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Los Angeles lietuviai 
minėjo Bernardą 
Brazdžionį su aktore iš 
Lietuvos Virginija 
Kochanskyte; 
Kalifornijos žinios; 
Jubiliejinė karaliaus 
Mindaugo stovykla. 

2psl. 

Dr. D. Furmonavičius, 
remdamasis slaptais 
dokumentais, aiškinasi 
Karaliaučiaus krašto 
problemą. 

3 psl. 

Svajojęs apie Lietuvos 
tekstilės pramonės 
klestėjimą; maisto 
kortelių programa. 

4 psl. 

Lietuva ir Latvija 
aiškinasi tarpusavio 
ekonominius santykius. 

5 psl. 

„Lietuvos vaikų vilties" 
savanoriai atostogavo. 

6 psl. 

Sportas 
* Europos vy rų krepš i 

nio č e m p i o n a t u i besirengian
ti Lietuvos rinktinė trečiadienį 
Kauno sporto halėje sužaistose 
draugiškose rungtynėse antrą
kart susit iko su Australijos 
komanda ir vėl nugalėjo ją — 
88:72. Po rungtynių su austra
lais Lietuvos rinktinė išvyks 
dalyvauti draugiškuose turny
ruose Ispanijoje ir Prancūzijoje. 
Oficialios palydos į Europos 
čempionatą įvyks rugsėjo 1-ąją 
Klaipėdoje. 

* Antradienį sužais tose 
Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) ..Tauro" taurės ketvirtfi
nalio atsakomosiose rungty
nėse Kauno ..FBK Kaunas" na
muose nugalėjo Vilniaus ..Švie
są" 1:0 (0:0) ir iškopė į pusfina
lį, nes pirmąsias rungtynes sve
čiuose laimėjo 2:0. 

* Lietuvos vyru krepši
nio r inkt inės treneris Anta
nas Sireika po antradienį Vil
niaus sporto rūmuose sužaistų 
draugiškų rungtynių su Aust
ralijos komanda (101:88) nebu
vo patenkintas žaidimo kokybe, 
tačiau džiaugėsi, kad pavyko 
įveikti varžovus ir nudžiuginti 
žiūrovus. A. Sireika negalėjo 
pasakyti, kurie krepšininkai 
nepateks į rinktinės sudėtį tre
čiadienio rungtynėse, teigda
mas-, kad dar nepasitarė su 
trenerių kolektyvu. 

Naujausios 
žinios 
\ i 

* S iaurės Europos ir 
Baltijos valstybės ketina kur
ti bendrą ekologinės produkci
jos interneto svetainę. 

* Lietuvos grybų ir uogų 
sup i rkė jus gelbsti atsiveža
mos miško gėrybės iš Rusijos 

* Vyriausybė įsteigė še
šis naujus e ta tus Lietuvos 
misijoje prie NATO. 

P a b r a n g ę s na f to s 
t r a n s p o r t a v i m a s neturi įta
kos ..Mažeikių naftai" 

Lie tuvoje ki tąmet ne
bus g a l i a u įsigyti kai kurių 
stipresniu cigarečių. 

Lietuvos bankai 
verčiami užsidirbti 

naujais būdais 
Vi ln ius , rugpjūčio 13 d. 

(BNS) — Šiemet pastebimai su
mažėjus Lietuvos komercinių 
bankų paskolų palūkanų mar
žai ir išaugus paskolų portfe
liui, bankų palūkanų pajamos 
nebedidėja. Todėl bankai ieško 
būdų sumažinti sąnaudas bei 
didinti kitų paslaugų pajamas. 

„Lietuvoje palūkanų nor
mos ir maržos sumažėjo beveik 
iki Europos Sąjungos (ES) lygio 
— dėl to atsiranda spaudimas 
pajamoms", sakė banko 
„Nord/LB Lietuva" valdybos 
narys Hinrich Holm. 

Pasak jo, bankams nepa
kanka verslo klientų, todėl kon
kurencija šioje srityje yra ypač 
didelė, o mažmeninėje banki
ninkystėje — mažesnė. 

Lietuvos banko duomeni
mis, dešimties bankų bei dviejų 
užsienio bankų skyrių gryno
sios palūkanų pajamos pirmąj? 
šių metų pusmetį siekė 237.6 
mln. litų — 4.1 proc. mažiau 
nei tuo pačiu 2002-ųjų laikotar
piu (247.8 mln. litų). Tuo tarpu 
grynosios paslaugų ir komisi
nių pajamos išaugo 23 proc. iki 
136.7 mln. litų. 

„Akivaizdu, kad, didėjant 
konkurencijai, bankams reikia 
ieškoti naujų pajamų šaltinių, o 
investuojant į informacijos 
technologijas — mažinti dar
buotojų skaičių bei sąnaudas", 
sakė investicinės bankininkys
tės bendrovės ,,Prime Invest-
ment" pareigūnas Arūnas Raš-
čius. 

Nors veiklos apimtys išau
go, bankų sistemos veiklos iš
laidos pirmąjį pusmetį padidėjo 

Nukelta į 5 psl. 

Buvusio Lietuvos prezidento žmonos Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas surengė paramos renginio 
..Saldesnis gyvenimas kaimo vaikams" pristatymą. Saldainių fabrikas „Rūta" ir Almos fondas rems kaimo 
mokyklas. 

Nuotr.: (Iš kairės) Buvęs prezidentas Valdas Adamkus, „RIMI Lietuva" generalinis direktorius A. Soares , 
,,Rūta" generalinis direktorius A. Gluodas ir Alma Adamkienė. Sauliaus Venckaus ELTA) nuotr. 

Zoknių oro uostas 
bus perduotas krašto apsaugai 

Vilnius , rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Iki rugpjūčio pabaigos 
bus pasirengta netoli Šiaulių 
įsikūrusio Zoknių oro uosto per
davimui Krašto apsaugos mi
nisterijai (KAM). 

Apie tai trečiadienį įvyku
siame susitikime krašto apsau
gos ministrą Liną Linkevičių in
formavo Šiaulių apskrities ir 
miesto vadovai Alvydas Šedžius 
ir Vytautas Juškus. 

Sprendimą perduoti minis
terijai Zoknių oro uostą, kurio 
skolos sudaro apie 170 mln. li
tų, vyriausybės Strateginio pla
navimo komitetas priėmė prieš 
pusantrų metų. 

Lietuvai tapus visateise 

NATO nare, šiame oro uoste ga
lėtų leistis NATO valstybių są
jungininkių lėktuvai. Numaty
ta, kad oro uostas bus panaudo
jamas ne tik karinių, bet ir ci
vilių lėktuvų reikmėms. 

