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Visuomenė prašoma įvardinti 
Lietuvos ūkį sužlugdžiusius 

asmenis Vilnius, rugpjūčio 2 d. 
(BNS) — Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai; pradeda ren
ginį, kurio metu prašo visuo
menę įvardinti jiems žinomus 
valdžios pareigūnų nusižen
gimus, tikėdamasi ateityje im
tis teisminių veiksmų. NS pir
mininkas Artūras Paulauskas 
spaudos konferencijoje trečia
dienį teigė, kad pradedamos 
platinti anketos dėl NS 
pasiūlymo pareikalauti konk
rečių asmenų atsakomybės už 
Lietuvos ūkio sužlugdymą. 
Šioje anketoje yra trys klausi
mai — ar asmuo pritaria to
kiai NS idėjai, kokia ūkio sri
tis labiausiai nukentėjo dėl 
savanaudiškų ar piktavališkų 
valdžios veiksmų bei kas turi 
atsakyti už Lietuvos ekono
minį ir finansinį sužlugdymą. 

NS nuomone, dabartinę 
valstybės ekonominę situaciją 
lėmė tai, kad per visą nepri
klausomybės dešimtmetį nė 
viena valdžia nesugebėjo už
tikrinti tvarkos ir teisingumo 
— valstybės biudžetas bei 
užsienio paskolos buvo ir yra 
įvairių grupuočių turtėjimo 
šaltinis, o visų Lietuvos 
žmonių sukurtas turtas dau
geliu atvejų buvo privatizuo
tas ir parduotas pusvelčiui. 

NS skelbiasi pasirengusi 
įvesti tokią tvarką.1 kad naujai 
išrinkta valdžia organizuotų 
buvusios valdžios institucijų 
patikrinimą, įvertintų parei
gūnų veiklą, pareikalautų 
konkrečių asmenų atsako
mybes už šiandieninę ekono
minę ir finansinę būklę. 

Pristatydamas šį renginį, 

NS pirmininkas A. Paulaus
kas teigė, kad žmonės nuolat 
domisi atsakomybės klausimu 
ir tuo, ar * teisėsauga ir 
teisėtvarka pajėgi išaiškinti 
valstybes siekiams nusižen
gusius asmenis ir patraukti 
juos atsakomybėn. Todėl, pa
sak jo, NS nori išgirsti „visuo
menės balsą" — kad ji pati 
įvardintų pačius ryškiausius 
ir didžiausius pažeidimus ir 
asmenis, kurie už tai turėtų 
atsakyti. „Ši pilietinė anketa 
paskatins žmones prisiminti 
apie pažeidimus ir atsakingas 
personalijas", teigė A. Pau
lauskas. Jis piktinosi, kad jau 
taisykle tapo tai, jog „visi 
sprendimai yra sukolektyvina-
mi ir niekas personaliai nėra 
atsakingas". 

„Mes norim tą praktiką 
baigti ir padėti įvardinti konk
rečius pažeidėjus bei paska
tinti teisėsaugos institucijas 
juos persekioti ir bausti", sakė 
NS vadovas. 

A. Paulauskas teigė, kad 
renginys vyks iki pat rinkimų 
pabaigos. Pasak jo, vėliau 
duomenys bus apibendrinti, 
susisteminti „ir bus keliamas 
klausimas dėl konkrečių 
žmonių atsakomybės". Tačiau 
NS vadovas pripažino, kad nu
bausti konkrečius asmenis 
bus gana sunku, nes indivi
dualizuoti kolektyvinį spren
dimą yra gana sudėtinga. 
Todėl A. Paulauskas mano, 
kad visuomenės didžiausiais 
kaltininkais įvardintų asmenų 
likimas priklausys daugiau
siai nuo „politinės valios". 

Seimo kanclerio dukters veiksmai 
gali pakenkti tėvo karjerai 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. 
(BNS) — Pirmadienį Palan
goje nuo per didelio narkotikų 
kiekio mirė 17-metis kurorto 
gyventojas Marius Sermontis. 
Manoma, kad M. Sermončio 
tėvų namo ūkiniame pastate 
susirinkę penki bendraamžiai 
tą vakarą vartojo heroiną. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
trečiadienį pranešė, kad šioje 
kompanijoje narkotikais svai
ginosi ir Seimo kanclerio, kon
servatorių partijos vykdomojo 
sekretoriaus Jurgio Razmos 
jaunesnioji dukra 17-metė 
Agnė Razmaitė. M. Sermontis 
ir A. Razmaite narkotikų susi
leido į veną. Kiti palangiškiai 
narkotikus uostė. 

Pasak dienraščio. į ligoninę 
patekusi Seimo kanclerio duk
tė iš pradžių melavo savo pa
vardę. Kiek vėliau mergina 
prasitarė bijanti, kad ši istori
ja nepakenktų tėvui. Savo pa
vardę ir tėvo pareigas ji pasi
sakė tik naktį. A. Razmaitė 
per vasarą kurorte dirbo par
davėja vienoje papuošalų par
duotuvėje. 

Laikraščio žiniomis, po to į 
Palangą skambino aukšti 
valdininkai ir kurorto tei
sėsaugos pareigūnų prašė šią 
istoriją laikyti paslaptimi. 

Seimo kancleris J. Razma 
trečiadienį patvirtino faktą. 
kad jo duktė pajūryje svaigi
nosi narkotikais, tačiau teigia 
kol kas nežinąs, kaip ši šeimos 
tragedija atsilieps jo tolesnei 
politinei karjerai. 

JPolitiko pareiga tokiu atve
ju pasakyti viską, kas rūpi vi
suomenei. Aš manau, kad ne
gali būti jokios kalbos apie in
formacijos konfidencialumą ir 

šiuo atveju, kai kalbama apie 
mano dukros istoriją. Aš jokio 
spaudimo teisėsaugos parei
gūnams nedariau ir tikrai ne
gali būti nė kalbos, kad poli
tikų atveju būtų ribojama in
formacija, kuri susijusi su jo 
šeimos gyvenimu", sakė J. 
Razma. 

J. Razmos teigimu, jei ti
riant bylą išaiškėtų, jog A. 
Razmaitė yra kuo nors nusi
kaltusi, ji turės atsakyti pagal 
įstatymus, nebus prašoma jo
kių nuolaidų, nebus imtasi 
jokių priemonių siekiant ko
kių nors išlygų. 

Palangoje A. Razmaitė buvo 
apsistojusi pas čia gyvenantį 
dėdę — motinos Romualdos 
Razmienės brolį. Pasak J. 
Razmos, tai jau antra vasara, 
kai taip sprendžiama dukros 
laisvalaikio problema. „Sten
giamės sudaryti sąlygas, kad 
nebūtų galimybių piktnau
džiauti tokiais dalykais, 
sprendimas — vasarą įdar
binti Palangoje buvo su tuo 
susijęs, kad būtų mažiau 
nerūpestingo laisvalaikio, ta
čiau yra keblu užtikrinti šim : 
taprocentinę priežiūrą ir abso
liučiai kontroliuoti kiekvieną 
minutę", sakė J. Razma. 

Jis pripažino, kad prieš 4 
metus buvo šiokių tokių įta
rimų del dukros polinkio į nar
kotines medžiagas, kuomet 
dukra tariamai su savo klasės 
draugėmis pavartojo medici
nos preparatą ketaminą. Sei
mo kancleris teigė, jog po to 
dukra buvo labai atidžiai ste
bima, ir tas įvykis atrodė kaip 
..vaikystės, nesubrendusiu pro
to išraiška". 

Su tėvais gyvenanti A. Raz-

Klaipedoje visą praėjusį savaitgalį griaudėjo kasmetinė „Jūros" ivrite, kuri dar buvo vadinama „dryžuotų sielų šven
te". Jubiliejinės — 40-osios — šventes rengėjai teigia, kad šiuo di iziuliu renginiu bandyta visus Lietuvos žmones pri
artinti prie jūros ir praverti jūros vartus. „Jūros" šventės atidarymo iškilminga ceremonija vyko Atgimimo aikštėje. 
Tai buvo teatralizuota vandens, ugnies ir žemes meninė kompozicija. Per tris šventes dienas mieste buvo surengta 
daugiau nei 100 renginių - įvairiausių varžybų, rungčių, pasirodymų, koncertų, vakarų. Daugiausia jų vyko miesto 
centre - Teatro, Atgimimo aikštėse, senamiestyje. Jono kalnelyj. Danės krantinėse, Smiltynėje ir Kuršių nerijos pap
lūdimiuose, mariose, miesto gatvėmis žygiavo įvairios eisenos. Organizatoriai paskaičiavo, kad kasmet į „Jūros" šven
te atvyksta apie puse milijono svečių. Šiemetines šventės biuczt-as pasiekė beveik 750,000 litų. Puse šios sumos su
daro rėmėjų lėšos, 50,000 Lt skyrė miesto savivaldybė. Švente; regėjai ant miesto centre pastatyto gėdos stulpo keti
na pakabinti Lietuvos vyriausybe, kun šiai didžiulei metų šventu neskyrė nė lito. 

Nuotrj Teatralizuotas .Jūros" šventes atidarymas. VladimiroGulevidaus.Eltai nuotr 

Naujosios politikos skelbėjai 
ieško bendro pamato 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Besikuriančios nau
josios politikos sąjungos atsto
vai antradienį aptarė jų par
tijų bendradarbiavimo prin
cipus. 

Naujosios politikos sparno 
organizacinio komiteto pasita
rime, kuris surengtas Vilniaus 
„Freskų" restorane prie alaus 
bokalo, dalyvavo Centro są
jungos pirmininko pavaduoto
jas Vidmantas Staniulis, Nau
josios sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Gediminas Da-
linkevičius, Lietuvos liberalų 
sąjungos pirmininko pava
duotojas Alvydas Medalinskas 
ir Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos atstovas 
Artūras Vazbys. 

Kaip sakė A. Vazbys, pasita
rime kalbėta apie tai. „kaip 
bus rengiamos partijų bendros 
pozicijos ir kaip jos bus įgy
vendinamos". „Konkrečių vei
kimo algoritmų darbotvarkėje 
nėra", sakė A. Vazbys. 

Seimo narys A. Medalinskas 
sakė, kad vienas artimiausių 
sąjungos bendrininkų veiks
mų bus partijų programų ap
tarimas ir panašumų paieška. 
Anot A. Medalinsko, „laikas 
atsisėsti ir pažiūrėti, kokios 
programinės nuostatos atitin-

maitė, anot Seimo kanclerio, 
per dieną gaudavo ne daugiau 
ka*ip 5 litus, gyvenanti pas 
dėdę — ne daugiau kaip 10 
litų, todėl jis negali paaiškinti, 
iš kur duktė gaudavo pinigų 
narkotikams. 

Antradienį apie šį įvykį 
buvo informuotas partijos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis bei jo pirmasis pavaduoto
jas Antanas Stasiškis. 

„Jie mane morališkai pa
laikė ir prašė nedaryti skubo
to sprendimo dėl savęs. 
Žmonės mano šeimos prob
lemų neturėtų sieti su partijos 
reikalais, tai yra mūsų šeimos 
tragedija ir ji niekaip nesusi
jusi" su partija, tai galėjo atsi
tikti ne vienai šeimai, ir par
tiškumas čia nieko nelemia. 
Del mano tolesnes ateities 
sprendimas bus aiškus arti
miausiomis dienomis", sake J. 
Razma. 

ka". Pasak pariair.sntaro, po 
neseniai vykusios Naujosios 
politikos konferencijos, kur 
keturių partijų tajtoyai skaitė 
pranešimus įvairiais valstybės 
klausimais. ..nebuvo šių pra
nešimų neigiamu vertinimų" 
ir tai liudija apia esminių nuo
statų bendrumą.; 

Liberalo teigimu, spren
džiant klausimą .dėl vienman
dačių apygardų l«andidatų, ga-. 
limi du keliai. Vienas jų — 
partijoms suderinti ketinimus 

dalyje apygardų ir sumažin
ti konkurenciją, antrasis — 
kiekvienoje apygardoje su
rengti rimtą rinkimų konku
renciją ir tolesnį bendradar
biavimą grįsti rinkimų rezul
tatais. 

Be kita ko, pasitarime buvo 
priimtas V. Staniulio pasiūly
mas kreiptis į Lietuvos radijo 
ir televizijos vadovybę dėl poli
tinių partijų diskusijų televizi
joje. Naujosios politikos bend
rininkai sutaria, kad deba
tams rengti būtų panaudotas 
televizijos laikas, kurį kandi
datai į Seimą gauna nemoka-

(BNS) — Seimu Nuosaikiųjų 
konservatorių frakcijos narys 
Alfonsas Bartkus antradienį 
kreipėsi į finansni ministrą ir 
valstybės kontrolierių del Lie
tuvos taupomojo banko (LTB) 
veiklos rezultatų. 

