir apie vokiečių eks-
terminatorius sužinojo ne jis, bet ji. Galvojau. kad 
būdama su manim ji nė pas anglų kareivius >okti 
nevažinėtų. Galvojau, kad važinėja ir su bernais am
žinai kikena ir stumdosi tik dėl to, kad Jonas visada 
toks ne pagal amžių rimtas. „Mano rūgusio pieno puo
das", girdėjau ją taip Joną vadinant. Ne piktai, juo
kais, bet jam, jeigu girdėjo, vargu ar galėjo patikti Bet 
tai jų reikalas. Turbūt kada nors buvo nerūgpu nis, 
kad ir pasipiršo, ir ištekėjo. Buvo ištekėjusi, ir rr>3n ji 
buvo visai ne pakeliui. Vaikystėje sukrėtęs įvyki- vig 
tebeliepė laikytis tada duoto žodžio: nelįsti į vedusių 
tarpą. 

Lyg mano minčių pašaukta, Brigitėlė pakėlė galvą 
nuo ūmėdžių, atsitiesė, atgalia ranka nubraukė ant 
akių užkritusią garbaną. 

— Ar jau pilnas ryšulys, kad stovi? — šūktelėjo. 
— Vieną jau turiu, — atsakiau kilstelėjęs tuščia 

skarelę. — O daugiau nerandu. 
— Ar dar nežinai, kad grybai ne pušų viršūnėse 

auga. Pasilenkti reikia. 
—Tik jau ne prieš ūmėdes, — atsikirtau ir padai

navau piemenystės dainelę; .Ūmėdė, ūmėdė, visas 
mergas suvedė". 

— Kad ne taip „Ūmėdė, ūmėdė, visus grybus suve
dė", atidainavo ir priėjusi atsisėdo prie pušies į sama
nas. — Pamatysi, po jų atsiras ir visokių kitokių. Žmo
nės iš patyrimo dainas dėjo. 

— O aš va vieną jau radau, — išėmiau šilbara-
vykutį. 

— Šilbaravykis — šūktelėjo paimdama. — Ir koks 
gražutis. Ar nesakiau. Po savaitės kitos gal krepšiais 
baravykus vilksim. Visai žiemai prisidžiovinsim. Ži
nai, kad nugara įsmilko bekūprinėjant. Reikia truputi 
atsitiesti. Sėsk, — paplojo per samanas šalia savęs. 

Atsisėdu. Vėl kniosteli jos minkštų rankų šiluma 
ir neberandu ką pasakyti. Ji irgi nieko nesako. Žiū
rinėja krepšyje ūmėdes. Vieną perlaužia ir išmeta. 

— Ir mano žlibumas, — pasakė. — Nemačiau, kad 
sukirmijusi. 

Man tuo tarpu jos pirštų šilumos smaugimas pra
eina. 

— Kodėl tu ištekėjusi? — pasakau. 
Valandėlę abu tylime. Paskum ji: 
— Kodėl? Tik pats velnias žino kodėl. Tik jis vie

nas tegali tokias pinkles kvailai mergaitei suregzti. 
Tada ji papasakojo kaip išeinančius iš kino juos 

užspietė vokiečiai. Kiti ėmė aiškintis, bet ji pirmą aki
mirksnį smuko į tarpuvartę, persirito per tvorą ir 
išnešė sveiką kailį. Gerą būrį susėmė ir išvežė į Vokie
tiją. Ji paliko, bet paliko ir baimė. Jonas buvo pa
žįstamas, turėjo gerą darbą, taikus. Tad ne ji viena 
buvo baimės gainiojama. Ne viena taip darė ir ja i pa
tarė. Ji ir pašnekino, kad gelbėtų. Va jis tebegelbsti ir 
dabar. 

— Koks ten ištekėjimas. Surašė popierėlį ir viskas. 
Kol reikia, tegu bus, o kai nebereikės, popieriuką su
plėšysiu ir nueisim savais keliais. Bet plėšyti reikia 
dviem, ne vienam. Jonas nė negalvoja. J i s vis klausia, 
kada savo santuoką bažnyčioje patvirtinsim. Tai ma
tai, koks mano ištekėjimas. Tik kaip pririštas šuo. Ant 
ilgos grandinės. Gali nulėkti , bet tik ligi grandinės 
galo. Toliau nė žingsnio. Tai ar verta? Ar verta? — 
kiek patylėjusi pridėjo. 

Tylėjom abu. Ėmiau jaus t i s lyg skilčiau per pusę. 
Buvo jos labai gaila, o paskum vėl lindo mintis, a r ji ir 
kitiems tą pačią istoriją pasakoja. 

Gal kad iš manęs nesulaukė jokio žodžio, ji vėl 
pradėjo. 

— Aš vis tiek nesijaučiu ištekėjusi, tik apgauta 
Ne Jono. ne. J i s gal irgi apsigavo. Sakiau jam: „Vesk 
tik tam kartui, tik dėl vokiečių", bet nebeprisipažįsta 
tuos žodžius girdėjęs. Ar gali žmogus tokius žodžius 
užmiršti0 Kalta kiek ir aš pati . Ir mačiau, ir j u t au , kad 
į mane nusižiūrėjęs. Ir ne aš viena mačiau. Stasė , to
kia mergaite, kurią vokiečiai tada pagavo, sakydavo: 
„Pasisaugok, Jonas akimis tave taip ryja, kaip kat inas 
virtus lašinius". 'Bus daugiau) 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
KAŠUBAI KALBA KAŠUBIŠKAI 

Vargu ar galima teigti, kad 
Kašubą yra viena plačiau pa
plitusių pavardžių. Nors, tie
są pasakius, jų pasitaiko iš
eivijoje, o dar daugiau Lietu
voje. Kažin, ar j ie giminiuoja-
si, ar turi bent kiek bendra su 
tolėliau į vakarus , už Vislos, 
gyvenusiais ir tebegyvenan
čiais kašubais? 

Kašubai — vakarinių s lavų 
šaka. Jų kalba, papročiai ir 
liaudies menas skiriasi nuo 
lenkų ir kitų s laviškų tautų. 
Kitados kašubai buvo laisvi ir 
net turėjo savo kunigaikščius. 
Vėliau juos pakaitomis valdė 
lenkai ir vokiečiai. Po II pa
saulinio karo visos kašubų 
žemės vėl atiteko Lenkijai. 

19-tame amžiuje, bandant 
sukurti grynai kašubišką raš
tiją, buvo paruošta pirmoji 
kašubų kalbos gramatika. 
Taipogi buvo ta kalba išleisti 
katalikiški maldynai, giesmy
nai, laikraščiai, almanachai ir 
kt. Buvo net sukurtas kašubų 
himnas. 