Tačiau KAM iki šiol neperė
mė šio objekto, nes užtruko jo 
turimo turto inventorizavimas. 

Pasak pranešimo, Šiaulių 
apskrities ir miesto vadovai mi
nistrą patikino, kad iki rugpjū
čio pabaigos bus pasirengta rei
kalingoms procedūroms. Nu
tar ta pradėti rengti projektą dėl 
Zoknių oro uosto bendro panau
dojimo karinėms ir civilinėms 
reikmėms. 

Nukelta į 5 psl. 

„Blazers" klubas nusivylęs, kad 
A. Sabonis negrįš \ Portlandą 
Port landas . rugpjūčio 13 

d. (Elta) — NBA klubo ..Port-
land Trail Blazers" vadovybė ir 
komandos gerbėjai liko nusivy
lę, kad 38 metų 221 cm ūgio vi
durio puolėjas iš Lietuvos Ar
vydas Sabonis nusprendė ne
grįžti į Portlandą ir daugiau lai
ko praleisti su šeima, likdamas 
Europoje. 

Nors A. Sabonis jau prieš 
porą mėnesių viešai paskelbė. 
jog artimiausiame sezone atsto
vaus Kauno ..Žalgiriui", Port-
lande vis dar buvo tikimasi, kad 
tai nėra galutinis lietuvio 
sprendimas, ir laukta jo sugrįž

tant. 
Galutinai amerikiečių viltys 

vėl turėti A. Sabonį sužlugo 
antradienį po krepšininko ir jo 
agento Herb Rudoy pokalbio, 
kuriame krepšininkas patvirti
no, jog į „Blazers" negrįš. 

Pagal pernai pasirašytą su
tartį A. Sabonis šiame sezone 
butų gavęs 7 mln. JAV dolerių. 
Tačiau sutartis turėjo būti pa
tvirtinta iki penktadienio. 

..Tai praradimas ir mums 
kaip komandai, ir visam Port-
landui", sakė dienraščiui „The 
Oregonian" ..Blazers" treneris 

Nukelta į 5 psl. 

Vilniaus apskričiai 
vadovaus 

socialdemokratas 
Vilnius, rugpjūčio 13 d 

i BNS) — Bevaldystė Vilniaus 
apskrityje trečiadienį baigėsi — 
vyriausybė posėdyje apskrities 
viršininku paskyrė socialde
mokratą Feliksą Kolosauską. 

Praėjusį trečiadienį vyriau
sybei nepavyko paskirti naujojo 
Vilniaus apskrities viršininko, 
nes per balsavimą susilaikė už
sienio reikalų ministras, social
liberalams atstovaujantis An
tanas Valionis. Jis teigė, kad ši 
kandidatūra nebuvo suderinta 
tarp abiejų partijų atstovų. 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos konsulinės įstaigos 
naikina privilegijas turizmo 

firmoms 
Karaliaučius-Vilnius, rug

pjūčio 13 d 'BNS) — Po skanda
lo dėl Lietuvos konsulinių pa
re igūnų prasižengimų išduo
dant vizas. Lietuvos generalinis 
konsulatas Karaliaučiuje naiki
na sistemą, leidusią klestėti pri
vilegijuotiems kelionių organi
zatoriams. 

Kaip trečiadienį sakė Lietu
vos URM Informacijos ir kultū
ros departamento direktorė Vio
leta Motulaitė, Lietuvos gene
ralinis konsulatas , siekdamas 
vizų išdavimo skaidrumo ir ly
gių galimybių veikti visiems ke
lionių organizatoriams, naikina 
turizmo agentūrų akreditavimo 
sistemą. Naujovės įsigalioja nuo 
rugpjūčio 18-sios. 

„Ši generalinio konsulato 
Kaliningrade iniciatyva yra 

sveikintina ir Lietuvos URM 
rekomenduoja ją taikyti ir ki
toms Lietuvos konsul inėms 
įstaigoms Rusijoje ir Baltarusi
joje", sakė V. Motulaitė. 

Pagal naująją tvarką, dėl 
vizų turistų grupėms į generali
nį konsulatą gali kreiptis bet 
kuri turizmo agentūra, o ne 
vien t ik akredituotos, kaip buvo 
anksčiau. 

Je igu agentūra kreipias i 
pirmą kartą, ji turi pateikti lei
dimo turizmo veiklai originalą 
ir kopiją. 

Taip pat reikės pateikti tu
ristų grupės narių sąrašą, tur is
tinio kelialapio kopiją ir turis
tinės programos aprašymą, ben
dr ininkų Lietuvoje ( tur izmo 
agentūrų, sanatorijų, viešbučių 
ir kt.) Nukelta į 5 psl . 

Rusijos ambasadorius apgailestauja dėl čečėnų 
internetinės svetainės veiklos Lietuvoje 

Vilnius , rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Darbą Lietuvoje bai
giantis Rusijos ambasador ius 
Jurij Zubakov gailisi, kad Lie
tuvoje veikia, jo teigimu, tero
rizmą ir nesantaiką propaguo
jant i interneto svetainė. 

Atsisveikinimo su žurnalis
tais proga surengtoje spaudos 
konferencijoje Vilniuje trečia
dienį J. Zubakov teigė, kad Ru
sija nekeičia savo neigiamo po
žiūrio į tinklalapį. 

„Jūs žinote, kaip tinklala-
pio veiklą vertina oficiali Lietu
vos valdžia, mes šį požiūrį pa
laikome", sakė J. Zubakov. 

„Jei pasižiūrėsite, kas skel
biama šiame tinklalapyje, j ū s 

patys suprasite, kad šis tinkla-
lapis nieko, išskyrus nesantai
ką, neapykantą ir teroro propa
gandą, daugiau neskelbia", pri
dūrė ambasadorius. 

Informacinė čečėnų interne
to svetaine „Kavkazcenter", ku
rią dėl esą vykdomos terorizmo 
propagandos birželį buvo užda
ręs Lietuvos Valstybės saugumo 
depar tamentas , savo veiklą at
naujino praėjusią savaitę. 

Byla dėl svetainės uždary
mo tei ,< tumo šiuo metu yra Vil
niaus teisme. 

Svetainę palaiko kompiute
rių paslaugų bendrovė , ^ Ine 
ta", tačiau pati tarnybine stotis 
į rengta žymaus sovietmečio 

disidento, buvusio politinio ka
linio Viktoro Petkaus bute Vil
niuje. 

Seimo narys krikščionis de
mokratas Petras Gražulis įdėjo 
daug pastangų, kad svetainės 
veikla būtų atnaujinta. 