A. Bartkaus teigimu, pelnin
gai dirbęs LTB per šių metų 
antrąjį ketvirti labai įtartinai 
tapo nuostolingas — per tris 
mėnesius patyrė 53 mln. litų 
nuostolių. „Seimo nariams ne
suprantama šii; nuostolių pri
gimtis, nesuprantama, kodėl 
to nematė Finansų ministeri
ja, Lietuvos bar Kas ir tarptau
tiniai auditona kasmet atlik
dami inspektav mus ir auditą. 
Gal taip suinteresuoti asme
nys siekia įtart.nų tikslų", ra
šoma pranešimi 

A. Bartkau- žiniomis, 53 
mln. litų nuostolių (29 mln. 
litų beviltišku paskolų ir 24 
mln. litų dirbtinai užaukštin-
tos vertės turto yra nurašoma 
visu 100 proc. 10 tarpu pagal 
Lietuvos banki 
patikrinimo re 
kios grupės (pei 
nurašomos apu 

..Galima teig 
šių metų antnn 
nesius banke h 
ministruojamo-
dirbtinai perki 

:r tarptautinio 
Kalavimus to-
ktos) paskolos 
60 proc. 
i. kad per tris 
i ketvirčio me-
ivo blogai ad-

paskolos ir 
iiamos į 5-tą 

Kauno „Inkaro avalynės" 
darbuotojai vėl badauja 

Kaunas, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Antradienio naktį 
„Inkaro" darbuotojų, prie bend
rovės vartų pradėjusių neter
minuotą badavimą, sveikata 
normali, teigia „Inkaro ava
lynė" darbuotojų profesinės 
sąjungos pirmininkas Kazi
mieras Ruževskis. 

Antradienio naktį prie bend
rovės vartų badauti pradėjo 9 
moterys ir 1 vyriškis, vy
riausios badautojos amžius — 
maždaug 60 metų. Penkiose 
palapinėse prie bendrovės 
vartų įsikūrusių badautojų 
pagrindinis reikalavimas — 
atsiskaityti su darbuotojais. 

Kaip sakė K. Ruževskis, prie 
„Inkaro avalynės" vartų nuo
lat budi dar apie 100 buvusių 
bendrovės darbuotojų, kurie 
saugo likusį įmones turtą, 
Anot K. Ruževskio, viena ba
dautojų, kuri įmonėje dirbo 
kar tu su vyru, reikalauja jai 
grąžinti jos ir vyro uždirbtus 
maždaug 17,000 litų. 

„Pirmoji badautojų nakt is 
praėjo ramiai, tai tas pat . kaip 
ir mums: vakare pavalgai ir 
eini miegoti. Tačiau badauto
jai nusiteikę ryžtingai ir į jo
kius kompromisus neis, pini
gai ir viskas", sakė K. Ru
ževskis. Profsąjungos vado tei
gimu, badautojai, „sekdami 
pirmųjų badautojų patir t imi, 
geria tik 'negazuotą' vandenį". 
Pa ts K. Ruževskis užsiminė, 
kad tokių veiksmų nepalaiko, 
tačiau nuošalyje neketina 

Mirė profesorius, 
tėvas jėzuitas 

Antanas Liuima 

mai. 

Nuosaikieji konservatoriai 
susirūpino Taupomuoju banku 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. skolų grąžinimą bankui. 
A. Bartkaus nuomone, ne

galima taikstytis su tokia ban
ko savininkų ir vadovų veikla. 
be to, neatsakingas LTB val
dybos ir tarybos darbas komp
romituoja, menkina ir nuverti; 
na banką prieš jo privatizavi
mą. 

A. Bartkus paprašė Valsty
bės kontrolę patikrinti specia
liųjų atidėjimų pagrįstumą, 
padaryti atitinkamas išvadas 
ir informuoti Seimą. 
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beviltiškų paskolų grupę", ma
no p a r l a m e n t a s . Pasak jo, 
bankui lengva anka nurašius 
paskolas, apie tai sužinoję pa
skolų gavėjai \ ngia atsiskai-
tvti su banku, sepia užstatytą 
turtą, nebėra atsakingi už pa-

* Naktį iš pirmadienio į 
antradieni vagys įsibrovė \ 
prestižinį Lietuvos pastatą. 
Grobikai smarkiai nusiaubė 
Užsienio reikalų ministerijos 
Svečių namus, esančius Vil
niuje, Žvėryno rajone. Šiuose 
namuose apsistoja aukšti Lie
tuvos svečiai, tarp jų ir užsie
nio valstybių vadovai. Iš visą 
parą policijos rinktinės „Vy
tis" saugomos ir aukšta meta
line tvora aptvertos didžiules 
teritorijos buvo išnešta televi
zorių, kompiuterių, vaizdo bei 
garso aparatūros, kopijavimo 
aparatų. Nuostoliai gali siekti 
25-30,000 litų. Be budinčio po
licininko žinios neįmanoma 
patekti į nemažą Svečių namų 
teritoriją: yra tik vienas įėji
mas per vartus, esančius prie 
budinčio policininko posto, ta
čiau nieko įtartina naktį bu
dėjęs policininkas nepastebė
jo. BNS i 

* Skandalingai pagarsė
jusios ūkio ministro Valen
tino Milaknio patarėjos Vikto
rijos Babičienės karjera su-

Roma-Vilnius, rugpjūčio 1 
d. (Elta) — Romos Campo Ve-
rano kapinių koplyčia liepos 
28 dieną priglaudė iškilaus 
lietuvių dvasininko ir moksli
ninko profesoriaus Antano 
Liuimos palaikus. Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
garbės pirmininkas, akademi
kas, Popiežinio Grigaliaus 
universiteto profesorius eme
ritas, teologijos daktaras , ku
nigas tėvas jėzuitas Antanas 
Liuima mirė Romoje liepos 26 
dieną, eidamas 91-uosius me
tus. 

priešino ministeriją ir Valsty
bės kontrolę'. Kontrolierių siū
lymą nubausti V. Milaknį ir 
atšaukti nepagrįstai suteiktą 
kvalifikacinę kategoriją jo pa
tarėjai ministerija vadina sąs
kaitų suvedinėjimu. Valstybės 
kontrolė atmetė ūkio ministro 
V. Milaknio apeliacinį skundą, 
kuriame prašoma panaikinti 
kontrolierių nurodymą at
šaukti nepagrįstai suteiktą 
kategoriją jo patarėjai IMM 
kvietimą vyriausybei išreika
lauti iš V. Milaknio neteisėtai 
V. Babičienei išmokėtą beveik 
12.000 litų atlyginimą. >Qtai 

būti. 
Liepos pabaigoje maždaug 

100 buvusių darbuotojų už
tvėrė gamyklos „Inkaras" var
tus, siekdami, kad nebūtų 
išvežtas likęs įmonės turtas ir 
produkcija. Tuomet darbinin
kai reikalavo, kad bankroto 
byloje ne pusvelčiui, o už rea
lią kainą būtų parduotas 
bendrovės tur tas , būtų atsi
skaityta su darbuotojais ir at
naujinta gamyba. 

Liepos 19-tąją neįvyko „In
karo" įrenginių varžytinės, 
nes laikinai apribota nuosa
vybės teisė į UAB „Inkaro ava
lynė" kilnojamąjį turtą. Tai 
buvo padaryta remiantis Ge
neralinės prokuratūros nuta
rimu. Varžytinėse buvo pla
nuota parduoti 9 batų gamy
bos presavimo formas. Šis tur
tas įvertintas 19,000 litų. 

Šiemet trys bendrovės „In
karo avalynė" darbininkai 19 
parų badavo prie bendrovės 
vartų. Baimindamasi dėl ba
daujančių darbininkų gyvy
bių. Kauno apskrities virši
ninko administracija paėmė iš 
Žemes ūkio banko 275,000 litų 
paskolą, kuri buvo išdalinta 
„Inkaro avalynes" darbinin
kams. 

Vėliausiais duomenimis, 
bankrutavusi UAB „Inkaro 
avalyne" 1,124 darbuotojams 
skolinga 2.4 mln. litų. 

Pradėjus bankroto bylą. 
buvo areštuotas visas bendro
vės turtas bei dar neišvežta 
produkcija, tačiau dabar pro
dukcijos areštas panaikintas 
ir pradedamas jos pardavi
mas. Už ..Inkaro avalynėje" li
kusią ir „Inkaro koncerno" 
siūlomą produkciją galima 
gauti ne daugiau kaip 1.5 mln. 
litu. 

* Išnagrinėjęs j au miru
s io Panevėž io versl ininko 
Juozo Jėčiaus skundą. Euro
pos Žmogaus teisių teismas 
paskelbė pirmąjį sprendimą 
prieš Lietuvą dėl bylos esmės. 
Jis valstybei kainuos 100.000 
litų. rašo ..Lietuvos rytas". 
Lietuvos valstybės institucijos 
pažeidė Europos žmogaus.tei
sių konvencijos nuostatas ir 
buvo neteisėtai apribojusios J. 
Jėčiaus laisvę. Todėl dabar 
Lietuva pareiškėjui turės su
mokėti 60.000 litų kompensa
ciją už patirtą moralinę žalą ir 
atlyginti 40.000 litų teisines 
išlaidas. J. Jėčius dar 1996 m. 
gruodžio 30 d. kreipėsi į Euro
pos teismą, tačiau 1999 m. ba
landžio 9 d. mirė. taip ir nesu
laukęs teismo baigties. 

* Valant Danės upės dug
ną, firmos ..Garant" narai ap
tiko sprogmenis. Kaip infor
mavo dragūnų bataliono išmi
nuotojai, apžiūrėjus radinius, 
nustatyta, kad tai greičiausiai 
nuo karo laikų likę 76 ir 10"> 
milimetrų skersmens sprog
menys. Iš vandens iškeltus ra
dinius išminuotojai nuvežė į 
Kairių poligoną, kur jie buvo 
saugiai susprogdinti. Tai pir
mieji tokie pavojingi radiniai, 
kuriuos Danes upės dugne ap
tiko daugiau nei mėnesį valv-
mo darbus vykdantys narai 

* Nuo rugpjūčio 1-osios 
minimalaus deklaruotino 
turto ««rtė Lietuvoje — 46.000 
l i t ų . KIM 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 3 d.: Auguste, Lengvi

ne, Lidija, Manigirdas. Nikodemas. 
Steponas 

Rugpjūčio 4 d.: Šv. .Jonas Vian-
ni'v. Domantas. Domininkas. (ien-
mantas. Irta. Milgede. Nemune. 

< » 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ATVYKSTA DVIDEŠIMT TEISĖS 

STUDENTŲ 
Sauliaus Anužio žiniomis, 

baigiami pasitarimai tarp Vy
tauto Didžiojo ir Michigan 
State universitetų, kurių pa
sėkoje dvidešimt teises stu
dentų studijuos East Lansing, 
Michigan. Studentai gaus 
mokslo stipendijas, visą išlai
kymą ir pasižadės, studijas 
baigę, grįžti į Lietuvą. Tai vie
nas punktas iš Sauliaus Anu
žio pranešimo, JAV LB Michi
gan apygardos suvažiavime, 
vykusiame liepos 15 dieną 
Lansing. 

Suvažiavimui vadovavo Mi
chigan apygardos valdybos 
pirmininė Liuda Rugienienė. 
Atsistojimu ir minutės tyla 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
neseniai miręs Algis Bražė
nas, daug dirbęs Lietuvių 
Bendruomenėje. Jis buvo ir 
apygardos revizijos komisijos 
pirmininku. 

Išsamų praėjusio suvažia
vimo protokolą perskaitė LB 
apygardos valdybos vicepir
mininkas Vytautas Jonaitis. 
Vyko apylinkių valdybų pra
nešimai. Lansing apylinkė la
biau pasižymi politine veikla. 
Čia daug padeda pirmininko 
Sauliaus Anužio ilgametė po
litinė patirtis. Daug pastangų 
skiriama padedant Lietuvai 
skintis kelią į NATO. Apylin
kės nariai dalyvauja ir prisi
deda prie Detroito apylinkės 
kultūrinės, parapijos, sporto, 
skautų ir ateitininkų bei kito
kios veiklos. 

Petras Treška apibūdino 
Grand Rapids apylinkės veik
lą, kuri ypač pasižymi karita-
tyvine parama nelaimės pa
liestiems iš Lietuvos. Detroito 
apylinkės pirmininko Valdo 
Piesčio pranešimą perskaitė 
Ingrida Laurinaitienė. Šioje 
apylinkėje veikla šakota, api
manti kultūrinę, švietimo, vi
suomeninę bei politinę sritį. 