Lenkijoje nuo seno gyvena 
gudai, čekai, slovakai, l ietu
viai, vokiečiai, ukrainiečiai ir 
kitos mažesnės tautinės (et
ninės) grupės. Pastarųjų gru
pėje yra kašubai, kurių tebėra 
apie 250,000. Vienas kašubų 

aktyvistas nesenia i išsitarė, 
jog Lenkijoje yra žmonių, ku
riems arčiau širdies kašu
biškos, o ne lenkiškos maldak
nygės. Kito a s m e n s Lenkijos 
parlamento nario, nuomone, 
vyriausybė privalėtų nedels
dama į te is int i kašubų gyve
namųjų vietovių mokyklose jų 
kalbos dėstymą. Šio parla
mentaro te ig imu, jo šeimoje 
visuomet buvo kalbama kašu
biškai. J is apgailestauja, kad 
kašubų kalba yra draudžiama 
mokyklose. P a s a k dar vieno, 
save kašubu laikančio, as
mens , l e n k a m s nederėtų šai
pytis iš k a š u b ų kalbos ir jų 
papročių. J o manymu, lenkai 
turėtų vengt i kašubiškos kal
bos, šokių ir liaudies dirbi
nių nepate i s inamo kritikavi
mo. Yra žmonių , kurie nesi
varžydami te igia , jog atėjo lai
kas suteikt i kašubams dides
nes e tn ines te i ses . 

Lenkijoje, nepaisant nuomo
nių sk ir tumų, jaučiamas kas
kart didėjantis kašubiškų tra
dicijų puoselėj imas. Daugelis 
kašubų nėra abejingi savo kil
mei, kalbai ir papročiams. Jie 
nereikalauja autonominių tei
s ių, o tik pageidauja deramo 
dėmesio. 

Kai kurie mūsiškiai, 1944-

CLASSIFIED GUIDE 

Po dvejų metų pertraukos Vilniuje rugsėjo 2 d. prasidėjo ketvirtasis tarptautinis instrumentinio folkloro festi
valis „Griežynė". Čia jame pasirodo „Griežikų* vienetas iš Lietuvos. 

1945 m. bolševikų vejami susi
durdavo su Pamaryje gyve
nančiais kašubais. Pasak vie
no arklių traukiamu vežimu 
keliavusio tautiečio, tenykš
čiai kaimiečiai kalbėdavo ne
įprastai skambančia lenkų 
kalba. Jiems netrūko nuo
širdumo, tik kai kuriems ne
būdavo visiškai suprantamos 
lietuvių pasitraukimo prie
žastys. 

Lenkijoje, ypač Suvalkų tri
kampyje, gyvena nemažai lie
tuvių. Nors Suvalkų krašto 
lietuviai yra varžomi, tačiau 

AbsolutelV Positively* 
L A S T '98 Blouu-Out! The 

No sarte offer will be refused on all remaining *98's! 

N e w 1998 Civic D X 

' per m o n t h * 
r 3 6 mo . lease 

v 2 2 4 4 due at lease s ign ing 

N E W 1998 ACCORD L X 

N e w 1998 Civic DX 3 Door . . 
N e w 1998 Civic DX Coupe . . 
N e w 1998 Civic DX Sedan . . 

per m o n t h * 
' 3 6 mo . lease 

" 2 3 4 4 due at lease s igning 

z7<£KM 

per m o n t h * 
' 3 6 m o . lease 

*2598 d u e at lease s ign ing 

•A i r »Auto 'Front disc brakes »2 2 Irter fuel TtjecterJ engine 
• B o d y side mokJmg »Dual atrbags •Stereo/cass 
• Rcmote trunk retease •Power Windows & Locks 

N E W 1998 PASSPORT LX 4x4 

o r 

•Stereo/Cass *Air »Power Mirrors «Alloy VVheets 
•Dectnc Rear Defrost «ABS Brakes "Dual Airbags 
•Canse •Pcwer Locks •Tilt 

O UsedCars 
• 130 -Point Machanieol A Appaaranc* Inspactioft 
•locfcad by a Honda 6/72 "pfci*" limit*d Warranty~ 

M*w ' M Oiris Aarara 
M o c Qoo* Heated L^ether 'm 4K M4es O^ror^m Whee*s. Bose. 
Autotoe*^ Pkg 
Or ig i tu l L * t $3«,S1S M o ~ * 3 3 , © 0 ! 5 
SS H * n * a Accard LX 

Auto Loaded . . . . 
T M H * n « a C M c LX 4 Dr. 
AutO AM- . Fui* Pow-e** 
*97 C twvy CaMMra Cemrert . 
Auto. A K C a s j e f t e . P o « « f VViKioYvn'Loek* 
*V7 Mente PnrtMjs 
Ar GassMte 
M teara I I . 2.5 P t — Į P M 

Ar Leatt^r Intenor Sun Root Loa<*?d . 
-tM NaraJa Aeeanl VU. 
V-6 Imuhtr M . Sun <«oo» Loadsd 

* D o o r 5 t o cboos<* f romt 
•»• Haarfa CMc 
Ar C<yyjtt^rtmq CvoGtte 
M HatMU C M c I X 

Auto Tran* Low Mtlns 6 to choOI»e f-om 
' • • Oaiga IntrapM * * # » nnmc 
A» a.,to -o~er w^nows/Uock« ABoyWh»*> l O , B 9 3 
•5 Hanrfa S* | im) Vrm EX 

Aw AutO S-J*"1 |-*0O* •"'O'-ver Vy''"XJo*A'S/1.0CkS 

3 to choon* fro*n starrtng IB . . . . . . . . T • t 
'SS NteMte M t e t s CewOTtw(«> * _ _^ •••*>,*•*••» 
Air Ste*»o/Ca»aejtte Sor**»me. Pim 1 0|999 
*ti UBAI 9mmm , - . *%*%* 
St*vwo/C*«s P-j«y Ptrctoty Eouepsd. ARoy Wh««ta * 0 « W 9 
W E V V I L L G E T V O U A P P R O V E O ! 

. i i i i - , h , , 888 750 AUTO (2886) 

O U R U S E D C A R L O T I S J U S T 
A R O U N D T H E C O R N E R A T 

8 8 3 3 WAUKEGAN RD 
si 

AutO Air Co^J'tOOfog 

* i 3 . e e s 

• 1 0 . 4 9 5 
* i 7 , e e 3 
M 6 . 9 9 5 
M 3 , 5 9 3 
' 1 2 , 9 9 5 
• 1 2 . 4 9 5 

• 1 3 . 9 9 5 

Loether interny Sun -^oo* L Q > « M 
- • 3 b y v t a b r c a l 
Air Auto Trarvs 
§ 2 F*nl Eiplarvr 4 x 4 XLT 

Loaded. Low Sr*'**ag*> 
t 2 Unceln 1*wn Car 
S«m ConvVt 'op AB Pow*< . . . . . . 
-S2 HaMla Accarri IX 
Air. Auto. e u * Povwer . . 