„Kavkazcenter" skelbia po
žiūrį į karą Čečėnijoje ir įvykius 
islamiškose valstybėse iš radi
kalių kovotojų už Čečėnijos lais
vę pozicijų. 

Oficialusis Vilnius laiko 
Čečėniją neatskiriama Rusijos 
dalimi, tačiau kartu su Europos 
Sąjungos valstybėmis kritikuoja 
Maskvą už žmogaus teisių pa
žeidimus Čečėnijoje. 

Maskvo je ir V i ln iu je r e n g i a m a s i 
Rusijos p r e z i d e n t o v i z i tu i į L i e tuvą 

Vilnius , rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Nors kol kas nėra ži
noma tiksli Rusijos prezidento 
Vladimir Putin vizito į Lietuvą 
data, diplomatai vis gars iau 
ima kalbėti apie būsimą Rusijos 
vadovo apsilankymą. 

Spaudos konferencijoje t re
čiadienį kadenciją Lietuvoje 
baigiantis Rusijos ambasado
rius Jurij Zubakov sakė. kad kol 
kas vizito data nėra nus ta ty ta , 
tačiau tokiam vizitui rengiama
si. 

.Tai bus atsakomasis Rusi
jos prezidento vizitas, nes Lie
tuvos prezidentas Valdas 

Adamkus buvo surengęs vizitą į 
Rusiją", sakė J. Zubakov. 

Tuometinis prezidentas V. 
Adamkus Maskvoje lankėsi 
2001-ųjų pavasarį 

Prezidento Rolando Pakso 
patarėjas diplomatiniais klausi
mais Eitvydas Bajarūnas pa
tvirtino, kad principinis sutiki
mas dėl Rusijos vadovo vizito 
yra, nors konkret i programa 
dar kol kas nerengiama. Svars
tomi klausimai, kuriuos aptartų 
abu prezidentai. 

R. Pakso patarėjai yra sakę, 
kad V. Putin Lietuvoje laukia
mas kitų metų pradžioje. 

Rusijos 
verslininkai nori 

investuoti 
Klaipėdoje 

Vi ln ius , rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Rusijos verslininkai 
ketina investuoti Klaipėdoje — 
siekdami supaprastinti prekių 
tranzito per Lietuvą sąlygas, 
Klaipėdos laisvojoje ekonomi
nėje zonoje (LEZ) jie numato 
statyti naujus sandėlius ir lo
gistikos centrus. 

Be to, svarstomos investici
jos į pramones ir kitų komer
cinių objektų statybą Klaipėdos 
LEZ, pranešė ryšių su visuo
mene agentūra „Taip!". 

Nukelta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
{ftemiansis AFP. Reuters. AP, imerfax, rTAfl-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimas! 

JAV 
N e w York. JAV pareigū

nai antradienį suėmė tris as
menis, kurie buvo susekti per 
operaciją, atskleidusią sąmoks
lą nelegaliai įvežti į Jungtines 
Valstijas kilnojamąjį zenitinių 
raketų pastatyną, iš kurio būtų 
galima numušti keleivinį lėktu
vą. „British Broadcasting Cor
poration" (BBC), kuri kartu su 
,.ABC News" pirmoji pranešė 
šią naujieną, nurodė, kad įta
riamasis yra prekiautojas gin
klais, kuris sėkmingai įvežė į 
JAV rusų kilnojamąjį zenitinių 
raketų nnknį „Igla" ir manė 
parduodąs jį musulmonų ekst
remistui. Tačiau pirkėjas buvo 
slaptas FBI agentas. Padaryta
me įraše girdisi, kaip prekiau
tojas sako norįs, kad šia raketa 
būtų numuštas didelis keleivi
nis lėktuvas. FBI nurodė žino
jusi , kad medicinine įranga 

pavadintas raketų kompleksas 
iš Rusijos buvo atplukdytas į 
Baltimorę. 

Vaš ing tonas . Keli svarbus 
„ai Qaeda" nariai, ta rp jų sau
gumo vadas ir Osama bin La-
den sūnus, šiuo metu yra laiko
mi Irane, kuris neatsiliepė į 
Saudi Arabijos prašymą per
duoti tarp jų esančius jos pi
liečius. Tarp Irane laikomų as
menų yra Saad bin Laden. vy
resnysis Saudi Arabijoje gimu
sio ,.al Qaeda" vado sunūs, 
egiptietis Saif al-Adel. kuris, 
kaip manoma, buvo šio tinklo 
saugumo vadas, iš Kuvvait'o 
kilps Sulaiman Abu Ghaith, „ai 
Qaeda" atstovas spaudai, ir jor-
danietis Abu Musab Zarqawi. 
kaltinamas praėjusiais metais 
organizavęs vieno JAV diplo
mato nužudymą. Saudi Arabia 
paprašė Irano išduoti šiai gru
puotei priklausančius jos pi
liečius, tačiau jokio atsakymo 

nesulaukė. 
Vašingtonas. JAV Finan

sų departamentas gali paskirti 
10.000 dolerių baudą karo Ira
ke priešininkams, kurie išvyko 
ten kaip „gyvieji skydai", pa
žeisdami draudimą važiuoti į 
šią valstybę, galiojusį esant 
ankstesnei Irako vadovybei. 
Finansų departamento sekreto
rius spaudai Taylor Griffin at
sisakė komentuoti atskirus 
draudimo važiuoti į Iraką pa
žeidimo atvejus esant preziden
tu Saddam Hussein. kuris buvo 
nuverstas per JAV ir Britanijos 
pajėgų karinę operaciją. Kaip 
pranešė televizijos kanalas 
..ABC News", finansinė žinyba 
informavo, kad Finansų depar
tamento pranešimus gavo maž
daug penki amerikiečiai, kurie 
buvo tarp 300 JAV piliečių, ne
sėkmingai mėginusių sustabdy
ti karinę operaciją Irake. 

New York. ..Microsoft" 
įspėja savo klientus apie prie
mones, kurių būtina imtis, sie
kiant įveikti naująjį virusą 
..W32.Blaster.Worm". Savo 
tinklalapyje „Microsoft" 

pateikia rekomendacijas, kaip 
„gydyti" apkrėstą kompiuterį, 
taip pat nuorodų į pagalbines 
programas, leidžiančias apsi
saugoti nuo „infekcijos". Iš
vengti viruso leidžia ir specia
lieji tinklo ekranai, apsaugan
tys kompiuterį nuo neteisėto 
išorinio prisijungimo. Naujasis 
virusas vos per kelias dienas 
apkrėtė tūkstančius kompiute
rių visame pasaulyje. 

bas. Tačiau PPO valstybės na
rės jau kelis mėnesius nepajė
gia susitarti dėl daugiausia gin
čų keliančių klausimų — lėšų 
žemdirbiams mažinimo ir rinkų 
atvėrimo. 