Išsamų pranešimą atliko 
apygardos pirmininkė Liuda 
Rugienienė. Pranešimas raštu 
taip pat buvo išdalintas vi
siems suvažiavimo dalyviams. 
Pristačiusi Michigan apygar
dos valdybą ir apylinkių pir
mininkus, pirmininkė pasi
džiaugė, kad pastaraisiais me
tais apygardos atstovais Lie
tuvių Bendruomenėje turėjo 
įvairias svarbias pareigas. 
Vytautas Kamantas yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. Algis Rugienius 
— PLB vykdomasis vicepirmi
ninkas ir JAV LB Garbės 
teismo narys. Liuda Rugie
nienė — LR Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos pirmininkė. 
Vytautas Petrulis — Detroito 
apylinkės atstovas Lietuvių 
fonde. Vytautas Kutkus. bu
vęs Michigan apygardos pir
mininkas ir JAV LB Krašto 

valdybos pirmininkas, PLB 
Garbes teismo narys. 

Buvo pasidžiaugta JAV LB 
Tarybos ir PLB seimo rinki
mais, kuriuos labai tvarkin
gai pravedė apygardos rinki
minės komisijos pirm. Romu
aldas Kriaučiūnas. Apylinkių 
rinkiminėms komisijoms vado
vavo Andrius Butkūnas (De-
troit), Ona Treškienė (Grand 
Rapids) ir Linda Anužienė 
(Lansing). Michigan apygar
doje balsuotojų buvo 533. Iš 
viso buvo trylika rinkiminių 
apygardų, kur balsavo 4,471. 
Daugiau už Michigan apy
gardą balsavo tik Vidurio Va
karų apygarda. Į JAV LB XVI 
tarybą trejų metų kadencijai 
išrinkti Saulius Anužis, Vytau
tas Kamantas, Gražina Ka-
mantienė, Algis Rugienius, 
Narimantas Udrys ir Jonas 
Urbonas. J JAV LB Tarybą 
taip pat įeina ir apygardų pir
mininkai. J Pasaulio lietuvių 
seimą išrinkti Vytautas Ka
mantas, Gražina Kamantie-
nė, Liuda Rugienienė ir Jonas 
Svera. 

Pranešime toliau paminėta, 
kad Michigan apygarda yra 
susirūpinusi informacijos ir 
pagalbos stoka apylinkėse. 
Krašto Socialinių reikalų tary
bos prašė, kad prie apylinkių 
valdybų būtų įsteigti sočia '-
nių reikalų skyriai. JAV LB 
Michigan apygarda pritaria 
krašto valdybos vykdomai ak
cijai dėl Lietuvos įstojimo į 
NATO. Apygarda dėkoja sena
toriui Spence Abraham, Kong
reso atstovams James Barcia, 
David Bonior, Davė Camp, 
John Dingell, Vernon J. Eh-
lers, Peter Hoekstra, Joe 
Knollenberg, Nic Smith, Deb-
bie Stabenow, Bart Stupak ir 
Fred S. Upton, užsirašiu
siems į Baltic Caucus. Taip pat 
dėkoja visiems asmenims, ku
rie šiuos Kongreso atstovus 
įtaigojo. Pirmininkė čia išskir
tinai paminėjo Sauliaus Anu
žio ir Jono Urbono pastangas. 
Michigan apygarda ragina 
skatinti sen. Carl Levin, Kon
greso atstovus John Conyers, 
Jr. Dale E. Kildee, Carolyn 
Cheeks Kilpatrick, Sander Le-
ven ir Lynn Rivers netrukus 
įsirašyti į Baltic Caucus. 

Buvo paminėta JAV LB Ta
rybos trečioji sesija, LB Seime 
vykę posėdžiai, surengtas dai
lės muziejaus „Kanklių" an
samblio koncertas Detroito ir 
Grand Rapids, išvyka į Gray-
ling, kur susitikta su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kariuo
menės daliniais. Prisiminta 
organizacijų ir pavienių asme
nų garbingos sukaktys ir 1.1. 

Apygardos iždininkas Jonas. 
Urbonas pateikė pajamų ir iš
laidų apyskaitą. Pajamų tu-

JAV LB Michigano apygardos suvažiavime. Iš k. vicepirm. Vytau tas Jonai t i s , Grand Rapids apylinkės pi rm. 
Pe t r a s Treška , buvusi Detroi to apyl inkes pirm. Ramutė Pe t ru l i enė ir Detroito apyl inkės sekretorė Ingrida Lau
rinaitienė Nuot r . Algio R u g i e n i a u s 

reta 1.628.76 dol; išlaidų 
1,227.36 dol. Likutis banke 
401.40 dol. Kontrolės komisija 
— Irena Alantienė ir Sigitas 
Viskanta iždą rado tvarkingai 
vedamą; pagyrė iždininką už 
stropiai atl iekamą darbą. 

Apygardos rinkimų prane
šimą atliko R. Kriaučiūnas. 
Šių metų tarybos rinkimuose 
dalyvavo 6.4 proc. daugiau 
negu prieš trejus metus . Rin
kimuose gauta 533 galiojančių 
kortelių. Daugelis balsavo 
paštu. Apygardos rinkimų 
komisija pasisakė prieš Vy
riausios rinkimų komisijos 
siūlymą, kad ateityje balsavi
mas paš tu būtų naudojamas 
tik išimtinais atvejais. Šiam 
apygardos rinkimų komisijos 
pasisakymui pritarė Apygar
dos suvažiavimas. 

Suvažiavime buvo priimtos 
šešios rezoliucijos, liečiančios 
NATO, Krašto valdybos infor
maciją apylinkėms, Lietuvos 
istorijos rašymą, dvigubos pi
lietybės reikalą ir kitus svar
bius klausimus. Dėl dvigubos 
pilietybės: JAV LB Michigan 
apygarda reiškia susirūpini
mą, kad Lietuvos piliečiams, 
išvykusiems iš Lietuvos po 
1990 m. kovo 11 d. ir priėmu
siems kitos valstybės piliety
bę, Lietuvos Respublika atima 
Lietuvos pilietybę. Dėl Lietu
vos istorijos rašymo: apygar
dos suvažiavimas reiškia susi
rūpinimą, kad, politiškai mo
tyvuotas istorinių faktų rinki
mas apie nacių ir sovietinių 
okupacijų laikotarpius gali 
tapti Lietuvos istorijos perra
šymu. Suvažiavimas prašo 
JAV LB XVI tarybą skatinti ir 
organizuoti stipendijas šio lai
kotarpio moksliniams tyri
mams ir istorijos rašymui. 

Suvažiavime buvo perrinkta 
apygardos valdyba ir revizijos 
komisija. Kilusiose diskusijose 
pasiinformuota apie apygar
dos suvažiavimus ir valdybos 
rinkimų procedūrą. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

JAV LB Michigano apygardos suvažiavimo dalyviai sveikina gimtadieni švenčiančia Graž ina Kriaučiūnienę Iš 
k pirmoje eil Vytas Petrulis, Petras Treška, apygardos pirm. Liuda Rugienienė, Gražina Kriaučiūniene. Ni
jole Zehvinder. Ingrida Laurinaitienė, Ramute Petrulienė Antroje eil — N a r i m a n t a s Udrys , Vy tau tas Jona i t i s , 
Romualdas Kriaučiūnas ir Saulius Anužis Nuotr A lg io R u g i e n i a u s 

A R G E N T I N A 

Atvelykio p i e t ū s L ie tuv ių 
c e n t r e vyko balandžio 30 d. 
Susirinkusiuosius pasveikino 
ALC pirmininkas A. Kamins
kas. Pristatyta nauja „Spin
dulio" ansamblio vadovė Joa
na Zavickaitė Mahne, kuri lie
tuviškai pasveikino poezijos 
posmais. Lietuviškas vaišes 
paruošė Juozo Puliko šeima, 
stalus puošė Rožė Rukšėnaitė, 
aptarnavo draugijos jauni
mas. Buvo suruošta lietuviškų 
rankšluosčių, velykinių atvi
rukų, Vilniaus verbų ir vely-
kučių parodėlė. 

Mokytoja Nelly Zavickaitė 
Mahne m<ikė vaikučius ri
tinėti margučius. Laimėtojai 
buvo apčovanoti šokolado 
kiaušiniais Popietė praėjo 
pakiliai. 

Kitas renginys Lietuvių 
centre vyko gegužės 28 d., 
kada buvc paminėtos motinos 
lietuvės, tolimojoje Argenti
noje save vaikus auginusios 
lietuviško.e aplinkoje. 

Argen t inos A u š r o s Var tų 
parapi joje gegužės 7 d. įvyko 
lietuviškos Mišios, kurias at
našavo ietuvių kapelionas 
kun. A. Steigvilas ir kun. A. 
Lubickas. Giedojo lietuviškas 
choras, vidovaujamas Enriko 
Urbono. £v. Mišioms vadova
vo K. Mačiulis. Liturginius 
tekstus SKaitė A. Mičiūdas ir 
prof. E. Paršelis. 

Po to via susi r inko į parapi
jos salę prie užkandžių stalo, 
margučia.s paruošto parapijos 
moterų. 

Prie garbės stalo buvo pa
kviesta v ešnia iš Venesuelos 
Hilda Grškevičienė ir Lietu
vos garbes konsulas A. Ras-
tauskas >u žmona, lietuvių 
kapelionas kun . A. Steigvilas 
bei Argentinos Lietuvių orga
nizacijų r Spaudos tarybos 
pirmininkas Ju rg i s Brazaitis. 

Užkandžių metu gimtadie
nio prog;: pasveikinta vargo
nininkė Mikučionienė. Ilgai 
dainuotos lietuviškos dainos 
ir ilgai svečiuotasi. 

Birželio 4 d. lietuviškose pa
maldose :>uvo prisiminti Lie
tuvos karkimai, kurių sąrašą 
Vatikanu. Lietuvos vyskupai 
įteikė gep įžės 7 d. 

Argen t inos L ie tuv ių or
ganizacijų i r s p a u d o s ta ry
bos posi lis įvyko gegužės 9 
d. Buvo .ptartas jaunimo pa
siruošimas Šokių šventei To
ronte, k jame dalyvaus Lie
tuvių si,- vienijimo šokiu an
sambli- Dobilas ' ir ..Nemu
no" ansamblis. Lietuvių Sei
me daly. aus ALOS Tarybos 
pirminir as J . Brazaitis, vice
pirmininkas A. Kaminskas. F 
Daratenas, A. Ruplėnas, A. 
Mikučioms ir R. Stalioraitis. 
Buvo kabama apie jaunimo 
dalyvavimą Jaun imo kongrese 
Australijoje metų pabaigoje. 

Kitas ALOS Tarybos posėdis 
įvyko bir/elio 6 d. 

K A N A D A 

S t e p o n a s V a r a n k a apleido 
šį pasaulį, sulaukęs apie 90 
metų. Tai daug pasidarbavęs 
lietuvybei, vilnietis lietuvis, 
išbuvęs net 12 metų kalėjime 
už lietuvybę. Apdovanotas Ge
dimino ordinu. Ilgametis Ka
nados Lietuvių žurnalistų są
jungos veikėjas, buvęs jos pir
mininku. Palaidotas Šv. Jono 
kapinėse, Mississaugoje. 

Kun . P . Ažubalio 20-ties 
metų ir brolio Jono 10-ties me
tų nuo mirimo sukaktis buvo 
paminėta Lietuvos Kankinių 
šventovėje Mišiomis ir pa
minklo aplankymu kapinėse. 
Mišias koncelebravo prel. J. 
Staškevičius, kun. E. Jurgu
tis, OFM, ir kun. J. Alekna
vičius, diakonui V. Staškevi
čiui talkinant. Per Mišias gie
dojo solistė Slavą Žiemelytė, 
smuiku grojo Audronė Šarpy-
tė, o vargonais — Linda Mar
cinkutė. Po apeigų visi buvo 
pavaišinti. Kunigas P. Ažuba
lis paliko gilius pėdsakus Ka
nados liet. tarpe, įsteigdamas 
lietuviškas kapines ir Liet. 
kankinių parapiją bei muzie
jų. 

P o T a u t i n i ų šokių šven
t ė s tautinių šokių grupės iš 
Lietuvos — Panevėžio „Gran
dinėlė" ir „Kanapėlės", Utenos 
„Levindra" ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto „Žilvi
tis", Punsko „Jotva" dalyvavo 
atsisveikinimo koncerte Pri
sikėlimo parapijos salėje. Pri
sirinko daug tautiečių, kur tik 
retais atvejais tiek būna. La
bai gražiai šokių grupės pasi
rodė. Skirtingais šokiais negu 
šventėje. 

Stasys P r a k a p a s 

Delhi-Ti l lsonburg, ON, 
KLKM dr-jos Delhi skyriaus 
susirinkimas įvyko balandžio 
12 d. parapijos salėje. Susirin
kimą pradėjo pirm. A. Rata-
vičienė. Maldą sukalbėjo A. 
Aleliūnienė, prisiminusi šie
met mirusius narius. V. La-
pienienė perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą. Apie 
iždo būklę pranešimą padare 
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
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Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
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Tai. 773-229-9965 
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ARASŽUOBA.M.D. 
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4149VV. 63rd. St. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

T. Pargauskienė. B. Dirsienė 
ir B. Lukošienė patikrino pi
nigų apyskaitą ir rado viską 
tvarkingai vedant. Pranešimą 
„Kas aktualu moterims apie 
maisto supirkimą ir virtuvės 
priežiūrą" perskaitė B. Vytie-
nė. Po to svarstyti einamieji 
reikalai ir pinigų skirstymas 
lietuviškai šalpai. Valdyba su
tiko dirbti ir kitą kadenciją. 