A r . Auto . FuH Pov»er 
* f 2 Nissan Stanza 
Ai-. StooBO C»»»ette 
' 92 ra ra Tnunaafti ift l 
AJT . AutO . M Pow»jr 

••1 m*m Shwimm 
Very Omtn 
•O Hnrata Camry 

Atf. Auto . Power Wnoows/Door Locks 

Auto Losoed. J > * Mtles 
V < , Ar. Losaoa 
'Ė9 NHfBHffy 
^.r. Auto Stervo 
' • • N I S M 
Auto Trsnsm*.s«on ^ke *J»v/ 

Auto Trsnsm»»Sion, A r Corx*to«tnq, Cleort 

Fu»y Losoed 

'Mranlist 

Fu»y Pactory Eojuęaped (WSo*esa*^ SpecMf} 

*e .993 
* 1 3 , 9 9 5 

• 5 , 4 9 5 
M O . 9 9 5 

* 8 . 9 9 5 
• 7 . 2 9 5 
• 5 . 4 9 5 
• 4 . 9 9 5 
• 3 . 9 9 5 
• 2 . 9 9 5 
• 4 . 9 9 5 
• 3 . 9 9 5 
• 3 , 4 9 5 
• 2 . 9 9 5 
• 2 , 9 9 5 
• 3 , 4 9 5 
• 2 . 4 9 5 

• 9 9 5 
• 4 9 5 . 

*AcVJ hce«»e. tt»B t«xes and doc *•». Lene *of 36 "X>« w/ 1 2 . 0 0 0 / y 15c/n^te m exce<j<; Opt»on to purcha«« «t *eese ftfxl Passport 
LX St4 .837. C«v*c DX $7818: AccorrJ LX-$13.289 t U p to 36 mot on aaiect new modds to puoJ-fied buy«rs 

Įfj^ffflHMttittiĮ, 
SBOO W. Domp 
(8^7) 9SS-7070 

GROVE 
\tm Just east of 

Mariem Ave. 
M f l a m 9pm • Sat l a m 8 p m 

daugiau ar mažiau j i e m s n e 
draudžiama l ietuviškai kal
bėti, mokytis ir melst is . To, 
deja, negal ima pasakyt i apie 
kašubus, nors j ų skaič ius yra 
gerokai d idesn i s kaip l i e tu 
vių. 

Kašubai, Kašubienės , K a š u -
baitės.. . Než in ia , ar m ū s ų Ka
šubai ga lė tų savo š a k n ų 
ieškoti ten , kur gyveno ir te
begyvena kašubai? Žinia, pa
našiai ga l ima pagalvoti ir 
apie tuos, kurių pavardės Gu
dai, Švedai , Prūsai , Latvėna i , 
Estkai , Kuršaičiai , Rus ina i 
Židoniai; galbūt ir Vokie ta i 
čiai, Mozūraičiai , Lenkaičiai; 
pagaliau Anglickai, B u l g a -
rauskai, Čekauskai , Prancū-
zevičiai, Germanai -Germana-
vičiai, S lavėnai -S lav inskai ir 
t.t. Na , bet čia, kaip sakoma, 
jau būtų ki ta opera. 

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

„ G R I E Ž Y N Ė " — S M A G U S 
I R . . . P I G U S F E S T I V A L I S 

Rugsėjo pradžioje po dvejų 
metų pertraukos Lietuvoje vėl 
rengiamas tarptautinis ins tru
mentinio folkloro fest ival is 
„Griežynė". J i s rugsėjo 2-6 d. 
vyko Vilniuje ir Palangoje. 

Šis fest ival is — jau ketvirta
sis , kurį rengia ins trument i 
nio folkloro entuziasta i Arū
nas Lunys ir Algirdas Klova, 
atstovaujantys Lietuvos l iau
dies kultūros centrui. P irma
dienį sos t inės res torane 
„Irish Pub" surengtoje konfe
rencijoje j ie pabrėžė, j og 
..Griežynė" yra kamerinis , la
biau p a t i e m s m u z i k a n t a m s 
nei plačiajai publikai sk ir tas 
profesionalių atlikėjų fest iva
lis, kuris , j ų įs i t ikinimu, dar 
ir p ig iaus ias Lietuvoje, — 
rėmėjų dėka „grynais" tekai
nuosiantis 20-25 tūkstanč ius 
litų. 

Š iemet „Griežynėje" laukia
ma Latvijos, Airijos, Danijos , 
JAV, Lenkijos, Norvegijos, 
Velso ir Švedijos muz ikantų . 
Lietuvai atstovavo fest ival io 
beveik bendravardžiai „Grie
žikai", kiti vienetai . Tris die
nas trukę koncertai V i ln iaus 
salėse , a ikštėse , kavinėse bai
gėsi penktadienio vakarą di
džiuoju „Griežynės" koncertu 
„Vaidilos" teatro salėje, o sa-

Nuotr. Eltos 

va i tga l į festivalio dalyviai , 
A r ū n o Lubio žodžiais, „kaip 
v i s i normalūs žmonės praleis 
pajūryje". Vienas įdomesnių 
„Griežynės" koncertų vyko 
rugsėjo 3-iosios popietę Vil
n i a u s mokytojų namuose . Čia 
jaun ie j i Lietuvos muzikanta i 
( t i e s a sakant , kai kurie j ų 
j a u n i t ik dvasia) grojo tradici
nę l iaudies muziką. Tos pačios 
d i e n o s vakarą Mokytojų n a m ų 
k i e m e i š įvairių ša l ių su 
v a ž i a v ę festivalio dalyviai mo
kė v i s u s norinčius l iaudiškų 
šok ių . 

„Griežynę" tradiciškai pa
pi ldė folkloro kino programa 
s o s t i n ė s „Skalvijos" kino cen
tre rugsėjo 3-4 d., kur rodyti 
f i lmai apie anks tesn ius festi
v a l i u s , įvairių tautų instru
m e n t i n į folklorą. Fest ival io 
d i e n o m i s atidarytos dvi paro
dos: Vi lniaus mokytojų na
m u o s e surengta folkloro šven
č ių ir ansambl ių ženkle l ių , 
k i t ų suvenyrų paroda. Pa lan
g o s viešojoje bibliotekoje eks 
ponuojami trijų meis trų — 
A n t a n o Butkaus , Egidijaus 
Virbaš iaus ir Jono Bugai l i škio 
— pagamint i l ie tuvių l iaudies 
ins trumenta i , ta ip pat instru
m e n t i n i a m folklorui skirta li
teratūra . (Elta) 

B A I G I A S I V A S A R O S 
L A I K A S 

K a s m e t s p a l i o m ė n e s i o 
paskutinįj į s ekmadien į (šie
m e t — spalio 25-ąją) Lietuvoje 
a t š a u k i a m a s vasaros la ikas , 
p a s u k a n t laikrodžio rodyklę 
v i e n a va landa atgal . Respubli
k o s teritorijoje nuo š i ų m e t ų 
kovo 29 d. galioja pirmosios 
la iko juostos laikas (Grinvičo 
la ikas plius v iena valanda) . 
Vasaros laikas k a s m e t įve
d a m a s kovo mėnes io pasku
tinįjį sekmadienį antrą va
landą, pasukant laikrodžio ro
dyk lę v iena va landa į priekį. 
Š į pavasarį Lietuvoje laik
rodžių sukti į priekį nereikėjo, 
n e s ta ip „neskausmingai" val
s tybė atsidūrė kitoje laiko 
juostoje , tokioje kaip Lenkija, 
Čekija, Slovakija, Vengrija, 
Vokiet ija, Austrija, Prancū
zija, Olandija, Norvegija, Šve
dija, Danija, Belgija, Šveica
rija, l>alija, Ispanija bei kai 
kurios kitos vals tybės . 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOM0eiX»vNAjMUSVEKATOS! 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Fnrtc Zapote ir OH. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba Ketuviikai 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Wert 95th Street 

Jtt (708) 424-8654 
(773)581-8854 

fi 
Realty Group Ine 

Realnutrt 
6602 S. Pulaskl Rd. 