IRAKAS 

EUROPA 
Ženeva. Europos Sąjunga 

(ES) ir JAV iš esmės susi tarė 
dėl bendros nuostatos derybose 
dėl žemės ūkio reformos Pa
saulinėje prekybos organizaci
joje (PPO). Dvi pasaulio preky
bos milžinės dar praėjusio mė
nesio pabaigoje pranešė keti
nančios parengti bendrą pozici
ją žemės ūkio reformos klausi
mu, kad atgaivintų aklavietėje 
ats idūrusias derybas. Žemės 
ūkis yra bene kebliausias klau
simas PPO derybų darbotvar-
kėje, ir jis laikomas pagrindi
niu elementu, leisiančių toliau 
griauti pasaulinės prekybos ri-

Tikritas . Per paiešką nu
verstojo Irako prezidento gim
tajame Tikrito mieste JAV pa
jėgos sulaikė buvusį Saddam 
Hussein asmens sargybinį ir 
vieną paleistos Irako armijos 
generolą, antradienį sake JAV 
pareigūnai. 4-osios pėstininkų 
divizijos pareigūnai teigė, kad 
šie vyrai buvo ta rp 14 suimtų 
asmenų, kuriuos jie sulaikė per 
pirmadienį vykusią paiešką. 
Pastarosiomis savaitėmis ame
rikiečių kariai kur kas akty
viau eme ieškoti Saddam Hus
sein ir jo artimiausios aplinkos 
narių, kurie, JAV manymu, va
dovauja mėginimams priešintis 
koalicijos pajėgoms. 

UKRAINA J 
Kijevas. Ukrainos vyriau

sybė siūlo leisti žmonėms 

gyventi aplink Černobylio elek
trinę esančiose teritorijose, ku
rių gyventojai buvo priverstinai 
išsikelti dėl radioaktyvaus už
teršimo po tragiškos 1986 metų 
avarijos. Nepaprastųjų situaci
jų ministro pirmasis pavaduo
tojas Piotr Borisov sakė, kad 
trečiadienio posėdyje ministrų 
kabinetas pritarė įstatymo pa
keitimų projektui, pagal kurį 
30 kilometrų zoną, anksčiau 
pripažintą priverstinio iškeldi
nimo teritorija, siūloma laikyti 
padidintos rizikos zona, kurioje 
gyventi ir iš kurios išvykti gali
ma savo noru Pasak jo, šiuo 
metu Černobylio zonoje, nepai
sydamos draudimo, gyvena 
apie 1,500 šeimų, daugiausia 
pagyvenę žmones, grįžę į savo 
ūkius iš evakuacijos Iškart po 
avarijos iš Černobylio zonos 
buvo iškeldinta daugiau kaip 
100.000 žmonių. Elektrine bu
vo galutinai sustabdyta 2000 
m gruodį, jos naudojimą ren
giamasi visiškai nutraukti Ap
link elektrinę buvo papildomai 
nus ta ty ta 10 km ypatingojo 
režimo zoha. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://W32.Blaster.Worm
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
TAURIAI PRISIMINTAS POETAS 

Bernardo Brazdžionio mir
ties pirmosios metinės Los 
Angeles lietuvių tarpe praėjo 
daugelio ir jo mėgstamų sek
madieninių popiečių būdu: po 
giedotinių šv. Mišių ir paben
dravimo su žmonėmis kieme, 
bendros vaišės parapijos salė
je prie apskritų stalų ir pras
minga programa. Jam itin bū
davo malonu, jei poezija skam
bėdavo iš scenos, ar solistai pa
dainuodavo, arba pianistai pa
grodavo vieną kitą klasikinį da
lyką. Svarbiausia, jis džiau
gėsi tuo, kuo ir kiti. ir atlikėjams 
būdavo atlaidžiai kritiškas. 

Šį sykį (rugpj. 3 d.) Šv. Ka
zimiero parapijos salėje muzi
kos nebuvo. Tačiau jos stygių 
atsvėrė iškili Kauno valstybi
nio akademinio dramos teatro 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
dar niekad lig šiol čia taip dos
niai, su įsijautimu nepasiro-
džiusi — iš atminties skaitan
ti Brazdžionį. daugiausia jo religi
nius — patriotinius eilėraščius, 
žmonijos visuotinumo giesmę 
JPer pasaulį keliauja žmogus". 

Po kelių dienų buvau pa
prašytas apie tai sukurti re
portažą. Juk žmonės tam ruo
šėsi, dirbo, leido pinigus. Ypač 
Brazdžioniu šeima, šio rengi
nio aukas skirianti poeto var
du įsteigtam fondui — pa
remti literatūrą studijuojantį 
jaunimą. Tik vargas man: daug 
ko neįsidėmėjau, neužsira
šiau. Jaučiuosi esąs kreivas kri
tikas. O tai negerai, kai atlikėja 
yra atvykusi net iš Klaipėdos. 

Be abejo, skaitovei rūpi, kokį 
įspūdį yra padaręs klausyto
jams jos žodinis menas. Kad 
žmonės jos imliai klausėsi, 
kad gėrėjosi jos scenine išvaiz
da bei moteriška šiluma, ne
pralenkiama atmintimi, yra 

tiesa. Be to, poeto forma yra 
retoriškai melodinga. Man, 
skeptikui, per dažnas Dievo ar 
Viešpaties sąvokų kartojimas 
tekstuose (kad ir „Asperges 
me" ir kitur) kažkaip kirtosi 
su dabarties tragizmais, kai 
Dievo vardu teroristai sprog
dina pastatus, lėktuvus. 

Taip — mes žinome — poe
tas karo ir pokario metais pa
triotiškai meldėsi Dievui, pra
šydamas Lietuvai išlaisvini
mo. Vis dėlto scenoje teigti, 
kad kaip tik šių maldų išklau
sęs Viešpats suteikė Lietuvai 
nepriklausomybę, yra tik vilgš-
nus komplimentas Teosofijai. 
Ar ne Antanas Maceina pasa
kė — mylėkime Dievą, bet pa
likime jį metafiziškai atokų nuo 
visų mūsų žemiškų negandų. 

Visad maniau ir dabar iš 
dalies manau, jog B. Brazdžio
nio poeziją skaityti labiau 
tinka valiūniško tembro bo-
sui-baritonui, taip pat pertei
kiant jo retoriškai skambią 
eilėdarą (aliteracijas, anafo-
ras, skandavimą, tikslius ri
mus), vaidybiškumo lyg ir ne
reikia. Be kelių išimčių, nebu
vo jis lyriškų plonybių ar me
taforų žaismo autorius. Jo 
poezijos pagrindas — skam
biai įtaigių simbolių sakymas, 
neretai pasiekiantis šauksmo 
lygmenį. Taip pakilėtai, atsi
mename, skaitydavo pats 
Brazdžionis. 