F L O R I D A 

Buvęs „Dainos" c h o r o va
dovas Vytautas Daugirdas 
serga pavojinga, sunkiai gydo
ma liga. Po paprastai atlieka
mos chemoterapijos jam buvo 
pritaikytas naujas, daug ža
dantis gydymo būdas, kurį 
televizijos žiūrovams aiškino 
žymus gydytojas onkologas 
birželio 19 d. vakaro žinių lai
doje: iš paciento kraujo atren
kamos sudėtinės kraujo 
ląstelės stem cells ir po chemi
jos terapijos vėl grąžinamos į 
paciento kūną. Kkrane pasiro
dęs V. Daugirdas išreiškė 
viltį, kad ši nauja gydymo 
procedūra sulaikys ligos pli
timą ir grąžins jam sveikatą. 

* T r a k ų Švenč iaus ios ios 
Merge lė s Mari jos Apsi lan
k y m o bažnyčios dekanas kle
bonas Vytautas Rūkas Lietu
vai atvėrė 25 metus saugotą 
didžiulę paslaptį: visuomenė 
išvydo nepakartojamus, kelis 
šimtmečius slėptus ir laikytus 
pražuvusiais Trakų bažnyčios 
lobius, rašo „Lietuvos rytas". 
Bažnytinio meno specialistai 
tvirtina, kad Trakų bažnyčios 
lobiai yra net vertingesni nei 
garsusis Vilniaus arkikated
ros lobynas. „1975 metais nu
tariau paremontuoti Trakų 
bažnyčios grindis. Senas beto
no plokštes nusprendėme už
kloti medinėmis grindimis. 
Jau buvo nemažai grindų iš
klota, kai pas mane atvyko 
prelatas Algirdas Gutauskas, 
anksčiau dirbės Trakuose. To, 
ką iš jo išgirdau, buvau pri
blokštas ir negalėjau patikėti. 
Prelatas pasakė, kad šalia sa
kyklos yra užkastos Dievo Mo
tinos karūnos ir kitos brange
nybės", pasakojo Trakų klebo
nas V. Rūkas. Pakasus vos 40 
centimetrų j gylį pasirodė kaž
kokie suvynioti į drobes daik
tai. ..Iš jaudulio virpėjau. Iš
vyniojome drobes ir suradome 
neįtikėtinus lobius — brangią
sias karūnas, kitus daiktus", 
pasakojo klebonas <Eita> 

Penktojoj* Karaliaučiaus sritie 
rodo (rtimbines ..N'aHruvele". 
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CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS 
KOALICIJOS ŽYGIAI 

Jau kuris laikas Vašingtone 
veikia Centrinės ir Rytų Euro
pos koalicija, kuriai priklauso 
šių tautų atstovai: Armėnija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Bal-
tarusija, Bulgarija, Rumunija, 
Čekija, Gruzija, Vengrija, Lie
tuva, Lenkija, Slovakija ir 
Ukraina. Taip pat į ją įeina 
Baltijos fundacija ir Jungtinis 
Amerikos Baltų nacionalinis 
komitetas (JBANC). Pagal tu
rimas statistikas, ši koalicija 
atstovauja apie 21 mln. Ame
rikos piliečių, o tai gana svar
bus veiksnys Amerikos politi
koje. Neseniai, t.y. liepos 26 
d., ši koalicija turėjo specialų 
pasitarimą NATO ir būsimų 
JAV rinkimų reikalais. Pasita
rime dalyvavo lietuviai: JAV 
LB pirmininkė Regina Naru-
šienė, vykdomasis vicepirmi
ninkas dr. Vytautas Bieliaus
kas, ALTo atstovai — Algis 
Rimas ir Anatolijus Milūnas, 
JAV LB įstaigos Vašingtone 
direktorė Audronė Pakštienė. 
Pirmininkė Regina Narušienė 
pristatė pasiūlymą dėl NATO 
plėtimo, kurio tekstas būtų 
pateiktas abiejų didžiųjų par
tijų — respublikonų ir demo
kratų platformas sudaran
tiems komitetams. Jos pateik
tas tekstas buvo koalicijos 
vienbalsiai priimtas. Po šio 
pasitarimo visi koalicijos at
stovai nuvyko į Senato Res
publikonų būstinę, kur sena
toriaus Mitch McConnell ini
ciatyva buvo suruoštas susi
tikimas su kandidato į pre
zidentus Bush užsienio rei
kalų patarėjais. Susitikime 
buvo pristatyti koalicijos rū
pesčiai ir sugestijos ateities 
užsienio politikai Amerikoje. 
Taip pat buvo pristatytas ir 
Respublikonų partijos platfor
mai siūlomas NATO plėtros 
projektas. Šio projekto tekstas 
taip pat buvo pasiųstas de
mokratams (tik su atitinka
mais partijos vardo pakeiti
mais). 

NATO plėtros 
rezoliucijos tekstas 

„Visi amerikiečiai supranta, 
kad Amerikos saugumas yra 
neatskiriamas nuo Europos 
saugumo. Būdami vieningi su 
savo alijantais Anglijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Itali
joje ir kitur, mes užtikrinome 
taiką ir pastovumą po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Da
bar, žengdama į antrą pusę 
savo šimtmečio, būdama stip
ri, NATO ir toliau tarnauja 
kaip bazė taikai. Mes norime, 
kad NATO liktų tvirta, vienin
ga ir aktyvi organizacija. Dėl 
to mes tikimės, kad būsimasis 
prezidentas dirbs su JAV ali
jantais, padėdamas nustatyti 
šios organizacijos strategines 
kryptis, ir paskatins Europą 

daugiau prisidėti prie NATO 
gynybos sustiprinimo. Mes 
laukiame, kad būsimasis pre
zidentas imsis iniciatyvos ali-
janso vadovavimui, ypač tuo 
atveju, jeigu reiktų vieningo 
mūsų interesų ir mūsų verty
bių apsaugojimo. 

Devynios valstybės, kurios 
šiais metais Vilniuje paskelbė 
taikos draugiškumo deklara
ciją — t.y. Albanija, Bulgarija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Ma
kedonija, Rumunija, Slovakija 
ir Slovėnija — šiuo savo žings
niu parodė, kad jų priklau
somumas NATO reiškia vieni
jančią ir stabilizuojančią įta
ką Amerikos saugumo intere
sams. Būsimasis prezidentas 
turės panaudoti savo NATO 
vadovavimo rolę užtikrinimui, 
kad naujos Europos demokra
tijos, kurios pripažįsta tas 
pačias vertybes, kaip ir mes, 
galėtų dalyvauti jų apgynime 
ir dėl to būtų pakviestos tapti 
NATO narėmis būsimoje 
NATO asamblėjoje (2002 m.). 
Jokiu būdu būsimasis mūsų 
prezidentas neleis geogra
finėms bei istorinėms aplin-

Koaucijos pasitarime su prezidentinio kandidato (•• 
Vašingtone liepos 26 d. Kiti dalyviai (iš kairės): Pa i 
tas Bieliauskas. 

:ge W Bush patarėju Steven Hadley (pirmasis iš kaires; 
Wolfavitz, Regina Narušienė. Robert Zoellkk ir (ir. Vytau-

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 3 d., ketvirtadienis į 

Dėmutė Bindokieni 

kybėms apspręsti Europos 
valstybių laisvės bei savaran
kiškumo. Rusijai negali būti 
duota vetavimo teisė dėl 
NATO narystės plėtimo". 

Atrodo, kad dalis šios rezo
liucijos teksto yra jau įrašyta į 
respublikonų platformą; rei
kia tikėtis, kad tai bus pada
ryta ir demokratų programoje. 

V.B 

ĮDOMUS SUPUOLIMAS 
E. RINGUS 

Vasara, 1937 metų gražus 
birželio popietis. Einant viena 
Vilniaus gatve Žvėryno prie
miestyje, mudu su draugu J. 
Karlonu pastebėjome vedybi
nę porą su palydovais prie 
kažkokios mažos šventovės be 
kryžiaus. Viniuje, kur visokių 
šventovių apstu, bažnyčia be 
religinių ženklų tuojau iššau
kė mūsų susidomėjimą. Juk 
visos turi vienokį ar kitokį 
kryžių, ar žydišką žvaigždę. 
Įsimaišėm į vedybinę grupę ir 
užsukom. Nustebino mus keis
tos vedybinės apeigos ir dvasi
ninko apranga, labai panaši į 
žydų. Kaip vilniečiui, viskas 
atrodė nenormalu. Žvėryno ra
jone žydų nebuvo. Todėl pa
klausėm vieno svečio, kas jie 
yra. Paaiškėjo, kad jaunieji 
buvo karaimai, mums negir
dėta tautybė ir nežinoma reli
gija. Per pokalbį pasisakėm 
esą lietuviai. Gal todėl buvo
me pakviesti prie stalo ir netgi 
supažindinti su jaunuoju. Jo 
pavardė buvo J. Grigulevič. 
Tėvas turėjo vaistinę Domini
konų gatvėje. Tuo viskas nesi
baigė. 

Vasara, 2000-jie metai Čika
goje. Skaitau „Novoje Russ-
koje Slovo" laikraštyje apra* 
šymus apie du karaimus, So
vietų Sąjungos herojus. Vie
nas jų, maršalas Malinovski; 
antras J. Grigulevič. Jo pavar
dė užsiliko mano atmintyje 
turbūt todėl, kad tos neįpras

tos vestuvės įlindo į smegenų 
atminties centrą. Su dideliu 
malonumu skaičiau jo įdomią 
biografiją. Turbūt todėl, kad 
jie priklauso tai jaunų vilnie
čių kartai, kurie buvo įvelti į 
komunistinės propagandos 
pinkles ir gerokai nukentėję. 
Tai grupei priklausė mano 
draugas, poetas Juozas Kėkš
tas, kurio eilėraščius skaitėme 
mūsų spaudoje. 

J. Grigulevič priklausė ko
munistų partijai, sėdėjo Lu
kiškių kalėjime dvejus metus 
su kitais panašių pažiūrų lie
tuviais. Paleistas emigravo į 
Prancūziją. Iš ten, kominter-
nui įsakius, emigravo į Ispa
niją kovoti su Franco. Karui 
pasibaigus, buvo nusiųstas į 
Buenos Aires organizuoti ko
munistų pogrindį ir sabotuoti 
vokiečių karo pastangas. Lai
vų krovėjai dėdavo sprogsta
mas medžiagas į laivus, kurie 
pakeliui į Vokietiją sprogdavo. 
Vėliau jis keliauja per visus 
Pietinės Amerikos kraštus, at
likdamas Maskvos pavestus 
darbus. Costa Rico jis jau dir
ba diplomatinėje tarnyboje ir 
yra konsulas Romoje. Dabar 
jis vadinasi T. Castro. 1953 m. 
jis atšauktas į Maskvą, kur 
vyksta arši antisemitiška ak
cija. Tik staigi Stalino mirtis 
išgelbsti jį nuo kulkos į pa
kaušį. Jis žinojo per daug 
NKVD paslapčių. Verčiasi 
žurnalistų vertimais iš ispanų 

učiais. su kitų 
nenimis. netgi 
jų pačių pasi-

,vacija atitolino 
ikos ir privesda-
:.-varvmo. 

kalbos ir renka žinias archy
vuose apie karaimas. 

Pagal jo nurinktas žinias, 
„karaim" S( noje hebrajų kal
boje reiškia ..knygos aiškinto
jas". Ta bftyga yra Tora. Ka
raimai priima tik pagrindinį 
Toros raštą ir atmeta visokius 
pakeitimus, nepripažįsta Tal
mudo. Karaimų išpažinimo 
pradžia prlasidėjo 760 m., kai 
jie atsiskyrė nuo žydų, tuo 
metu gyvenančių Bagdade 
kalifate. Karimų sekta reika
lauja griežta; švęsti šeštadie
nius, neleidžia vedybų net su 
tolimais gimin 
išpažinėjų '•:-.-. 
žydais. Tokia 
rinkta, segn ; 
juos nuo aplin 
v o prie dažr.i 

Iš Irako jie persikėlė į Kry
mo pusiasal; ir naudojo viena 
turkiškų tarmių. Vienas žydų 
istorikas rašo, kad Vytautas 
1399 metai- užėmęs miestą 
Cufut Kale, paėmė 1,000 abie
jų lyčių karaime, ir apgyvendi
no juos prie Trakų, davęs 
jiems visiška savivaldybę. 
Tačiau karaimu religinė hie
rarchija paklauso Krymo vy
riausiam ..fihachamui". 