Chkago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5154' M ft«tr 312-3«S43f7 
Fw 773-5*5-3997 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

TOVNHOME 
BY OWNER PALOS H U X 8 

Mother m Law arranfement. 2 BR. 2 BA and 
fuli studio apartment. All ne* apphsiras & ar-
peting More in coodition Walk to Morainr Vai-
ley CoUefe. S u n High Sd»ol A Sacnd Heart 
Church Sl4S.300.Tel. 7 0 M 7 4 - N M 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding" 
Tel. 708-728-0208 

DĖMESIO! 
1-800-SP ARNAI — 

tai BALTIA EXPRE8S 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis i atmint). 

Jūsų patogumui dirbame: 
ketvd. 3 v.p.p. - 1 0 v.v., 

šeštd. 9 v x. • 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. Harlem, 
Bridgeview. IL 80486 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)586^959 
(7tt) 425-71*1 

RIMAS L.STANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.FULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Ontuifc KMIECJK REALTORS 

3 7922 S.PutMki Rd 
. 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme-
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

N e b r a n g i a i i š n u o m o j a m i 
2 a t s k i r i k a m b . moter ims, 
kurios būna savaitgal iais . 

Kreiptis n u o 1 0 v . r . 
teL 7 7 3 - 3 7 6 4 0 5 1 

Skambinantiems { Lietuvą Ir 
kitas šaHs $039 UŽ MINUTĘ!!! 

Pokalbiai iš visur ir bet kada, kur 
tik yra telefonas. Jokio tpccialans 
prisijungimo, jokių sąskaitų, 
papikiomų mokesčių. Taip nebūna!? 
BŪNA!!! 

Telefono kerteles $5410^20 ir 
$50 vertės. Perkant korteles už 
$100- viena ($10) nemokamai!!! 
Teiraukitės teL 773-395-32M, 
773-230-0138. 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a 
m e n t o d u o m e n i m i s , rugpjū
čio pradžioje Lietuvoje gyveno 
3 milijonai 702,800 žmonių — 
tai 1,176 žmonėmis mažiau 
negu šių m e t ų pradžioje. Gy
ventojų skaičiaus mažėjimą 
lėmė neigiama natūrali gyven
tojų kaita. Šiemet sausio-
liepos mėnesiais tik vienuoli
koje rajonų daugiau žmonių 
gimė negu mirė. IEIUI 

* P r e m j e r a s G e d i m i n a s 
V a g n o r i u s pasveikino antra
dienį 66-ąjį gimtadienį šven
čiant Algirdą Brazauską. .L in
kėdamas ir toliau išsaugoti 
tvirtas jėgas, gerą sve ikatą ir 
kūrybiškumą, džiaugiuosi J ū 
s ų sėkminga Lietuvos v i suo
menei plačiai žinoma ve ikla 
Tėvynės labui", sakoma prem
jero sveikinime buvus iam val
stybės vadovui. <BNS> 

Tai tik vienas iš dau(ryb*>s taU-ntinjru instrumentalistų, gražiai pasi
rodžiusių folkloro festivalyje ..Gnežyne" Nuotr Eltos 

KRINTA KAINOS! 
ĮVILNIŲ 

$375 + mokesčiai 
Finnair linija 

New York - Vilnius - New York 
• bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 30 d.; 
• išvykti keftrirtadieniais, grįžti trečiadieniais; 
• skrydžių pradžia spalio 29 dL; 
• paskutinė grįžimo data kovo 31 d.; 
• kaina negalioja kalėdiniam laikotarpiui; 
• bilieto nepanaudojus, pinigai negrąžinami. 

VYTIS TRAVEL 
40-24- 235 St. 

Douglaston NY11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLJNKNET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

^ ^ ^ ^ m m į ^ ^ Ė ^ Ė Ė Ė į k ^ Ė Ė m m m m į M Ė Ė Ė Ė Ė m Ė t a Ė m mĖĖĖĖĖįĖĖĖm m m m m m į m m m m m m m m 

http://Sl4S.300.Tel
http://WWW.VYTISTOURS.COM


.-.: 

AA. MOK. ALBINA LIAUKUTĖ 
KAŠIUBIENĖ 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis 

Svečiai apžiūri bataliono naudojamą ginkluote ir karinę techniką. Centre 
sekretorius V. Senvaitis. 

TREMTINIŲ ŠVENTĖ ARIOGALOJE 
Atkelta iš 3 psl. 

Prie stadiono pasirodo dau
giau nei 500 bėgikų vora ir 
neįgaliųjų grupelė — bėgimo 
„Laisvės ugnis — ateities kar
toms" atstovai: Jie prie auku
ro atnešė ugnį iš visų Lietu
voje veikusių partizanų apy
gardų vietų. Tai savotiškas 
palikimas ateities kartoms, 
kurioms galbūt nerūpės mūsų 
valstybės ateitis, laisvė. Šio 
aukuro ugnies dalelė turi deg
ti kiekvieno mūsų ir ateityje 
gyvensiančių širdyse. 

Trimitais „Už Raseinių, ant 
Dubysos..." prasideda iškil
mingoji šventės dalis. Devyni 
vyrai, atstovaujantys kiekvie
nai partizanų apygardai, pa
kelia šventės vėliavą, Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio gink
luotųjų pajėgų vado generolo 

i A, Ramanausko-Vanago duktė 
ir žymiojo partizanų vado vai
kaitis, Auksė Skokauskienė ir 
Norbertas Skokauskas, užde
gė šventės ugnį stadiono au
kure. Nuvilnyja Lietuvos him
no žodžiai. Solistų A. Driuko 
ir R. Eičo kartu su jungtiniu 
choru atlikta renginio organi
zatoriaus A. Vizbaro diriguoja
ma jausminga ir puiki daina 
„Partizanų motina". 

Ne vienas susirinkusiųjų 
Ariogalos stadione krūptelėjo 
nuo Kauno karo istorijos klu
bo narių iššautų iš senovinio 
pabūklo trijų šūvių už Lietu
vą, laisvės kovotojus ir prezi
dentą. 