Tą popietę šių savybių ne
galėjome reikalauti iš mielos 
aktorės skaitovės V. Kochans-
kytės. Juk ji nei baritonas, nei 
Vaidila Valiūnas. Ji nuoširdžiai 
bandė tobulai suvaidinti poeto 
jausenas, kad ir tą, skirtą my
limai žmonai Aldonai. Už tai 
esame dėkingi. Vilkėdama an
geliškai šviesų ilgą drabužį, 

Los Angeles, PA. Šv. Kazimiero parapijoje rugpjūčio 3 d. minint poeto Be 
ak to rė Virginija Kochanskytė ir scenaristas-režisierius Haroldas Mockus 
Brazdžionio jaunystės portreto. 

skaitovė, manyčiau, sumaniai 
ir rinkosi tuos maldingumu per
smelktus tekstus. Šia linkme 
ji padirbėjo tikrai daug — 
klausytojai įvertino atsistojimu. 

Eilę Lietuvos dainiaus gy
venimo faktų auditorijai glaus
tai paskaitė jo dukraitė Da
lytė Lovett. Manau, labiau būtų 
tikusios kelios jos bendravimo 
su seneliu detalės. Mane itin 
džiugino programos lanksti
nuką puošianti spalvota re
produkcija — Viktoro Vizgir
dos ekspresionistiškai nuta
pytas Brazdžionio portretas 
su knyga rankose, akiniais, daik
tų įvairove aplinkui. Tikrai 
būdingas paveikslas. 

Pabaigoje Paulius Jasiu-
konis parodė du filmus, stebė
tinai greitai ir įdomiai sure
daguotus: Poeto mirties meti
nes Lietuvoje, liepos 11-12 
dienomis. Jų viena dalis — 
paminėjimas Petrašiūnų ka
pinėse ir kita — iškilmės ati
dengiant ir pašventinant pa
minklą Kaune, prie namo 
Taikos pr. 21. 

Pr. Visvydas 

nardo Brazdžionio mirties metines. 
abu klaipėdiečiai - prie Bernardo 

Prano Visvydo nuotr. 

Poeto Bernardo Brazdžionio mirties paminėjimo programos lankstinuką 
puošė spalvinga reprodukcija - Viktoro Vizgirdos tapytas poeto Bernardo 
Brazdžionio portretas. 

KALIFORNIJOS ŽINIOS 

Angele Vaicekauskiene ir Ramunė Žemaitaitiene teikia pirmąja pagalbą 
.sužeistam" Los Angeles šv. Kazimiero parapijoj surengto kurso 
.Pasiruošimas nelaimėms" metu. 2003 m. birželis. 

Sakoma, kad Pietų Kali
fornijoje yra penki sezonai: 
žemės drebėjimo, gaisrų, pot
vynių, sausros ir riaušių. 
Nors dažnai jaučiasi, kad 
gyvename lyg rojuj, bet, deja. 
kartais būna kitaip. 

Los Angeles miesto gais
rininkai, suprasdami, kad 
didelės nelaimės atveju jie 
nesugebėtų aptarnauti visų 
žmonių prašymų pagalbos, 
prieš daug metų įvedė vadi
namą pasiruošimo nelaimėms 
(Disaster Preparedness) kur
są. Šis kursas vyksta septy
nias savaites, maždaug 17 
valandų, vieną vakarą kas 
savaitę. Gaisrininkai mokino 
savanorius civilius apsaugoti 
savo namą ir šeimą nuo ne
laimių: mažų gaisrų užgesi
nimą; visi studentai turi 
užgesinti degantį benzino ar 
dujų indą. gebėjimas ir gydy
mas sužeistųjų, išgelbėjimas 
iš sugriuvusių pastatų pagal-

ba kaimynams ir kt. 

Klebono Stanislovo Anu-
žio dėka ir globojant skau
tėms „Gražinietėms", šis kur
sas buvo surengtas Šv. Ka
zimiero parapijos patalpose. 
Dalyvavo 30 žmonių, iš jų — 
apie 20 lietuvių. Kursas rei
kalauja išklausyti kiekvieną 
paskaitą ir atlikti visus už
davinius. Kursantai, kurie 
baigė, gavo diplomą, žalią 
miesto savanorio apsiaustą. 
ir žalią šalmą. Sėkmingai 
baigė šie parapijiečiai. Teresė 
Avižienienė, Laimutė Baltrė-
naitė, Mindaugas Banionis, 
dr. Danutė Giedraitienė, dr. 
Rolandas Giedraitis. Vitalis 
Lembertas. Albinas Sekas, 
Angelė Vaicekauskienė ir 
Ramunė Žemaitaitiene. 

Dabar mūsų parapijiečiai 
jaučiasi geriau pasiruošę ne
laimėms. 

Dar viena žinia iš Šv. Ka
zimiero parapijos: neseniai 
išrinktas naujas parapijos 
komitetas (dar nėra visai 
pasiskirstęs pareigomis): Juo
zas Pupius. pirmininkas, dr. 
Danutė Giedraitienė ir Ge
diminas Leškys. vicepir
mininkai, dr. Rolandas Gied
raitis, sekretorius. Kiti nariai 
yra: Ignas Bandžiulis. Dalia 
Jasiukonienė. Marytė Now-
som, Dalile Polikaitiene. An
tanas Polikaitis. Maryte Šr-
pikaitė. Jūratė Venckienė ir 
Romas Žemaitaitis. Vyriau
sias jų vadas yra klebonas 
kun. Stanislovas Anužis. 