Krymo vyriausiam „Chacha-
mui" pavyko 1790 m. įtikinti 
carienę Katariną. kad karai
mai nėra žydai. Vadinasi, kad 
tam tikri suvaržymai, įvesti 
žydams, nevaržė karaimų. Ta
čiau užim'f valstybines parei
gas jie gaiejo, tik priėmę pra
voslavų tikybą. 

Sovietmečiu karaimai vėl 
buvo priskaityti prie žydų su 
ta pačia padėtimi visuome
nėje. Buv" uždaryti jų religi
niai ir kultūriniai centrai. 
Sekta pradėjo greitai tirpti. Iš 
13,000 nukrito iki 3.000. o po 
Antrojo pasaulinio karo be
veik iki nulio. Vokiečiai naiki
no juos drauge su žydais. 

Tik sauja karaimų užsiliko 
Lietuvoje. Vietiniam ..Chacha-
mui" kažkaip pavyko įtikinti 
Berlyną, kad karaimai yra ne 
žydų, o turkų kilmes. 

KAUNE PAMINĖTAS 
STASYS LOZORAITIS 

Kauno miesto vadovai 
rugpjūčio 2 d. pagerbė il
gamečio Lietuvos ambasadori
aus, Kauno garbės piliečio 
Stasio Lozoraičio atminimą. 

Stasys Lozoraitis 

Petrašiūnų kapinėse buvo 
prisiminta Lietuvos Nepapras
tojo ir įgaliotojo ambasado
riaus JAV ir Italijoje Stasio 
Lozoraičio politinė ir diploma
tinė veikla, nuopelnai atkurtai 
Lietuvai. 

Ant jo kapo Kauno mero pa
vaduotojas Gediminas Jan
kus. Kultūros, švietimo ir 
sporto komiteto pirmininkas 
Gediminas Budnikas. Kultū
ros skyriaus vedėjas Raimun
das Yla ir kiti savivaldybės at
stovai padėjo gelių, uždegė 
žvakių. 

Ambasadorius S. Lozorai
tis, kuriam rugpjūčio 2 dieną 
būtu sukakę 76 metai, mirė 
1994 m. birželio 13 d. JAV. Jis 
buvo palaidotas Vašingtone, 
Putnamo kazimicriečių kapi
nėse. Diplomato palaikai į 
Kauna buvo pervežti ir Petra
šiūnų panteone perlaidoti ve
lionio žmonos Danielos rūpes
čiu 1999 metu birželį. 

Rusijos prezidentas — 
kietas riešutas 

Vladimir Putin nėra nei ak
las, nei kurčias. Į prezidento 
vietą jis atėjo, gerai susipa
žinęs su Rusijos silpnybėmis 
ir stipriosiomis pusėmis, to
dėl, bent pirmojo savo prezi
dentavimo pusmečio laikotar
piu, mėgina įgyvendinti tam 
tikras reformas. 

Rusija, kaip kuri kita po
komunistinė nepriklausoma 
valstybė, įskaitant Lietuvą, 
paveldėjo ne tik buvusios so
vietinės sistemos likučius, bet 
ir sovietinį gyventojų mentali
tetą. Pirmuosius galbūt nebū
tų per sunku išgyvendinti, pa
starąjį negreit pasiseks. Bent 
dar vieną kitą dešimtmetį, kol 
senesniųjų kartų politikus ir 
įvairius „visuomeninio gyveni
mo variklius" pakeis jaunes
nieji, jau subrandinti kitokios 
— demokratiškos (ar demok
ratiškesnės) sistemos. 

Jeigu pasikeitimai slenka 
lėtoku žingsniu Lietuvoje, ku
rią ir sovietiniais laikais rusai 
vadindavo „vakarietiškiausia 
tarybų respublika", tai dar 
lėčiau jie įsipilietina Rusijoje, 
nes visoje toje milžiniškoje te
ritorijoje jau nėra likę nei vie
no gyvo žmogaus, kuris prisi
mintų kitokį, ne komunizmo 
kumščiu valdomą, gyvenimą. 

Buvusioji Sovietų Sąjunga, 
kurios sostinę, didžiąją dalį 
gyventojų ir daugybę buvusių 
programų bei problemų pa
veldėjo Rusija, rėmėsi gink
luotų pajėgų gausumu ir gink
lų krūviu, sėkmingai privertu
si vakariečius „šokti pagal sa
vo muziką". Amerikai ir jos 
sąjungininkėms tas taip pat 
kainavo daug išteklių, besi
stengiant neatsilikti nuo so
vietinio apsiginklavimo. Tiek 
šaltojo karo metu, tiek ir 
anksčiau, kai pagaliau Vaka
rai atsibudo iš „rausvų dūme
lių sapno", kurį jiems į akis 
gausiai pūtė sovietinė propa
ganda, ir suprato, kur pasau
lio taikos tyko tikroji grėsmė, 
apsiginklavimo lenktynės lėkė 
visu greičiu. 

Tačiau pastarųjų kelerių 
metų būvyje sovietinis karinis 
palikimas Rusijai teikia dau
giau bėdos negu naudos. Kari
nių pajėgų sistema, daug 
dešimtmečių kabojusi virš tai
kos balandžio galvos kaip Da
moklo kardas, liko tam tikru 
girnų akmeniu po demokra
tinės (arba bent mėginančio 
tokia tapti) Rusijos kaklu. Tos 
„nenugalimosios armijos" silp
nybės viso pasaulio akivaiz
doje sušvito 1994-1996 Čečė
nijoje. Tarytum vienos pamo
kos neužteko, karas su čečė
nais vel pakartotas ir iš esmės 
dar neužbaigtas, nors prez. 

Putin ir Rusijos karinių pa
jėgų vadovybė daug kartų 
skelbė jo pabaigą. Tiesa, 
Čečėnijos miestai kone iki pa
matų sugriauti, gyventojai 
išblaškyti, tačiau partizaninis 
karas tebeverda ir pareikalau
ja vis naujų Rusijos karių gy
vybės aukų. Artėjant pirmajai 
karo pradžios sukakčiai, lau
kiama naujų partizaninių puo
limų ir rusų kariuomenė 
ruošiasi visokiems netikėtu
mams. 

Šią savaitę prez. Vladimir 
Putin pašalino, arba privertė 
atsistatydinti, dešimt aukš
čiausių Rusijos karinių pajėgų 
vadovų. Tikima, kad tuo prezi
dentas pradėjęs ilgai delstą ir 
labai reikalingą reformą, į ku
rios eigą ilgainiui bus įskai
čiuotas ir dabartinis Krašto 
apsaugos ministras Igor Ser-
gejev. Tie spėliojimai iškilo 
daugiausia dėl to, kad Serge-
jev viešai pasipriešino planui 
bent 80 proc. sumažinti Rusi
jos strateginių raketų atsar
gas, kurios kaip tik sudarė 
tvirčiausią Sovietų Sąjungos 
ginklų apsigynimą bet kokio 
karinio konflikto atveju. 

Manoma, kad Putin linksta 
prie „modernesnio plano" — 
ne tiek remtis branduoliniais 
ginklais, bet sukurti moder
nesnes, naujausia karo techni
ka ginkluotas, greitai iš vienos 
vietos į kitą permetamas, ka
rines pajėgas. 

Visų pirma tai surišta su 
lėšų klausimu. Šiuo metu ka
rinėms pajėgoms skiriami 2 
proc. bendrojo Rusijos vidaus 
produkto. Put in .yr i užsimi
nęs, kad ir tą pačią dalį dar 
reikėtų sumažinti, norint 
krašte sukurti geresnį ekono
minį klimatą. Jis nematąs ki
tos išeities, kaip tik imtis 
griežtų priemonių, kurių pra
džia ir laikomi pakeitimai ka
riuomenės vadovybės viršū
nėse. 

„Rusijos kariuomenėje tokia 
katastrofiška padėtis," toks pa
grindinių ginklų trūkumas, 
jog reikėjo sukaupti viso kraš
to sausumos karinių pajėgų ir 
net laivyno išteklius, kad būtų 
galima suformuoti prieštero-
ristinį žygį Čečėnijoje", — 
..Nezavisimaja Gazeta" pusla
piuose išsireiškė Viktor Muk-
hin, dažnai šiame laikraštyje 
rašantis karšto apsaugos 
klausimais. Prez. Putin yra 
įsitikinęs, kad pagrindinis pa
vojus Rusijai gresia iš tero
ristų kaimyninėse valstybėse, 
todėl su jais kovoti būtina ki
tokiomis priemonėmis. Bran
duoliniai ginklai darosi nebe 
taip reikšmingi. 

Nr.l 

„ATEIKITE PAS MANE 
visir 

ALEKSAS VITKUS 

Šitokiais Kristaus žodžiais Kauno arkivyskupas 
metropolius Sigitas Tarakevičius kvietė maldininkus 
atvykti į Lietuvos II Eucharistinį kongresą, ir jo pa
klausė dešimtys tūkstančių žmonių iš visų Lietuvos 
kampelių — kaimų, miestelių, miestų — ir iš už
sienio. Netrūko jų ir iš Amerikos. Turiu betgi prisi
pažinti, kad su žmona tapome maldininkais ne vien iš 
noro ieškoti Dievo artumos, bet taip pat vedami ir pro
ziškesnių išskaičiavimų. Mat buvome vis vien numatę 
šią vasarą vėl lankytis tėvų žemėje, svarstėme įvairias 
galimybes, ir nutarėme prisidėti prie šios grupės lie
tuvių, vykstančių į kongresą. Planai dalyvauti Genoci
do tribunole ar PLB seime atkrito. 

Ši grupė, vadovaujama Amerikos lietuvių katalikų 
kunigų vienybės darbuotojų, prelato Alberto Contons 
ir kunigo Jono Rikteraičio. žadėjo ne tik prasmingai 
ialyvauti šiame keturių dienų Eucharistiniame kon-
rreae Kaune, minint Jėzaus gimimo trečiąjį tūkstant-
netį, bet ir atskleisti mums Lietuvos gamtos grožį, 
ankyti įvairias mums dar nematytas krašto vietas, 
rrožėtis bažnyčių architektūra, bet ir progą susidrau-
rauti su daugiausia jau Amerikoje gimusiais antros. 

trečios ir ketvirtos kartos Kristaus sekėjais katalik i.s 
lietuviais-amerikiečiais. 

Nenusivylėme, nes jų tarpe radome daug pui^u 
žmonių, kurie, kaip išmanydami, stengėsi pritapti prie 
dabartinės Lietuvos pulso, su viskuo sutiko, labai 
džiaugėsi atradę senas savo tėvų ar protėvių šakį s. 
Ne vienas iš jų prisipažino, kad šiandienos Lietu.a 
daugeliu atvejų jiems atrodė daug patraukliau. Degi 
jie tikėjo savo vaikystėje girdėję iš savo tėvų ar sene ių 
apie Lietuvą — nors brangią ir mielą, bet tamsia ir 
juodą. 

Kelionė buvo organizuota Čikagos J^merican Travd 
Service", kooperuojant su Lietuvos firma „Lithuaman 
Tours". Be dviejų jau minėtų kunigų prie mūsų prisi
jungė ir vienas jaunesnis kunigas — Petras Burka iš
kas, Filadelfijos Šv. Antano ir Šv. Kazimiero parap.ių 
klebonas. Radome ir bene tris lietuvaites seseles Žo
džiu, susidarė įdomi, gyva. energinga ir pamaldi gru-
pė, su kuria buvo negėda savo apsilankymais trukd:i 
beveik visus Lietuvos vyskupus, mus labai maloniai 
priėmusius, vaišinusius ir besikeitusius mintimis, kal
tais ir be vertėjos ir gidės Eimutės Kuokštienes pagal
bos. Visais kitais reikalais mumis rūpinosi čikagietė 
skautininke Rita Penčylienė. 

Nors Eucharistinis kongresas buvo šios grupes pa
grindinis kelionės tikslas, pagal programų, atvykę ke
letą dienų anksčiau, pirmiausiai susipažinome su R 
tų Aukštaitija, kur praleidome kelias dienas, grožė

damiesi Aukštaitijos nacionalinio parko įdomybėmis. 
Skaitytojas gal norėtų paklausti — kaip cia mes iš 
Amerikos staiga atsiradome Kytų Lietuvos slėniuose 
ir kalvagūbriuose'' 

Tik nusileidę Vilniau* oro uoste, autobusu pa
traukėme geru plent-u per. atrodo, niekada nesibai
giančius miškus ir giraites, retkarčiais šalikėlyje su-
žvilestančias tyvuliuojančiais ežerais. Ir taip pro Ne
menčinę. Pabrade (ar kas prisimena bvrusta Lietuvos 
kariuomenės vasaros manevrų vietovę — poligoną?). 
Švenčionis ir Ignalinos miesteli. Stebėjaus, kad dirba
mos žemės beveik nesimatė, ir mąsčiau, iš ko tie 
žmones čia ir pragyvena. Nors. sako. cia grybų ir uogų 
pilna, n vietinių, ir iš Vilniaus privažiuojančių savait
galiniu grybautojų ir uogautojų netrūksta, bet kur tie 
tikrieji ūkininką;'' Tiesa, retkarčiais pasimatydavo 
vienas kitas ūkininko namas, ant kurio neretai kyšojo 
ir gandro lizdas. Mūsų gidė sake. kad jei mergina pa
mato gandrą tupint lizde, ji dai negreitai ištekėsianti. 