Renginio vedėja D. Vizba-
rienė suteikia žodį Lietuvos 
Respublikos prezidentui V. 
Adamkui, kuris kreipiasi į 
susirinkusiuosius žodžiais: 
„...Brangieji broliai ir seserys! 
Jūsų kovose ir kančiose išsau
gota, apginta ir prikelta Tė
vynės laisvės idėja. Pagarbiai 
minime žuvusiųjų auką, giliai 
suprasdami jos prasmę šian
dien. Tai mus įpareigojanti 
auka. Jos atminimas ragina 
kuriamą Lietuvos valstybę 
statyti ant istorinės tiesos ir 
teisingumo pagrindų. Ta tiesa 
sunki ir skaudi, o teisingumas 
ne visada lengvai pasiekia
mas. Be tvirtų moralinių pa
grindų nebus tvirta įietuvos 
teisybė, brandi lietuvių tauta. 
Istorijos tiesa šiandien turi 
tiesinti mūsų žingsnius, priva
lo padėti atsitiesti". 

Baigdamas prezidentas pa
reiškė gilią pagarbą tiems,- ku
rie pramynė kruviną kelią į 
tautos laisvę. Sakė, kad pra
šys Dievo saugoti likimus tų 
žmonių, kurių ašaromis ir 
krauju buvo parašytas vienas 
tragiškiausių šio amžiaus isto
rijos puslapių, kad mūsų tau
tos ir valstybės kūrimą lydėtų 
tiesos atmintis ir brolybės 
jausmas. 

„Lėtai ateina partizanų per
galė, bet ateina, bet sklei-

jus ir partizanus, tremtinius 
ir jaunimą, ateisiantį perimti 
laisvos valstybės vairą, savo 
kalbą pradėjo Seimo pirminin
kas profesorius V. Landsber
gis. — Išlaisvinimą, kurio pa
grindus Jūs padėjote, atėjo 
kaip valstybės nepriklauso
mybė, bet dar neatėjo visos 
Lietuvos išlaisvinimas. Dar 
jaučiame išorės pastangas su
varžyti Lietuvos laisvę iš per 
lėtai besikeičiančio Maskvos 
diktato, kaip gyventi ir su kuo 
jungtis bendram saugumo ir 
gerovės reikalui". 

Apie naują tautos atgimimą 
savo kalboje sakė Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas, ir visą 
tai akivaizdžiai parodo šios 
šventės dalyvių gausa. Taip 
pat pakvietė visus rugsėjo 
mėnesį į Vilnių manifestacijon 
prieš išlikusią sovietinę bjau
rastį. 

Po iškilmių atidarymo įvyko 
koncertas, kuriame be jungti
nio choro, dalyvavo daug įvai
rių Lietuvos miestų ir rajonų 
vienetai, susirinkusiems įvai
rias melodijas grojo Karinių 
oro pajėgų, MPB „Geležinis 
vilkas" Klaipėdos dragūnų ba
taliono ir Klaipėdos „Bangpū
čio" pučiamieji orkestrai, pasi
rodė šauliški meno saviveiklos 
vienetai. 

Pasibaigus koncertui, Ario
galos padangėje suūžė lėktuvų 
varikliai. Virš Dubysos savo 
meistriškumą demonstravo 
karo lakūnai ir Kauno aero
klubo pilotai, saulėta padangė 
pasipuošė minėto klubo pa
rašiutininkų parašiutų kupo
lais. 

Vakarėjant prasidėjo prisi
minimų vakaras, kur prie 
bendro stalo rinkosi partiza
nai, politiniai kaliniai, tremti
niai, įvairių laikų laisvės ko
votojai. Prie šių stalų galima 
buvo matyti ir valdžios vyrų 
veidus. Visus linksmino įvai
rūs meno vienetai ir orkest
rai. 

- Kauno apskrities administracijos 
Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

Sutemus prasidėjo IV jauni-
mo festivalis „Kūlgrinda" kv-
riame dalyvavo keletas Lietu
voje populiarių grupių. Kon
certas ir diskoteka tęsėsi iki 
aušros. 

Džiugu, kad tokiuose rengi
niuose su Lietuvos kovotojais 
dalyvauja vis daugiau ir dau
giau jaunimo, kurie bendrau
dami semiasi patirties ir įgyja 
vis daugiau žinių apie Lietu
vos istoriją bei pasipriešinimo 
kovas. 

PALAIDOTAS 
J. ŽUKAUSKAS 

Ilgametis LFK „Lituanicos" 
narys Jonas Žukauskas, mirė 
š.m. rugsėjo 6 d. sulaukęs tik 
58 metus, buvo iškilmingai 
palaidotas rugsėjo 10 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Į 
amžino poilsio vietą mirusiojo 
palaikus palydėjo labai gau
sus būrys jo draugų, pažįsta
mų, bendradarbių, artimųjų 
— vienas iš didžiausiųjų kokį 
vėliausiu metu yra tekę maty
ti. 

Taip pat daug žmonių atsi
lankė ir į Pe tkaus laidojimo 
namus Lemonte, kur atidavė 
mirusiajam paskutinę pagar
bą. Rugsėjo 9 d. vakare vyko 
atsisveikinimas su velioniu. 
Maldas sukalbėjo kun. Algir
das Paliokas, o atsisveikinimo 
žodžius t a rė mirusiojo tėvas 
Klemensas ir Čikagos Lietu
vių operos valdybos pirm. Vac
lovas Momkus. Šios operos 
choras sugiedojo giesmes, o 
skautai akademikai tradicinę 
„Ateina naktis". Rugsėjo 10 
dienos rytą, irgi po kun. A. Pa
lioko sukalbėtų maldų kop
lyčioje, laidotuvių procesija 
pajudėjo į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią Le
monte. Čia šv. Mišias aukojo 
ir j au t rų pamokslą pasakė 
kun. A. Paliokas. Giedojo Bi
rutės Mockienės vadovauja
mas choras (jo nariu buvo a.a. 
Jonas), solistė Dana Stankai-
tytė, vargonuojant muz. Faus
tui Stroliai. 

Po šv. Mišių ilga automobi
lių vilkstinė pajudėjo jau pas-

Š.m. birželio 8 d. Vilniuje 
mirė mokytoja ir autorė eilė
raščių knygos „Žirgeliai" Albi
na Liaukutė-Kašiubienė, pa
likdama giliame liūdesyje vy
rą Praną, sūnų Mindaugą, 
marčią, vaikaites — Kristiną 
ir Andreą. Palaidota birželio 
11 d. Vilniaus Kalvarijų ka
pinėse. 