I.os Angeles -v Kazimiero parapijoj surengtą kursą „Pasiruošimas nela imėms" (Disaster Preparedness) sėk
mingai baigusieji su diplomais ir šalmais Viduryje gaisrininkai mokytojai Baigusiųjų tarpe ir šie lietuviai: 
Terese Avižienienė. Laimute Baltrenaite. Mindaugas Banionis, dr Danutė Giedrai t iene, dr. Rolandas Giedrait is , 
Vitalis Lembertas, Albinas Sekas, Angele Vaicekauskiene ir Ramune Žemaita i t iene 

Tai -Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

LIETUVIO 
PIANISTO 
TRIUMFAS 

Rugpjūčio 6 dienos vaka
re Clevelando Muzikos insti
tute įvyko tarptautinis pia
nistų konkursas, kuriame da
lyvavo pianistai iš įvairiau
sių pasaulio kraštų. Pirmųjų 
vietų laimėtoju buvo pianistai 
iš Rusijos, Japonijos, Pietų 
Korėjos ir Lietuvos. Anot 
Clevelando milijoninio tiražo 
dienraščio „The Plain Dea-
h'r" lietuvio pianisto ..rizikin
ga"' programa sukėlė didžiau
sias ovacijas. Tai 26 metų am
žiaus Andrius Žlabys. grojęs 
Debussy „Suite Bergamas-
que", Franco „Prelude Cho
rale" ir Prokofjevo sonatą Nr. 
7. Žaviausią publikos reakci
ją sukėlė Žlabio sugrota De
bussy ..Clair de Luno" 

Straipsnyje detaliai išna
grinėta Žlabio skambinimo 
technika ir jo laikysena, kurių 
dėka jis pavergė publiką. 
Konkurso laimėtojai gros su 
Clevelando okrestru tradici
niame ir labai populiariame 
.JBlossom" festivalyje. Straips
nyje yra detaliai nurodytos 
koncertų datos. Rugpjūčio 9 
dienos vakare Andrius Žlabys 
ir Pietų Korėjos pianistas 
Soeyon Lee atliks klasikinės 
muzikos programas populia
rioje koncertų salėje ..Seve-
rance Hali". Žlabys gros 
Brahmso Piano Concerto No 
2. Visi koncertai bus trans
liuojami per radiją. 

Clevelando lietuviai labai 
didžiuojasi lietuvio pianisto 
laimėjimais ir tuo. kad jis 
savo talento dėka labai popu
liarina Lietuvos vardą. Rei
kia tikėtis, kad daugybė lietu
viu įsigys bilietus i tuos kon
certus ir savo buvimu rems 
mūsų iškilųjį pianistą. 

Aurelija Balstšaitienė 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tei. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W. 103rd. St . . 
O a k L a w n . IL 6 0 4 5 3 
Tel . 7 0 ^ 4 2 3 - 5 1 5 5 . 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-3FOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

NUOSTABIUOSE KALIFORNIJOS KALNUOSE, 
SENAME PUŠYNE, SKAMBA 

SKAUTIŠKOS DAINOS 
Rugpjūčio 6-16 d. Halcomb Valley Scout Ranch, California, 
San Bernardo kalnuose, vyksta LSS Jubiliejinė karaliaus 

Mindaugo stovykla. Stovyklos gyvenimo momentai. 
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Karališkojo Tarptautinių santykių instituto Londone narys 

Baltijos valstybėms tam
pant Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) ir Europos Sąjungos 
(ES) narėmis, neišspręsta Ka
raliaučiaus krašto problema 
tampa itin aktuali tarptau
tinėje plotmėje. 

Įsidėmėtina, jog dabartinis 
Karaliaučiaus teritorijos sta
tusas nėra visiškai nustatytas 
tarptautinėje struktūroje. Ky
la daug klausimų dėl Rusijos 
buvimo šiame krašte teisėtu
mo. Iš tiesų galime drąsiai 
teigti, kad Sovietų Sąjunga šį 
kraštą po Antrojo pasaulinio 
karo pasigrobė neteisėtai. 

1945 m. liepos 22 d. sovie
tai pateikė Potsdamo konferen
cijai juodraštį, reikalaudami 
patvirtinti vakarines Sovietų 
Sąjungos sienas, įjungiant Ka
raliaučiaus kraštą į Sovietų 
Sąjungos sudėtį. 

Iš Didžiosios Britanijos vy
riausybės Potsdamo konferen
cijos protokolo ir delegacijos 
pasirengimo deryboms me
džiagos, randamos V. Chur-
chill archyvų centre, Kembri-
džo universitete bei Nacionali
niame archyve Londone, ma
toma, kad jei žymūs britų ka
riškiai darė išvadas, jog jokiu 
būdu negalima leisti įsigalėti 
Rusijai Baltijos pajūryje ir 
jokiu būdu taip pat negalima 
leisti rusams įsteigti karinių 
bazių, tai tuo tarpu Britanijos 
užsienio reikalų ministerija 
žodžiu buvo pripažinusi Balti
jos valstybių inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą anglų ir so
vietų 1942 metų sutartyje. V. 
Churchill rašė prezidentui H. 
Truman ...mes galbūt būsime 
pajėgūs patenkinti juos (ru
sus) dėl jų išėjimo nuo Juo
dosios iki Baltijos kaip dalį 
bendrojo išsprendimo. Visi šie 
klausimai gali būti išspręsti 
tik prieš susilpninant Jung
tinių Amerikos Valstijų armi
jas Europoje. Jei jie nebus iš
spręsti prieš Jungtinių Ame
rikos Valstijų armijų išvedimą 
iš Europos (...), nebus galimy
bių palankiam sprendimui ir 
labai mažai šansų išvengti 
Trečiajam pasauliniam karui. 
Tad šiam ankstyvam ir grei
tam susitvarkymui su Rusija 
mes turime mesti savo viltis. 

Iš tiesų, kaip parodė istori
ja, šis tradicinis britiškas 
požiūris bandyti ..patenkinti 
Rusiją", atsižvelgti į tai. kas 
dar neseniai buvo vadinama 
keistais Rusijos interesais, ko
kia tai tarpinė pozicija tarp 
amerikiečių ir rusų, gal net ir 
paaukoti Karaliaučių ir Balti
jos valstybes, yra milžiniška 
klaida, kurią mes privalome 
išryškinti. Laimei, toks galuti

nis taikos sureguliavimo 
sandėris, prasidėjus šaltajam 
karui, neįvyko. 

Amerikiečiai laikėsi nuo
seklios Baltijos valstybių inko
rporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo politikos. H. 
Truman, nors jis ir nesiprieši
no sovietų siekiui įsigyti Ka
raliaučiaus uostą, rūpėjo et
niniai šio krašto klausimai. 
Štai kaip atsispindi galutinių ' 
Potsdamo konferencijos išva
dų diskusijos Didžiosios Brita
nijos vyriausybės Potsdamo 
konferencijos protokole: „Po
nas Byrnes (JAV valstybės 
sekretorius) pasakė, kad buvo 
kai kurie nuomonių skirtumai 
paragrafe dėl vakarinių Sovie
tų Sąjungos sienų, tačiau visi 
jie buvo susiję su britų ir 
amerikiečių delegacijų troški
mu išaiškinti, kad nebus jokių 
teritorijų pervedimų prieš Tai
kos konferenciją. Buvo svar
biausia, kad nebūtų jokių dve
jonių dėl šio dalyko. Ir Jung
tinių Amerikos Valstijų dele
gacija buvo supykinta sovietų 
pasipriešinimui įdėti žodį, 
'provisionaly' (lietuviškai — 
laikinai ar parengtinai) pir
majame paragrafe ir taip pat 
žodžius 'subject to expert 
examination of the actual 
frontiers' (pritarus ekspertų 
esamų sienų ištyrimui). Molo
tovas pasakė, kad nesusipra
timų tarp trijų delegacijų iš 
esmės nebuvo. Sovietų dele
gacija visiškai priima poziciją, 
kad negali būti įvykdyta teri
torinių pervedimų iš anksto 
prieš Taikos konferenciją, ir 
toliau, kad pati siena negali 
būti detaliai deliminuota be 
ekspertų ištyrimo vietoje. 