Apsistojome jaukiame, nors ir ne per daug ištai
gingame Lietuvos žiemos sporto centre netoli Ignali
nos miestelio, iš ko: rengėme trumpas ekskursijas po 
apylinkes. Visai netoli nuo mūsų dunksojo senutė Pa
lūšės šv. Juozapo bažnyčia, statyta 1747-1757 metais. 
Vidine |os radome dar senesnius meno kurinius. Vieti
niai tvirtino, kad visa medinė bažnytėle buvo suremta 
tik kir\ių pagalba, nenaudojant jokio pjūklo. Prie šio 
dievnamio durų buvo matyti prasmingas užrašas: 

„Jženk geras, išeik geresnis". Klebonas kun. Ulickas 
mums primine, kad šios bažnyčios piešinį galima ma
tyti ir ant dabartinio vieno lito banknoto. 

Netoli — Ginučių piliakalnis ir visas «4e5ynas. Ir 
taip norėjosi pavažiuoti dar vieną kitą "UJlometrą, 
įbristi į tarp aukštų krantų raibuliuojanči^i l iausio 
Lietuvoje Tauragnų ežero vandenis. Pravažiuojant 
akis maloniai kuteno ir penkias salas turintį Dringio 
ežeras. Kiek toliau už jo ir septynių salų savijįnkas — 
Baluošo ežeras. Gaila tik, kad laikas neleido pasi
džiaugti tikrai šia nuostabia parko gamta: rflaudytis, 
plaukioti valtimi, vaikštinėti pakrantėmis,-pasimė
gauti mėgėjiška žūkle. ; g 

Aplankėme ir senovinį Ginučių vandens malūną su 
didžiulėmis, bet jau neveikiančiomis girnoBus. Kiek 
čia mums papasakojo šio krašto padavimų^legendų 
apie užburtus ežerus, aitvarus ir jaujose įsitaisiusius 
nelabuosius. Stripeikiu kaime apžiūrėjome^ bitinin
kystės muziejų. į kurio senuosius avilius bitėj iki šiol 
neša medų. Sakoma, kad ir žodis „bičiulis" kilęs nuo 
žodžio ..bite". Jei skanaujiesi su kuo nors to paties avi
lio medumi, tampi bičiuliu. Kai parko darbuotojas pa
sigyrė, kad parke esama net 600 rūšių grybų, paklau
siau: ..Ai jie visi valgomi?" „Žinoma, visi. — atsakė nė 
nemirktelejęs grybų žinovas. — bet kai kurie jų tik 
viena kartų". 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 3 d., ketvirtadienis 

Kas 
DAR VIENA KEISTENYBĖ 

Esame įpratę, kad kiekvie
nas politikas, išrinktas nau
joms pareigoms, kur galima 
turėti įtakos atlyginimams, 
visų pirma pasistengia padi
dinti sau algą (taip daroma ne 
tik Lietuvoje), o pasirodo, kad 
atsitinka ir netikėtų dalykų. 
Štai nuo rugpjūčio 1 d. Lietu
voje įsigaliojo Seimo priimtas 
Valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybes pareigūnų darbo ap
mokėjimo įstatymas. Jame nu
matoma, kad per dvejus me
tus sumažės atlyginimai šiuo 
metu dideles algas gaunan
tiems valstybės pareigūnams, 
teisėjams, prokurorams. Tai 
vis tik jau pradžia... (VL) 

Lietuvoje 

UOSTAMIESČIO 
GIMTADIENIS 

Klaipėdos miestas rugpjūčio 
1 dieną paminėjo savo 748-ąjį 
gimtadienį. Uostamiesčio me
ro Eugenijaus Gentvilo teigi
mu, jokie dideli renginiai tai 
progai neorganizuoti. Tradi
ciškai ši data paminima tik 
Klaipėdos miesto vėliavos 
pakėlimu piliavietėje. Vis tik 
Pilies teatras ir šiuolaikinio 
šokio grupė „Phoenix" savo 
pasirodymais prisidėjo prie 
miesto šventės. 

Tačiau žadama, ir jau pra
dėta ruoštis, iškilmingai pa
minėti Klaipėdos 750 metų su
kaktį. (Elta) 

Rež. Juozas Miltinis. 

FILMAS APIE J . MILTINĮ PAVYZDYS LR KITIEMS 

Režisierius Raimundas Ba
nionis, bendradarbiaudamas 
su Vilniaus kino įmone „Lit-
nek" ir Baltijos televizija, ku
ria filmą" apie žymųjį Pane
vėžio teatro režisierių ir jo 
teatrą. 

Filmuojama Akmenėje, kur 
gimė J. Miltinis, Viekšniuose, 
kur jis lankė gimnaziją, Ra-
moniškių kaime, kur gyveno 
jo šeima, taip pat Kaune ir Pa
nevėžyje. Darbą ketinama 
baigti iki J. Miltinio gimimo 
dienos — rugsėjo 3-iosios. Pa
nevėžio savivaldybės Kultūros 
ir meno rėmimo fondas filma
vimui.skyrė" 20,000 litų, taip 
pat parėmė bendrovės „Kal
napilis" ir „Malsena", tačiau 
dar ieškoma pinigų juostos 
montavimui. 

Režisierius Banionis ne tiek 
domisi pačiu Juozu Miltiniu, 
bet 1945-1965 m> Panevėžio 
dramos teatre sukurtais le
gendiniais spektakliais, tarp 
kurių yra „Heda Gabler", 
..Lauke, už durų", „Makbetas" 
ir kiti. fctS) 

V. PRUDNIKOVAS 
ŠV. KRISTUPO VASAROS 

FESTIVALYJE 

Paskutinį liepos sekmadiem 
Šv. Krisjupo vasaros festivalio 
koncerte vienas žymiausiu da
barties Lietuvoje bosų 'labai 
populiarus ir užsienio lietuviu 
tarpe; Vladimiras Prudniko
vas atliko Johann Sebastian 
Bach. Amonio Vivaldi, Ludwig 
van Beethoven. George Bizet 
ir kitų kompozitorių kūrinius. 
Kartu koncertavo šiuo metu 
Vokietijoje gyvenanti vargoni
ninke Irena Budrytė. 

V. Prudnikovo pasiekimus 
nebūtina dar kartą paminėti, 
nes jis mūsų tarpe gerai pa-
žįstamas. ne kartą džiuginės 
pilnas sales publikos savo so
dnu, išraiškiu balsu. Irena 
Budrytė mokėsi Romoje, baigė 
Štutgarto aukštąją muzikos 
mokyklą. 1993 m. tapo tarp
tautinio M. K. Čiurlionio kon
kurso laureate, o 1998 m. 
laimėjo pirmąja premiją tarp
tautiniame vargonininkų kon-
• i ' - K i j e v e . Kl t . i . 

Kauno miesto tarybos narys 
Kazys Starkevičius Savival
dybės buhalterijai perdavė 
prašymą jam priklausantį ta
rybos nario atlyginimą perves
ti į Vaiko raidos kliniką 
„Lopšelis". 

Vaiko raidos klinika „Lop
šelis" yra buvę kūdikių namai, 
kuriuose gyvena sveiki ir ne
įgalus vaikai našlaičiai. Klini
ka teikia pagalbą neįgalius 
vaikus auginantiems tėvams. 

K. Starkevičiui už gegužės 
mėnesį priklauso 210 litų ta
rybos nario atlyginimas, o už 
birželį — 158 litai. Nors tai 
nelabai didelė suma, bet šio 
tarybos nario pavyzdys yra 
gražus paskatinimas ir ki
tiems — tiek Lietuvos val
džios, tiek savivaldybių na
riams — atsikreipti nuo sava
naudiškumo ir pasirūpinti 
mažiau turinčiais. 

Beje, Starkevičius nėra vie
nintelis Kauno tarybos narys, 
panaudojantis savo atlygini
mą labdarai. Tai padarė ir Bi
rutė Vėsaitė, jau antrą kaden
ciją tarybos narės algą perves-
dama Kauno moterų užim
tumo centrui. Praėjusią ka
denciją tarybos nariu buvęs 
Ramūnas Navickas kiekvieną 
mėnesį savo atlyginimą ati
duodavo Socialinės rūpybos 
skyriui; pinigai buvo skiriami 
socialiai remtinoms šeimoms. 

Ar tokie geraširdžiai yra tik 
kauniečiai? 

S K E L B I M A I 

Laivų paradas uostamiestyje Jūros dienos šventės Klaipėdoje proga. Šjmet Juros diena buvo švenčiama pasku
tinį liepos savaitgalį. Švente pradėta 1934 m., po karo atgaivinta 1963 m. V. Gulevieiaus nuotrauka (Elta) 

ANYKŠČIU JUBILIEJUS 
Nei vienas Amerikos mies

tas negali pasigirti tokio ilgo 
gyvavimo sukaktimi, kurią lie
pos paskutinį savaitgalį Lie
tuvoje šventė Anykščiai. Tai 
garbingas 560 metų jubiliejus. 

Šventė prasidėjo penktadie
nį, liepos 28 d., anykštėnų iš 
viso pasaulio suvažiavimu 
Kultūros namuose, o šešta
dienį, liepos 29 d., jau išsiliejo 
į miesto gatves, aikštes. Veikė 
mugės, aidėjo kaimo kapelų, 
folkloro ansamblių muzika, 
prie apdainavusio Anykščių 
šilelį poeto vysk. Antano Bara
nausko paminklo savo kūrybą 
skaitė anykštėnai rašytojai ir 
poetai. Miesto parke vyko 
sporto varžybos, o vakare 
šventės dalyvių eisena pasiekė 
Vorutos piliakalnį, kur buvo 
atliekama jubiliejinė progra
ma „Jau šimtmečius gyva 
dvasia". Sekmadienį šventės 
dalyviai pasidžiaugė šv. Onos 
atlaidais — Mišiomis bažny
čioje, vargonų ir choro muzi
kos koncertu bei kitais rengi
niais. (Elta) 

Paminklas vysk. A 

Vienas ledynų gadynės palikuonių-riedulių Žemaitijon sakelėje. 

(KD) 

Vladimiras Prudnikovas 

LEDYNŲ PALIKUONYS 
VIEVYJE 

Neseniai atidarytame Lietu
vos geologijos muziejuje Vie
vyje sukaupta turtinga Lietu
vos riedulių kolekcija. Keturių 
hektarų plote po atviru dan
gum tarp Vilniaus-Kauno au
tostrados ir geležinkelio lan
kytojai gali pasigrožėti pada
vimuose minimais „velnio 
neštais ir pamestais' ekspona
tais. 

Lietuvos geologijos muziejus 
įsteigtas prieš dvidešimt metų 
Geologijos instituto kerno sau
gyklos ir joje esančių muzieji
nių ekspozicijų bazėje. Geolo
gijos institutui paveldus vals
tybinis žinybinis Lietuvos geo
logijos muziejus šįmet įregist
ruotas Kultūros įstaigų regist
re ir liepos pradžioje atidary
tas visiems lankytojams. 

Muziejuje galima apžiūrėti 
moksline Lietuvos riedulių 
(akmenų), siekiančių iki 4-6 

kubinių metrų tūrio, ekspozi
ciją. Prieš 15-20 tūkstančių 
metų kontinent.nio ledyno 
atplėšti ir į dabar.ine Lietuvos 
teritoriją iš Skandinavijos ša
lių, Baltijos jūros dugno ir sa
lų atvilkti, rieduliai yra visa
pusiškai ištirti ir dabar ekspo
nuojami, sugrupu )ti pagal kil
me ir sudėti šalia įrengtų takų 
pėstiesiems. 

Vievyje veikia Lietuvos geo
logų mokyklos puoselėtojo 
prof. akademiko Juozo Dalin-
kevičiaus (1893-1980) atmini
mo ekspozicija. Joje — profe
soriaus surinkti- uolienų ir 
fosilijų (suakmenėjusių gyvū
nų) kolekcijos, vertinga moks
lininko sukaupta biblioteka, jo 
teleskopas, darno kabineto 
baldai, įvairūs dokumentai. 