Iš JAV velionė su vyru 1997 
m. visam laikui grįžo į Lietuvą 
ir gyveno Vilniuje, pensionate, 
kur ir mirė. Buvo gimusi 1910 
m. kovo 9 d. Kauno apskr., 
Garliavos vlsč., Ražiškių km. 
Mokėsi Kaune ir 1931 m. bai
gė „Saulės" mergaičių moky
tojų seminariją. Mokytojos 
darbą pradėjo Išlaužo pra
džios mokykloje, Prienų vlsč., 
vėliau mokytojavo Kaune. So
vietiniam okupantui grįžtant į 
Lietuvą, 1944 m. su šeima 
pasitraukė į Vokietiją ir moky
tojavo tremtinių vaikų mokyk
lose. 1949 m. atvyko į JAV ir 
nuo 1964 m. apsigyveno Cice
ro. IL. Čia aktyviai įsijungė į 
visuomeninę veiklą. Aktyviai 
dalyvavo, kaip šaulė, Cicero 
jūrų šaulių „Klaipėda" kuopos 
veikloje, buvo BALFo Cicero 
skyriaus narė ir dosni aukoto
ja bei Lietuvių fondo narė. 
Mokytojavo Melrose Park litu
anistinėje mokykloje ir Cicero 
Aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje, kurioje išdirbo try
lika metu. Vėliau — keturis 
metus mokė Lemonto lituanis
tinėje mokykloje. 1982 m. su 
vyru išvyko gyventi arčiau 
sūnaus šeimos, į N. Mexico, iš 
kur grįžo į Lietuvą. 

A. Kašiubienė eiliuoti pradė
jo dar mokyklos suole, bet ne
drįso savo rašinėlių niekam 
rodyti. Mokytojaudama trem
tinių mokykloje Augsburge 
stigo medžiagos mokinių pasi
rodymams. Velionė ėmėsi tą 
spragą užpildyti, rašydama 
scenovaizdžius ir kurdama ei
lėraščius deklamavimui. Spaus
dino eilėraščius ir vaikų laik
raštėliuose: „Saulutėje", „Eg
lutėje", „Žvaigždutėje" ir 
„Laisvosios Lietuvos" kultūri
niame priede. Sulaukusi gra
žių atsiliepimų, velionė surin
ko ir sudarė 228 psl. eilė
raščių rinkinį vardu „Žirge
liai". Vardas mena buvusių 
kaimo stogų papuošimus. 
Knygą 1980 m. išleido laik-

kutinei kelionei į kapines, kur 
po religinių apeigų buvo supil
tas naujas kapas šiam daug 
nusipelniusiam, darbščiam vy
rui. 

Tada arti pora šimtų laido
tuvių dalyvių buvo pakviesti į 
netoli kapinių esantį Royal 
Oaks restoraną laidotuvių pie
tums. Jų pabaigoje kalbėjo ve
lionio tėvas Klemensas ir 
trumpai — našlė Irena, kuri 
padėkojo visiems taip gausiai 
atsilankiusiems ir palydėju
siems a.a Joną į amžino poil
sio vietą. 

E.Š. 

Mok. Albina Liaukute-Kašiubiene 

raščio „Laisvoji Lietuva" leidė
jai Ona ir Valerijonas Šimkai. 
„Žirgeliai" buvo gražiai sutik
ti, vertinant eilėraščių turinį 
ir mažybinių žodelių kalbą, 
pritaikytą mažylių protui ir 
jausmams. Vienas iš apžvalgi
ninkų-. L. Gogelis („Laisvoji 
Lietuva" 80..10.08) džiaugiasi 
„Žirgeliais" ir cituoja eilėraštį: 

„Žirgeliai ant stogų, 
Tėvelių puošia namą, 
Nuo amžių senų, 
lietuviai čia gyvena". 
Toliau, apžvalgininkas gėri

si eilėraščiais, apdainuojan
čiais Lietuvos gamtos grožį, 
meilę motinai, švenčių papro
čius, vaikams suteikiančius 
daug įdomybių ir džiaugsmo. 
Sumini ir eilėraščius apie 
liūdną Lietuvos dalią, kur vai
kučiai meldžiasi: „Tėvelių 
klausydamas, melsiu Dievą 
brangų, gelbėt mūsų šalį iš 
priešo žabangų". „Žirgelių" su
tiktuvių šventėje, Agnė Kižie-
nė pabrėžė eilėraščių lengvą 
suprantamumą, kas esą labai 
svarbu, rašant jauniesiems. 
Vertino autorės pasiaukojimą 
ir pastangas, praturtinant 
jaunųjų skaitytojų literatūrą. 

Albina Kašiubienė buvo gili 
patriotė ir labai mylinti jau
nimą, ką rodo jos eilėraščiai ir 
darbai mokyklose. Palikusi 
mums savo širdies kraitį „Žir
gelius", dabar j au ramiai ilsisi 
numylėtojoje Lietuvos žemelė
je, po jos mėlynuoju dangumi. 

B. Motušienė 

NAKTĮ BUS 
APŠVIESTOS VILNIAUS 

BAŽNYČIOS 

Anot Vilniaus vyriausiosios 
dailininkės Dalijos Rudytės, 
sostinės savivaldybės iniciaty
va, rengiantis Pasaulio lietu
vių dainų šventei (liepos 2-5 
d.) ir prasidėjus turizmo sezo
nui, tamsiu paros metu nu
spręsta apšviesti iškiliausius 
sostinės senosios architektū
ros paminklus, tarp jų ir dau
gelį Vilniaus maldos namų. 
Devynios laimėjusios kon
kursą firmos jau nuo birželio 4 
d. pradėjo montavimo darbus 
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios 
ir greta esančios Šv. Kristofo
ro skulptūros, Visų šventųjų, 
Vizitiečių (neveikianti), Šv. -
apaštalų Pilypo ir Jokūbo, Šv. 
Teresės, Šv. Jono Krikštytojo 
ir Šv. Jono apaštaio ir evange
listo. Šv. Arkangelo Rapolo. 
Misienierių 'neveikianti). Šv. 
Mykolo (Architektūros muzie
jus), Šv. apaštalų Petro ir Po
vilo bažnyčių, Aušros Vartų 
bei Bazilijonų vienuolyno var
tų. Visiems apšvietimo dar
bams, kuriuos numatoma 
baigti iki birželio pabaigos, iš 
sostinės savivaldybės biudžeto 
skirta apie 1,4 mln. litų. Be 
bažnyčių, bus apšviesta ir 
miesto Rotušė. Jaunimo teat
ras, keletas senamiesčio gat
velių, kiti. objektai. 
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KETURIASDEŠIMT SEPTYNERIŲ IR 
TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A.fA. 
SIMON ŽIBĄS 

mirė 1951 m. spalio 24 d. 
A.fA. 

MARY ŽIBĄS 
mirė 1985 m. rugsėjo 26 d. 

Minint mano mylinių Tėvų mirties sukaktis, šv. 
Mišios už Velionis bus aukojamos š.m.,rugsėjo 26 d., 
šeštadienį, 5 vai. vakaro Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Si-
mon ir a.a. Mary. 