Svarbu pabrėžti, kad so
vietai sutiko svarstyti savo 
vakarines sienas galutinėje 
Taikos konferencijoje ir įsi
pareigojo neinkorporuoti Ka
raliaučiaus ir nenužymėti sa
vo vakarinių sienų be šios 
būsimos Taikos konferencijos. 
Įdomu pastebėti, kad štai 
Stalinas pasirašė po .žodžiu 
Lietuva, bet ne kokia nors 
Lietuvos SSR. Kalbama ir 
apie Rytprūsius. Tačiau, kaip 
pastebėjo H. Truman, ..sovie
tai sulaužė visus susitarimus: 
ir Teherano, ir Jaltos, ir 
Potsdamo, išprievartavo Bul
gariją, Rumuniją. Estiją. Lat
viją, Lietuvą". 

Rusai kur atėjo savo noru 
ir nebeišėjo. Taikos konferen
cijos nebuvo. Sovietai buvo įsi
pareigoję nenužymėti vakari
nių sienų, tad galime drąsiai 
teigti, kad Karaliaučiaus kraš
tas buvo nelegaliai užgrobtas. 

O štai paties V. Churchill 

nuomonė dokumente, parašy
tame kiek anksčiau nei Pots
damo konferencija, kuris buvo 
išslaptintas tik praėjusiais 
metais: „Aš gerai suprantu 
rusų susirūpinimą, kad mes 
priimsime karinį pasidavimą 
vakaruose ar pietuose, kuris 
reikš, kad mūsų armijos su
tiks menką pasipriešinimą ar 
jokio nesutiks ir kad mes pa
sieksime Elbę ar Berlyną 
prieš rusų mešką (...) Jie (ru
sai) teigia, kad tik viskas 
jiems visada priklauso ir nie
kad nieko nesugrąžina, iš
skyrus jų karinį spaudimą, 
kuris niekada nebuvo panau
dotas kitaip nei jų pačių 
interesams. Mes turime duoti 
jiems pajusti, kad mes turime 
ir savo požiūrį". Štai slaptoje 
telegramoje 1945 m. gegužės 
12 d., dar gerokai prieš Pots
damo konferenciją, V. Chur
chill rašė H. Truman: „Aš 
esu itin susirūpinęs dėl padė
ties Europoje. O dėl Rusijos? 
(...) Rusiškos galios kombi
nacija ir teritorijos po jų val
džia, ar okupuotos, kai kurie 
kraštai užgrobti jų komunis
tine technika, ir be to, jų galia 
ilgai išlaikyti labai didelę 
armiją. (...) Geležinė uždanga 
leidžiasi jų fronte, mes neži
nome, kas dedasi už jos". Iš 
tiesų V. Churchill buvo labai 
gerai informuotas apie komu
nistinį terorą, ypač Lenkijoje... 

Įdomu pažymėti, kad bri
tai 1944 metų rugsėjo mėnesį 
intensyviai bombardavo Kara
liaučių, numetę 491 toną bom
bų, kurios pataikė 86 proc. tik
slumu, ir buvo sugriautas 
beveik visas senamiestis. Ne
teko girdėti, kad sąjungi
ninkai, nors ir po šešiasde
šimties metų okupacijos, 
svarstytų Karaliaučiaus at
statymo planą, nors šį klau
simą, manyčiau, tikrai būtų 
verta kelti europiniu kontek
stu. 

Kokia gi Vokietijos pozici
ja Karaliaučiaus klausimu? 
T. G. Ash, Oksfordo univer
siteto Europinių studijų cen
tro direktorius, savo knygoje 
..Europos vardu" pažymi, kad 
per M. Gorbačiovo vizitą Bono
je 1989-aisiais H. Kohl kėlė 
atskiros vokiečių respublikos 
Sovietų Sąjungoje klausimą. 
Buvo kalbama apie Pavolgį ar 
kur kitur. Tiek sovietų, tiek 
vokiečių spaudoje šis pasiūly
mas buvo diskutuojamas, pir
miausia iškeltas vieno žymiausių 
vokiečių bankininko F. W. 
Christians siūlymu dar 1988-
aisiais. paverčiant Kali
ningrado, sritį su specialia 
ekonomine zona ar autonomi

ja su esminiu vaidmeniu vo
kiečiams. Sovietų Sąjungai 
sugriuvus, šis siūlymas gan 
plačiai buvo aptarinėjamas ir 
rusų spaudoje. Dar 1992-ai-
siais istorikas M. Sturmer išs
pausdino vedamąjį laikraštyje 
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", pavadintą „Užduotis 
vadinasi Koenigsberg". Vokie
čių interesas kyla ne iš praei
ties ar istorijos, rašė jis, „bet 
pirmiausia būtinybės Baltijos 
jūros krantus padaryti saugu
mo ir gerovės zona". „Europos 
Bendrijai turėtų būti suteikta 
galimybė minčiai ir veiksmui", 
visa Europos Sąjungos kon
cepcija turėtų būti nukreipta 
tam, kad ateityje įtrauktume 
Kaliningradą (Koenigsberg) į 
Europos Bendrijos vidinę 
rinką. Rusijai turėtų būti 
suteikta dalinė narystė ir tuo 
būtų suteiktas ypatingas sta
tusas Europos Bendrijoje. Tą 
būtų galima padaryti tik 
veikiant kartu su Rusija. Ta
me straipsnyje nebuvo pa
minėta nei Baltijos valstybių 
interesai, nebuvo nė besiribo
jančių valstybių Lietuvos ar 
Lenkijos vardų. 