Muziejuje yra 1953-1999 m. 
išgręžtų vertingiausių ir gi
liausių 1,039 gręžinių kerno 
saugykla, kurioje tvarkomas 
bei saugomas iš žemės gelmių 
iškeltas cilindrinis uolienų 

uskui Anykščiuose. J. Junevičiaus nuotrauka. 

stulpelis, daug metų naudoja
mas krašto geologinės sanda
ros bei naudingųjų iškasenų 
tyrimui. Be to, muziejuje kau
piamas Lietuvos geologų5 ar
chyvas ir didelis 'geologinių 
kolekcijų fondas. • (Elta) 

KALBININKO SUKAKTIS 

Vienas žymiausių XX am
žiaus antrosios pusės litua
nistų buvo Vilniaus universi
teto" profesorius, kalbos istori
kas, dialektologas, fonologas, 
Valstybinės premijos laurea
tas Jonas Kazlauskas. Tiek jo 
„Istorinės lietuvių kalbos gra
matika" (1968 m. Vilnius), 
tiek kiti reikšmingi kalbotyros 
veikalai yra nepaprastai sva
rūs įnf.šai į lietuvių (ir apskri
tai baltų) kalbotyros mokslą. 

Prof. J. Kazlausko kūnas 
prieš 30 metų buvo rastas 
upėje. Jo mirties aplinkybes 
taip ir liko neišaiškintos, ta
čiau daug spėliota. kad šis 
žymus kalbininkas tapo ko
munistų saugumo smurto au
ka. 

Rugpjūčio 3 d. paminėta 70 
metų prof. J. Kazlausko gimi
mo sukaktis. Jo atminimas 
pagerbtas Vilniaus Antakal
nio Saulės kapinėse ir tėviš
kėje Birštone, kur miesto 
viešojoje bibliotekoje suruošta 
archyvinė nuotraukų paroda. 
Kalbininko brolis Kajetonas 
Kazlauskas gyvena Birštono 
seniūnijos Matiešionių kaime, 
kur per penkerius metus at
statė beveik autentišką so
dybą. Profesoriaus tėviškės at
kūrimo mintis gimė daugiau 
kaip prieš dešimtmetį, kai Ma
tiešionių kaime šalia pamink
linio akmens buvo atidengta 
Ipolito Užkurnio skulptūra. 
Vėliau Prienų medžio drožėjai 
sodybą papuošė aštuonių 
ąžuolinių stogastulpių ansam
bliu „Saules ratas". iBta) 

• i * 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We necd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
> Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vitkau 
12932 S. LaGi 
PaksFark,IL«MM 
Bos.: 70S-361-0M0 
VoiceMs*:77MS4-7«D 
Pager: 708-aW-2573 
Faz: 70S-361-9*M 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai pitanif"« 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

RAYMONOA 
8OU0OOVIBJE 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykot į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %\ 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo šiandien! 
(630)-579-1857 

6710NCaMifa4lJTXhwoo4l.6QB«S 
Raa.773-271 -0338; Pagar M7-0744717 
FaxS47-674-1BQ2 

European restaurant in 
Lemont, IL, is hiring 

English speaking vvaitress. 
Tel. 630-257-7570. 

Kaune parduodamas 
mūriniame name gerai 

įrengtas 4 kambarių butas su 
garažu. TeL 727-367-6402. 

Tvarkingas pensininkas Ieško 
nedidelio bato su patogumais ir 
apšildymu. Būtina vieta mašinai 
garaže. Vietovė: Brighton Park, 
Marąuette Park (notėtu į vakares nuo 
Kedzie), Oak Lawn ar pan. TeL 773-
247-0032,9-12 ryte, 7-10 vakare. 

Housekeeper needed full 
tirne. Mušt speak English, 

have good references. Live-in 
or come & go. Lake Sbore Dr. 
location. TeL 312-255-1197. 

PARKFIELD FORD 
* JumsiriUaiaoJoi 
•urfcve&mfejf^utiatyvcHd** 
'Neturite kredito ištakos? 
Ne problema! Vairuoti automobilioalite jau šiandien! Priimame 
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome flimm 
y ima, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite šios pragosi 
Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaski Rd., Chicago , IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkf ie ld9aol .com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIELBR 

Certified Auto Sslv CaraultKit 

LENKAI MĖGINA 
PRAJUOKINTI 

Kiekvieną antradienį Len
kų instituto Vilniuje patalpose 
vilniečiai kviečiami nemoka
mai pasižiūrėti vaizdajuosčių 
(lenkų kalba), tęsiant lenkų 

kino komedijų vasaros per
žiūras. Ne vieną karčią ašarą 
lietuviams amžių eigoje iš
spaudę, lenkai dabar mėgina 
pakeisti lietuvių pažiūras ir 
juos prajuokinti savo sukurto
mis komedijomis. (Elta) 

1-ntuiL' i \ , I - I I . i puiki; III-I. is oras grynuma dygti. Miškingųjų vietų gy-
v.nioj.ii. yp.K dzūku, turi ^rra pro^.i prisigrybauti atsargų žiemai ir pa-
pilthli tu-na> |.iiii;:m,-> \ i, nu kitu litu K Vanago nuotrauka (Elta) 

http://pparkfield9aol.com


AJL ALDONA STASYTĖ 
MtLMANTDENĖ 

Žurn. Salomėja Narkėliūnaite Pasaulinėje parodoje New Yorke 1964 m. 
Edvardo Šulaičio nuotrauka (ii leidinio „lietuviai Pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1964 m." 

PASKUTINIS SUDIEV 
SALOMĖJAI NARKĖLIŪNAITEI 
2000 m. gegužės 31-šios 

naktį Brooklyn netikėtai užge
so žurnalistės Salomėjos Nar-
kėlįūnaitės gyvybė. Užsienyje 
gyvenantieji lietuviai neteko 
vienos" paskutiniųjų rūpestin
gų mūsų spaudos darbuotojų, 
savo darbą pradėjusių dar tė
vynėje. 

Ilgą laiką nelinko ranka prie 
popfeiiBBu-lapo,-norint ištarti 
paskutinį žodį Smogui, su ku
riuo tiek daug bendrauta, 
dirbta, kuris tiek daug nusi
pelnė Lietuvai ir mūsų tau
tiečiams. 

Salomėja išgyveno beveik 80 
metų (jos gimtadienį būtume 
minėję spalio 7 d.), per tą lai
kotarpį dirbo Lietuvai ir mūsų 
tautiečiams. Gimusi Vilniaus 
krašte ir ten susidūrusi su 
lenktr vykdoma priešlietuviš-
ka akcija, ji nuo jaunų dienų 
pajuto norą ir reikalą kovoti 
už lietuviškas teises. 

Baigusi Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, 1940-1943 
metais Vilniaus universitete 
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą, ten gaudama pagrin
dus žurnalistiniam darbui. 

Kaip ir daugumas mūsų, 
1944 m. vasarą pasitraukė iš 
tėvynės ir gyveno pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje. 1949 
m. rugpjūčio 17 d. atvykusi \ 
New Yorką, Columbia univer
sitete studijavo žurnalistiką ir 
slavistiką. 

Spaudon rašyti pradėjo, dar 
lankydama gimnaziją, ir reiš
kėsi Vilniaus lietuvių laikraš
čiuose. 1941-1944 m. darbavo
si „Vilniaus balse", o po to 
buvo „Naujosios Lietuvos" re
portere. Pabėgusi nuo raudo
nosios armijos į Vokietiją, dar 
karo metais bendradarbiavo 
„Ateities" ir „Lietuvių" laik
raščiuose. 

Pasibaigus karo veiksmams, 
ji buvo viena pirmųjų mūsų 
žurnalistų, pradėjusių dirbti 
spaudoje. Ji britų okupacinėje 
Vokietijos zonoje suredagavo 
6 numerius „Lietuvio" laikraš
čio, kuris buvo pirmasis, 
spaustuvėje spausdintas lie
tuviu pabėgėlių laikraštis. 
Bendradarbiavo ir kituose Vo
kietijoje Jeidžiamuose laikraš
čiuose — „Žiburiuose", „Min
tyje". Suredagavo ir išleido dvi 
knygas apie lietuvių pabėgė
lių gyvenimą (Montgomery ir 
Seedorfo stovyklose). 

Atvykusi į Ameriką, rašė 
tuo laiku seniausiame pasau

lyje lietuvių laikraštyje „Vie
nybėje", vėliau būdama ir jo 
redaktore. 1951 metais pra
dėjo siųsti reportažus „Drau
go" dienraščiui ir apie dešimt
metį buvo akredituota šio laik
raščio korespondentė Jung
tinėse Tautose. Taip pat rašė 
ir kitai spaudai — „Tėviškės 
žiburiams", „Argentinos lietu
vių balsui", „Darbininkui", 
„Gimtajam kraštui" (Vilniuje) 
bei kitiems. 

Tai toks buvo S. Narkėliū-
naitės žurnalistinio darbo ke
lias, jį trumpai atpasakojus. 
Nepaisant kiek apie jos veiklą 
berašytumei, turbūt visko ne
būtų galima aprėpti, nes ji bu
vo tokia plati. 

Atsimenu, pirmą kartą su S. 
Narkėliūnaite teko susitikti 
1956 m., kuomet vasaros lai
kotarpiu, pavaduojant redak
torius, teko redaguoti „Drau
go" dienraščio pirmąjį puslapį. 
Maždaug du kartus savaitėje 
ateidavo gražiai paruošti re
portažai iš Jungtinių Tautų 
posėdžių New Yorke. Tada 
prasidėjo susirašinėjimas, o 
asmeniškai susipažinome, 
kuomet ji kitais metais atvyko 
į „Draugo" ruoštą šventę. Vė
liau, kuomet įsijungiau į „Vie
nybes" savaitraščio redakcinį 
kolektyvą, būnant šio laikraš
čio redaktoriumi Čikagoje, jau 
teko glaudžiau bendrauti. 
Kuomet nuvykdavau į New 
Yorką, S. Narkėliūnaite nusi
vesdavo aprodyti Jungtinių 
Tautų rūmus. Teko vaizdžiai 
matyti, jog ji ten turėdavo 
šimtus pažįstamų, o durinin
kai, ją su svečiu pamatę, dar 
iš tolo atidarydavo duris. Buvo 
keista, o kartu ir smagu, jog ji 
mokėdavo užmegzti pažintis 
su įtakingais įvairių kraštų 
delegatais ir juos panaudoti 
lietuviškiems reikalams. Per 
jos pažintis, čia su žymiaisiais 
pasaulio vyrais susitikdavo 
VLIKo bei kitų mūsų organi
zacijų pirmininkai. Jai, žino
ma, padėdavo daugelio kalbų 
mokėjimas ir įgimtas bendra
vimo su žmonėmis sugebėji
mas, jau nekalbant apie 
žurnalistams būdingas plony
bes. 

Cja dar reikėtų iškelti kitą 
jos privalumą. Ji buvo viena iš 
nedaugelio, kuri ne vien rase, 
bet ir fotografavo. Yra pada
riusi tūkstančius nuotraukų, 
kuriose atsispindėjo lietuviška 
veikla beveik visuose žemy-

„Visi žinojome, kad a.a. Al
dona Milmantienė kovojo su 
nepagydoma vėžio liga. Visi 
žinojome, kad reikės skirtis ir 
paskutinį kartą su ja atsisvei
kinti. Visi žinojome..." 

Tokiais žodžiais su velione 
atsisveikinimo vakarą laidotu
vių namuose pradėjo laidotu
vių direktorė Yolanda Zapa-
rackienė. 

„Bet kada staiga išgirdome 
tą liūdną žinią, kad a.a. Aldo
nos Milmantienės siela aplei
do jos kūną ir kaip gražus dru
gelis nuskrido ir nusileido prie 
Viešpaties kojų, mus visus 
užgulė gili ir skaudi netektis 
tos švelnios, bet energingos, 
pareigingos asmenybes, kuri 
diegė Dievo meilę šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos 
mokiniams. Nors mes prisime
name a.a. Aldoną Milmantie
nė kaip Dievo Apvaizdos para
pijos ilgametę seimininkę, pa
rapijos švietimo vedėją, rašti
ninkę, religinio auklėjimo pa
tarėją, išvertusią į lietuvių 
kalbą net keletą tikybos va
dovėlių, tačiau ryškiausia ji 
mūsų akyse stovi kaip Dievo 
meile spindinti pedagoge, mo
kinius mokinusi tikybos, juos 
ruošusi Pirmajai Komunijai 
bei Sutvirtinimo sakramentai, 
gilindama ne tik jų religines 
žinias, bet ir begalinę Dievo 
meilę". 

Laidotuvės įvyko balandžio 

nuose. 
Mėgdama keliauti S. Narkė

liūnaite, žurnalistinio smalsu
mo vedama, aplankė daugely
je valstybių gyvenančius mū
sų tautiečius ir .Vienybės" 
puslapiuose tilpdavo platūs, 
jos pačios nuotraukomis ilius
truoti, reportažai. 

S. Narkėliūnaite buvo viena 
pirmųjų, nepabūgusių aplan
kyti tėvynėje pasilikusių tėvų 
bei kitų artimųjų. Tai atsitiko 
1961 m. vasarą. Ji ten padarė 
filmo juostų ( jos trečioji spe
cialybe — filmavimas), kurias, 
sugrįžusi atgal, rodė tautie
čiams. Jos rodyti filmai, o taip 
pat reportažai iš tėvynės 
spaudoje, buvo įvairiai tada 
sutikti — vieni gyrė, kiti pei
kė. Tačiau pati autorė sakė, 
jog norėjusi pavaizduoti tėvy
nę tokią, kokia ji yra. 