Nu l iūdus i d u k t ė Elzbieta 

mirus, 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

žmonai IRENAI, sūnums LINUI 
tėveliams ANELEI ir KLEME> 
NIUI. VLADUI ir jų šeimoms su liūdesiu 
gilią užuojautą. 

r TOMUI, 
ams BRO-
reiškiame 

Gražina ir Jonas Stankūnai 1 

PADĖKA 
A.f A. : - .: 

Dipl. chemikas vaistininkas 
JURGIS GRIGALAUSKAS 
Mūsų mylimas Vyras. Tėvelis, Senelis ir Brolis mirė 

1998 m. rugpjūčio 6 d. Palaidotas rugpjūčio 10 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. " 

Nuoširdi padėka kun. K. Trimakui už maldas laido
tuvių koplyčioje, atnašautas šv. Mišias Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, IL ir už laidojimo apeigas kapinėse. 

Didžiausia padėka mielam dr. P. Kisieliui už a.a. 
Jurgio nuoširdų gydymą ir už pasakytą koplyčioje gra
žią atsisveikinimo kalbą. 

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems atsi
lankiusiems koplyčioje, kurie suteikė a.a. Jurgiui pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 
Ačiū už maldas, gražias gėles ir gausias aukas skirtas 
šv. Mišioms, „Saulutei" ir šeimos nuožiūrai. 

Dėkojame visiems šioje liūdesio valandoje pareiš
kusiems užuojautą ir paguodos žodžius asmeniškai, per 
spaudą, laiškais ir telegramomis iš Lietuvos. 

Širdingai dėkojame korporantui Leonui Barmui už 
parūpintą Romuvos Korporacijos vėliavą. 

Taip pat korporantui Henrikui Žemeliui už pasa
kytą gražią kalbą per laidotuvių pietus. 

Dėkojame operos solistei Danai Stankaitytei už 
gražų giedojimą ir muzikui F. Stroliai už smuikavimą 
bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktorei 
Jean Vance už nuoširdų ir malonų patarnavimą mūsų 
sunkioje valandoje. 

Liūdesyje palieka: žmona Liucina, dukterys Jo
lanta, žentas Jonas , Judita, žen tas Robertas; anū
kai — Andrius, Tomas, Melissa, Erik ir sesuo. 

džiasi, kad ir visaip slopina
ma, — kreipdamasis į kovoto-

A.a Joną Žukauskų Sv Kazimiero kapinėse 
(dešinėje) irTomu bei jo sužadėtine kairėje 

rugsėjo 10 d. I'rie kapo naš • Irena su sūnumis: Linu 
N'uotr Ed. Šulaičio 

• Charakteris tai tobulai iš
lavinta valia. 

Novalis 

Lietuvos part izanų sunkaus g y v e n i m o 
są lygų palengvinimui aukojo: 

$200 Kelertas. Algimantas, MD; Trečiokas,- Teresė; Sid-
rys, R., MD; Vasys Dalius. 

$100 Baltienas. Laima: Bražionis. Sophie;. Motiejūnas. 
John: Skopas, Al;'Tamoshiunas. Ray; Valaitis, Jonas, MD 

§50 Dovydaitis. V F ; Kelečius Elena: Kreivėnas, A.: 
Kungys, Stan: Mikulionis. Jonas; Reventas, A.A.: Strikas. 
Jovita 

S30 Dirgėla. Adolfas: Mečkauskas. Tadas: Skėrys, K.; 
Žabertavičius, V. 

$25 Gailiunas, V.; Gruzdys, V.. Jansonas, Irena A.; Reš-
kevičiai, Gražina ir Albinas; Rygertas. G.: Skobeika. Sofija 

$20 Abromaitis, M.: Balčiūnas. B . O; Grybauskas. V; 
Jankauskaitė, Liucija; Karsas. Julius. Karuža, J. R.; Kent, 
Nijolė ir Valentine; Laniauskas.'S ; Taraška. Vincas; Vi
džiūnas. J 

S10 Dumbra. August; Gedviliene. Birutė V; Hanson, Sa
bina; Motekaitis. Veronika; Varnas-Vvarn. Ellen ir Alex. 

$5 Bernotavičius. Petras. 
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkinga mie

liems aukotojams. 
Aukas prašome siųsti L.P.G. Pund. 2711-15 W. 71 St., 

Chicago, IL 60629. 
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6 DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
„DRAUGO" DRAUGAI, RĖMĖJAI IR BIČIULIAI 
MALONIAI PRALEIDŽIA LAIKA MARTINIQUE 

SALĖJE, METINIAME MŪSŲ DIENRAŠČIO 
POKYLYJE, RUGSĖJO 20 D. 

Kuri. A n t a n a s Mic iūnas , MIC. 

MIRĖ KUN. ANTANAS 
MICIŪNAS, MIC 

Nė poros mėnesių neišbuvęs 
Holy Family Viloje, kun. Anta
nas pasijuto labai silpnas. 
Nuvežtas į Oak Park ligoninę, 
po kelių dienų mirė rugsėjo 22 
d. Šiandien, rūgs. 24 d., yra jo 
laidotuvės. Iš Petkaus Mar-
ąuette laidojimo namų 11 vai. 
velionis bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią; 
11:30 gedulingos apeigos ir šv. 
Mišios už jo sielą. 

Kun. Antanas šventė 50 m. 
kunigystės jubiliejų Šv. Petro 
parapijoje Kenosha, Wis., 
1990 metais. Vienuolika metų 
jis buvo „Draugo" administra
torium. Romoje Marijonų ge-
neralicijoje šešerius metus 
buvo generalinis patarėjas. 
Didesnę savo gyvenimo dalį 
praleido marijonų lietuvių pa
rapijose, paskirtas klebonu. 
Jis visą laiką gražiai patar
naudavo savo žmonėms. Para
pijiečiai jautė jo malonų drau
giškumą ir uolumą parapijos 
darbuose. . , 

Pasaulio lietuvių cen t ro 
renginiu komitetas, kuriam 
vadovauja visuomet energinga 
ir besišypsanti Bronė Nainie
nė (tai ji ir apie šypsenas gerą 
nuovoką turi), visus kviečia 
pasišypsoti iš savęs, iš kitų, iš 
savo darbų ir rūpestėlių... O 
kada? Nagi rugsėjo 27 d., sek
madienį, 12 vai., PLC di
džiojoje salėje. Visi bus pa
vaišinti koldūnais (ar nejuo
kingas tas žodis?), kava, pyra
gaičiais ir šypsenomis. Popietę 
PLC renginių komitetas dedi
kuoja visiems už gausią ir 
nuolatinę paramą centrui. 

Benius ir Akvilė Kark-
liai, Cleveland, OH, Draugo 
fondo rudens vajaus proga at
siuntė 200 dol. prie ankstyves
nių 800 dol. įnašų ir tapo 
Draugo fondo garbės na
riais. Sveikiname naujus DF 
garbės narius ir dėkojame už 
suteiktą paramą. 