Man patiko „Vorutos" laik
raštyje (Vilnius, 2000 m. Nr. 
25-26) Petro Averkos nekrolo
go apie S. Narkėliūnaite, pa
vadinto „Lietuviškųjų varpų 
branda", pabaiga. 

Jame iškeliami jos ryškieji 
gyvenimo bruožai ir jautriai 
rašoma apie tai, kas anksčiau 
mūsų spaudoje būdavo prista
toma kaip nusikaltimas, čia 
teigiama: S. Narkėliūnaite 
bene pirmoji spaudoje nepa
būgo autentiškose nuotrau
kose parodyti nusiaubto Tryų 
Kryžių kalno panoramą bei iš
niekintos katedros frontoną. 
Tai tikrosios vilnietės, tai tau
rios lietuvės žurnalistės šven
ta nuostata, nors likimas pri
vertė gyventi toli nuo Lietu
vos, kur lietuviškos varpos to
liau vis brandino derlių. Lie
tuvos žemė laukia, Salia, Ta
vęs amžinam poilsiui po Mie
lagėnų dangum prie savų ar
timųjų..." 

Taip, iš tikrųjų, Salomėjos 
arba, kaip draugai vadindavo 
— Salios ar Saliutės, palaikai 
greitai iškeliaus į gimtuosius 
Mielagėnus, prie kurių esan
čiame Salamiankos kaime, ji 
yra gimusi. 

Mums šią taurią lietuvę, 
gabią žurnalistę primins jos 
dideli darbai ir įsteigtas jos 
vardu žurnalistikos fondas, iš 
kurio bus remiami Lietuvoje 
studijuojantieji jaunieji žurna
listai. To fondo pradžia buvo 
padaryta per atsisveikinimo 
iškilmes su ja New Yorke. 

Edvardas Sulaitis 

29 d., šeštadienį. Laidotuvėse 
dalyvavo ir šeštadieninės litu
anistinės mokyklos mokiniai. 
Tiesiai iš mokyklos mokinukai 
atnešė savo mokytojai pasku
tinę meilę, supintą vainikan, 
ir padėjo jį netoli jos karsto... 
Buvo gražus gestas, jaudinan
ti idėja. Laidotuvių apeigas at
liko buv. klebonas Viktoras 
Kriščiūnevičius, su kuriuo il
gus metus Aldonai teko dalin
tis parapijos rūpesčiais. Var
gonavo buvusi Aldonos mo
kinė Rita Giedraitienė. Giedo
jimą organizavo buvęs šešta
dieninės mokyklos mokytojas 
Pranas Zaranka Palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Po laidotuvių sugrįžus į pa
rapijos kavinę pietums, miru
sios sūnus Saulius Milmantas 
vaikščiodamas tarp stalų, gi
liai susikaupęs ramiu tonu 
kalbėjo. Reikšdamas padėką 
visiems, iškėlė ir mamos pa
sišventusios gyvenimo bruo
žus. Užbaigė norėdamas pasa
kyti mamos žodžius. Ji pasa
kytų: „Neverkite manęs, aš 
nuėjau daug geresniam gyve
nimui, kur nėra skausmo, liū
desio ir nusiminimo. Jūs dar 
turite kentėti senatvės nema
lonumus, ligas. Nežinote savo 
likimo. Aš visa tai perėjau ir 
dabar esu čia, kur visuomet 
galvojau būti. Neliūdėkite ma
no praeities gyvenimo. Švęski
te naują pradžią, džiaukitės 
gražaus pavasario diena, dė
kokite už šiltą saulutę, pava
sario žiedų kvapą. Džiaukitės 
vieni kitų draugyste, būkite 
kartu linksmi, laimingi. Ačiū. 
už atminimą ir sudiev..." 

Aldona Statytė - Milmantienė 

Aldona Stasytė gimė 1924 
metų rugpjūčio.2 d. Šimonių 
valsčiuje, Panevėžio apskri
tyje. Tėveliams] persikėlus į 
Panemunėlio valsčių, Rokiškio 
apskr., jos seseifc teigimu, ten 
ji pradėjo sunkaus gyvenimo 
pirmuosius tinginius. 

Porą metų mokėsi Rokiškio 

Simnarijoje. VėHau persikėlė į 
iaulius, arčiau krikšto ma

mos, tetos mokytojos Juzės 
Griciuvienės, kari jai padėjo 
iki 1942 m. mokytojų semina
rijos baigimo Tauragėje. 

Vos porą metų padirbėjusi 
savo profesijoje Lietuvoje, 
frontui artėjant, 1944 m. lie
pos mėn. su krikšto mamos 
šeima pasitraukė Vokietijon. 
Ten jos laukė sunkus dulkinas 
darbas, maisto trukumas. Ka
ro pabaigos sulaukė džiovinin
kų sanatorijoje. 

Sveikatai sustiprėjus, išvyko 
į Muencheną pas krikšto ma
mą. Muenchene ją suranda 
mokslo draugas Vytautas Mil
mantas, ir 1946 m. liepos 26 d. 
jie sumaino aukso žiedus. Al
dona su vyru persikėlė į Me-
mingeno stovyklą, kur gyveno 
Vytauto tėvai ir sesuo. Stovyk
loje rūpinosi vaikučių švieti
mu. Susilaukus sūnaus Sau
liaus, nebebuvo taip laisvos 
rankos... 

Emigracijai prasidėjus, 1948 
m. emigravo į Venecuelos Ma-
racay miestą. Giminėms pade
dant, pasisekė persikelti į 
JAV. Paūgėjusį Sauliuką gi
minės pasiėmė pirmiausia. 
Jau su dviem dukrytėmis 

1959 m. Milmantų šeima susi
jungė Detroite. 

Čikagoje pasisekė įsidarbin
ti Aldonos vyrui. Persikėlė ten 
ir šeima. Aldona mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje. Vos 
tik pradėjus įsikurti, ištiktas 
širdies smūgio, miršta Aldo
nos vyras. Aldona lieka viena 
su trimis mažais vaikais. 
Grįžta į Detroitą arčiau krikš
to mamos. Įsidarbina A & P 
įstaigoje. Šeštadieniais moky
tojauja lituanistinėje mokyk
loje, Dievo Apvaizdos parapi
joje. A & P kompanijos įstai
gai išsikeliant iš Detroito, pa
rapijos vadovybės pakviesta 
dirbti parapijoje, Aldona su
tinka, net apsidžiaugia, kad 
viskas vienoje vietoje: darbas, 
mokykla, bažnyčia... 

Kažin, ar Aldona tada pagal
vojo, kad čia taip netoli ir am
žino poilsio vieta, kapinės. 

R. Ražauskienė 

VIS TIK PADĖTIS 
GERĖJA 

Kaip praneša žinių agen
tūra BNS, Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas (BVP) per 
pirmąjį šių metų pusmetį (pa
lyginti su atitinkamu 1999 m. 
laikotarpiu) išaugo 2 procen
tais. 

Veikusiomis kainomis per 
šešis šių metų mėnesius BVP 
sukurta už 21,1 milijardų litų, 
o palyginamosiomis 1995 m. 
kainomis — už 13,2 mlrd. litų. 

Pasak Statistikos departa
mento, antrąjį metų ketvirtį 
naftos produktų perdirbimo 
bei statybos smukimą kom
pensavo prekybos, transporta
vimo, sandėliavimo ir ryšių, fi
nansinio tarpininkavimo bei 
nekilnojamojo turto veiklos 
augimas. 

Išankstinius BVP skaičiavi
mus Statistikos departamen
tas atliko, remdamasis pra
monės, statybos, prekybos, 
transporto ir kitų įmonių mė
nesinių ir ketvirtinių atas
kaitų duomenimis, žemės ūkio 
produkcijos apimčių ir kitos 
veiklos rezultatų pokyčiais bei 
jų pagrindu nustatytais dės
ningumais. 

'•; • Pasvalio rajonas. Ge
gužės 26 d. Dovydų kaime 
buvo pagerbtas žurnalisto, 
ateitininko, partizano Julijono 
Būtėno atminimas. Šv. Mišias 
prie paminklinio akmens gim
tosios sodybos vietoje aukojo 
Pasvalio bažnyčios vikaras E. 
Troickis. 
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TAUTOS FONDAS 
nuoširdžiai dėkoja 

aukojusiems Lietuvos mokyklų įdukrinimo 
programai. 

Iki 2000 m. liepos 1 d. gauta: 
$1,000 Banaitis Donatas (motinos a.a. Irenos 

Oginskaitės-Banaitienės atm.), NY; 
Sirusas George S. ir Gražina, NJ; Valaitis Jurgis 
ir Nijolė, CT; Dalius F., IL. 

$750 Povilaitis Pranas, IL. 
$500 Adomavičius dr. Jonas, IL; Bražėnas-

Paronetto dr. Nijolė, NY; Čepėnas Algirdas, IL; 
JAV LB Long Island apylinkė, NY (per Ireną 
Kilienę); Klivečkienė Malvina, NY; Maskaliūnas 
Leonas ir Nijolė, IL; Paškus Antanas, NJ; 
Šomkaitė dr. Rožė, NJ; Tiškus Agota, IL; Užgiris 
Šarūnas ir Audronė, IL; Vilgalys Jonas ir Irena, NY. 

$300 Markelienė Aldona, IL (vyro a.a. Adolfo Markelio, 
Dusetų K. Būgos mokyklos mokinio atm.). 

$250 Aukštikalnis Valerija, MA; Birutis Stasys, N J; 
Bostono sporto klubas „Grandis", MA (per E. 
Austrą; Devenis Algirdas, CA; Dundzila Antanas, 
VA; Jasaitis Tadas ir Ina, NY; Pakulis Eugenia, 
DE; Samusis Alfonsas ir Donata, FL; Tumas 
Alfonsas ir Inga, CA; Tumas Laima, CA. 

$200 Urbaitis Vincas ir Teresė, OH. 
$150 Gražutis John ir Bernice, IL; Nakoneczna Regina, FL. 
$100 Armonas Andrius ir Marytė, NY; Augus Victor 

ir Marcella, CA; Ažuolienė Pranė, NY; Didžiulis 
Algirdas ir Stasė, IL; Džiugas Stasys ir Sofija, 
IL; Grubb Lou, AZ; Norris Elizabeth, MI; Norvilą 
Kostas, NY; Sidrys dr. Linas ir Rima, EL; Simutis 
Anicetas ir Janina, NY; Špakauskas Antanina, 
FL; Waylonis John E., VA; VVysocki Mary, NJ. 

$80 Staškus Vladas, MI. 
$50 Adams William ir Onutė, NY; Garliauskas Stasys 

ir Erna, MI; Graudis Raymond, NJ; Karaitienė 
Viktorija, FL; Kenter Gražina, CT; Marijošienė 
Aldona, NY; Narutis Petras, FL; Penkiūnas Rūta, 
VA; Sutkus Ada, IL; Taruski Margarita, FL; 
Šileikienė Valerija, FL; Vilkas Eugene ir Irena, CA. 

$30 Lazdinis St. ir Kaz., OH. 
$25 Bakutis Stanley ir Elena, FL; Baranauskas 

Edvvard ir Genovaitė, NY; Končius Juozas ir 
Giedrė, IL; Matulaitienė Jadvyga, NY; Miklius 
Bronė, FL; Pikelis Viktoria, EL; Plečkaitis Vladas 
ir Gražina, OH; Račius Juozas, AZ; Vaineikis 
Juozas, IL. 

$20 Laurus Irena, MI; Tamaševičius Jadvyga, TL; 
Uzas Donatas, NY. 

$15 Karsokas Albinas ir Genovaitė, OH; Šalčiūnas 
V. ir O, FL. 

$10 Harris Bernadete, MA; Maciejauksas Vladas, 
OH; Švelnis Lionginas, MA; Žukas Aleksandra, NY. 

$5 Senulis Kristina, NJ. 

Per Tautos fondą jau įdukrinta per 35 Lietuvos 
mokyklos — suaukota $15,920. 

Lietuvos mokykloms labai reikalinga pagalba. 
Tikimės įdukrinti bent 200 mokyklų. 

„DRAUGAS" in fo rmuo ja , „DRAUGAS formuoja; 

,,DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis, 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir sargas! 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tno travei to Utnuania easier and TKxe corvenient than SAS. 
From Chicago. we Olfcf daiiy service to Vilnius wi?h a hassle-free connection via 
Stockhoim When you're ready to retum. you H enjoy sarne-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen nub. Find out what a wond o' di'ference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Trave! Agen? or SAS at 1-800-221-2350 
<y visit our vvebsite at www,scandir.avian net 
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