Arvydas ir Nelė Palt inai , 
Lietuvoje atlikę 32 koncertus, 
sugrįžo į savo nuolatinę gy
venvietę, Mannheim, Vokieti
joje. Didžiosios Britanijos lie
tuvių kviečiami, rugsėjo 25-27 
d. koncertuos Nottinghame. 
Amerikos Lietuvių radijo ren
giamas Paltinų ir Nijolės Tal-
lat-Kelpšaitės estradinių dai
nų koncertas bus lapkričio 22 
d. Jaunimo centre. Numatomi 
koncertai ir kituose mies
tuose. Dėl platesnių informa
cijų prašoma kreiptis į Anato
lijų Šlutą. Amerikos Lietuvių 
radijo laidų vadovą, tel. 773-
847-4903. 

Joan A. Stoškus, Palos 
Park, IL, kartu su laimėjimo 
bilietėlių šaknelėmis atsiuntė 
100 dol. auką mūsų dien
raščiui. Nuoširdus ačiū! 

Romas Nelsas. Fullėrton, 
CA, prie „Draugo" prenumera
tos mokesčio pridėjo 100 dol. 
a u k y . D ' . ' ku i ' 

Skubėkite užsisakyti 
„Draugą" - pirmasis 100 nau
jų prenumeratorių, gyvenan
čių JAV, „Draugą" įsigyti gali 
tik už 60 dol.! '.Paprastai pre
numerata metams - 95 dol.). 
Šis pasiūlymas atsirado JAV 
LB Kultūros tarybos, Lietuvių 
fondo ir „Draugo" administra
cijos dėka. Atsiliepkite, nes 
pasiūlymas galioja tik ribotą 
laiką! 

JAV LB Kultūros tarybos 
1990 m. žurnalizmo premi
ja i skirti sudaryta komisija iš 
pirm. Juozo Žygo, Juozo Bau
žio ir Aldonos Šmulkštienės, 
vertins lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurių kandi
datūras pristatys mūsų visuo
menė. Pasiūlymus siųsti iki 
spalio 1 d. 'pagal pašto an-
spaudą) šiuo adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov Ave, 
Oak Lawn, IL 60453. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

B n g h t o n Pa rko apyl inkės lietuviai „Draugo" pokylyje. 

.Jolita KriauOeliunaiie-Azbacker, nuotaikingai ir gražiai vadovavusi poky
lio programai, su „Draugo" adminis t ra tor ium Valentinu Krumpliu 

Mūsų dienraščio nuola t in ia i rėmėjai ir jo renginiu lankytojai iš Cicero, IL. 

Fotografe pažymėjo tik vyrų pavardes... Kairėje Vytautas Vizgirda iš Aurora, IL, dėžinėje 
Lietuvos Kriščionių d e m o k r a t ų partijos veikėjas. 

Vilius Pėterai t is 

I eil. iš ka i rės : Z, Juškevič iene . M Marcinkienė, F. Braunienė , A. Repšienė; II eil. J . Mikulis, viešnia iš Lietuvos, 
I Dirdienė ir P Dirda. 

I)r N". Remeikiene. V Bazis. U Baziene :r viešnia iš Lietuvos dr. K JSvot'iene 
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•A. a. Zuzanos Petraus
kienės atminimui Ona ir Jo
nas Vaičekoniai paaukojo $40 
Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
ką. 

(sk) 
• ASS metinė švente įvyks 

š.m. spalio 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan-
dai Kerelienei, tel. 630-257-
2558. Laukiame visų! 

(sk) 
• Gen. T. Daukanto Jū rų 

šaulių kuopos 35-mečio veik
los sukaktuvinis pobūvis ren
giamas š.m. spalio mėn. 10 
d., šeštadienį, Šaulių namuo
se. Programoje: trumpa su
kaktuvinio paminėjimo dalis, 
pobūvio dalyvių vaišės ir pasi
linksminimas. Šokiams gros 
smagus A. Barniškio orkest
ras. Bus pravestas gausus lai
mėjimais dovanų paskirsty
mas. Atsigaivinimui veiks ba
ras. Kviečiami visi šauliško-
sios veiklos rėmėjai, šauliai, 
birutininkės, ramovėnai su 
savo svečiais ir naujieji atei
viai iš Lietuvos. Stalai iš 
anksto užsisakomi paskambi
nus V. Utarai , tel. 73-847-
0664. 

(sk) 

• Bari tono Vytauto Juo-
zapaičio koncertas akompa
nuojant pianistei Nijolei Ra
lytei, bus jau šį sekmadienį, 
rugsėjo 27 d. 3 vai. p.p. 
J aun imo centre . Bilietai 
gaunami 1:30 vai. p.p. prieš 
koncertą prie durų. I labdaros 
koncertą visus kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. Jūsų auka — alkanų 
vaikų parama! 

(sk) 
* Čiurlionio Galerija 
penktadienį, spalio 2 d.— 
7 v.v. prisipildys Inos Čygai-
tės-Nicewander dvasia. Susi
pažinti su įdomia autores as
menybe ir tapyba kviečiami 
ne tik draugai, o visi. Tai pro
ga papildyti savo paveikslų 
galeriją. Ta proga dingtelėjo 
mintis padaryti nuolatinę pa
rodą-pardavimą, kad bet kada 
užėjus į Jaunimo centą (5600 
S. Claremont, Chicago), gali
ma būtų įsigyti norimo daili
ninko darbą sau pačiam, arba 
pradžiuginti artimą, arba pa
gerbti kitus. Norinčius su savo 
kūryba dalyvauti nuolatinėje 
parodoje-pardavime Čiurlionio 
Galerijoje, kviečiame į penkta
dienio parodą. Ūlos Juškytės 
tel. (706) 2294621, 708-715-
2032. 

REKLAMUOKTTĖS 
„DRAUGET! 

• Lietuviški pietūs — ce
pelinai, kugelis, dešros su ko
pūstais ir kt. — ruošiami 
Brighton Parko Lietuvių na
mų savininkų draugijos šį sek
madienį, rugsėjo 27 d. 11:30 
vai. ryto — 1 vai. p.p. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje, 
44 St. ir S. Fairfield Ave. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Valdyba. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• „Saulutė" Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei inva-
lidamas remti Daytona Bch, 
FL skyrius dėkoja aukoju
siems a.a. Mykolo Jagučio at
minimui: Amalijai Jagutienei 
— $135, Ad. ir G. Armaliams 
— $50, K. ir O. Žolynams — 
$50, J. Racevičienei — $25. 
Po $20 aukojo: Alg. Dautartie
nė, N. ir O. Kreivėnai, O. 
Zdaržinskienė, A. Sandargie-
nė, V. Bagdonienė, R. Snars-
kienė, ir X. Po mažiau I. Ra
manauskienė, V. Avižienė, R. 
ir J. Budreikai. J. ir E. Ambro-
zaičiai ir X. Iš viso $445. Ačiū 
„Saulutės" vardu. Reiškiame 
gilią užuojautą šeimai. 

(sk) 
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