Kitame straipsnyje ..Die 
Zeit" M. G. Ash Donhoff pa
siūlė keturių valdžių kondo-
miniumą: Rusijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir, kadangi kai kas 
gali priešintis Vokietijai. — 
Švedijos. ,,Po keturių valdžių 
miesto Berlyno — keturių 
miestas Koenigsberg? — rašė 
T. G. Ash. Žinoma, kad vokie
čiams ir Vokietijai šis klau
simas rūpi, tačiaus jiems vi
siškai suprantama, kad jo 
sprendimas yra galimas tik 
europiniame lygmenyje. Vo
kietija neišdrįso ir, manyčiau, 
neišdrįs ateityje pareikšti 
kokias nors teritorines preten
zijas. 

Aišku, kad labiausiai šį 
klausimą kelti yra nesuintere
suota Lenkija, gavusi pusę 
Rytprūsių. Nors būta įvairių 
akademinių diskusijų Lenki
joje, šiuo metu lenkai yra la
biau susirūpinę ..Gazprom" 
atėjimu į jų dujotiekius, pa
našiai kaip lietuviai — rusų 
atėjimu į savo naftotiekius. 

ES taip pat šiuo metu ne
nori iš esmės spręsti Kara
liaučiaus problemas. Nėra ko
kios nors vieningos strategi
jos Karaliaučiaus atžvilgiu, 
nors Rusijai nuo 1991-ųjų pa
dovanota daugiau nei vienas 
milijardas eurų. Graikijos už
sienio reikalų ministras Pa-
pandreu. pirmininkaujantis 
praėjusį pusmetį Europos ša
lių užsienio reikalų ministrų 
tarybai, prieš tris mėnesius 

paklaustas, kodėl ES negalėtų 
sukurti vieningos strategijos 
Karaliaučiaus atžvilgiu, pra
šydama rusus išvesti ka
riuomenę ir leisti krašto 
žmonėms apsispręsti referen
dume, atsakė, kad ES neginči
ja Kaliningrado srities pri
klausomybės Rusijai ir neska
tina žmonių įstoti į ES. Ka
liningrado sritis galės įstoti į 
ES tada, kai Rusija galės 
įstoti į ES. S. Berlusconi, 
Italijos ministras pirminin
kas, pasiūlė pakviesti Rusiją į 
ES. Gal tada Vilniaus dešim
tuko grupė galėtų pasiūlyti 
pakviesti į ES Kanadą ir 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, kaip atsvarą Rusijai? 

Tiesa, euroatlantinės gru
pės susitikime, vykusiame 
praeitų metų spalio mėnesį 
Londone, Konservatorių parti
jos šešėlinis užsienio reikalų 
ministras M. Ancram į tą patį 
klausimą atsakė, jog „yra aki
vaizdu, kad šis rajonas yra 
anomalija, kurią ES turi iš
spręsti". 

Mane labai nustebino ES 
pareigūno G. Lohan 2002 m. 
lapkričio 4 d. laiškas, kuria
me jis rašė. kad „Europos Ko
misijai nėra žinomi jokie rei
kalavimai, kuriuos kas nors 
keltų dėl Rusijos karinių 
pajėgų išvedimo iš Kalinin
grado", kuris citavo Janes 
Intelligence ataskaitą, kurioje 
teigiama, kad ..iš viso Rusijos 
karinės pajėgos Kaliningrade 
sudarytos tik iš 16,500 karių, 
iš kurių 8.600 turi išvykti iki 
2003 metų pabaigos". Skaičiai 
atrodo tikrai per maži. 1996 
metais JAV Kongresas vienin
gai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią atšaukti rusų pada
linius. Siūlymą pateikė Ch. 
Cox, Angelės Nelsienės iš Ka
lifornijos pastangomis. Nepai
sant šio tvirto pasisakymo, jo
kių pasekmių nesulaukta, ru
sų kariuomenė tebestovi, o 
Baltijos jūra ir toliau teršia
ma. 

Dar daugiau. Europos Ko
misija visiškai amoraliai nu
sileido Rusijai, siūlydama 
ištirti bevizio nesustojančių 
traukinių važiavimo per Lie
tuvos teritoriją galimybes. 
Lietuvai prisijungus prie ES. 
Vien toks pasiūlymas aiškiai 
prasilenkia su Lietuvos suve
renumo gerbimu, ir tikrai 
labai keista, kad V. Putino 
draugai iš Europos, ypač iš 
Italijos Berlusconi. Ispanijos 
Asnar, Prancūzijos Chirac ir 
Graikijos Simitis. pritarė san
dėriui, kurį Vytautas Lands
bergis pavadino ..nauju Rib-
bentropo-Molotovo paktu dėl 

Liepos 28 d. Vašingtone, Valstybės departamento Benjamin Franklin salė
je, vykt) naujojo JAV ambasador iaus Lietuvai Stephen Mull prisaikdinimo 
ceremonija, kurią vedė JAV valstybės sekretorius Colin Povvell. Dr. My
kolas Pakštys , Amerikos lietuvių respublikonų federacijos vice
pirmininkas, dėkoja valstybės sekretoriui Colin Powell už jo šiltus žodžius 
Lietuvai ir Amerikos lietuviams. Audronės Pakštienės nuotr. 

Lietuvos ateities". Laimei, 
planui tvirtai pasipriešino Da
nija ir Vokietija, ir šis planas 
kol kas dar netapo realybe. 

Daug kas lieka neišspręs
ta ir po 2002 m. lapkričio 11-
osios ES ir Rusijos susitarimo 
dėl supaprastintų ar pa
lengvinto tranzito dokumentų 
parengimo, kuris, anot „Fi
nancial Times", pakeitė šio 
regiono statusą, nes leidimus 
kontroliuos Lietuva. Pirma. 
Rusijos ..Lukoil" siurbia naftą 
prie pat Lietuvos sienos 
Baltijos jūroje, ir tai kelia 
ekologinę grėsmę visai Kuršių 
nerijai, pasaulio gamtos nacio
naliniam paveldui. Tarptau
tinė bendruomenė, pirmiau
sia ES. turėtų nedelsiant 
pareikalauti nutraukti šį 
pavojingą darbą. Grėsmingai 
atrodo ir dar vienas projektas 
— pastatyti naują branduo
linę jėgainę šiame krašte. 
Keista, kad ES reikalauja už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę, tuo tarpu nesipriešina, 
kad Rusija tuo pat metu pro
jektuoja tokią elektrinę Kara
liaučiaus krašte. Trečia, ES 
pagalba Rusijai pasiekė dau
giau negu vieną milijardą eu
rų (nuo 1990-ųjų). Kodėl tei
kiant pagalbą nepateikti kai 
kurių sąlygų, pvz., parei
kalauti greito, tvarkingo ir 
visiško Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimo. 

ES turėtų sukurti bendrą 
strateginį planą, apimantį Ka
raliaučiaus kraštą. Toks 
planas pakeistų neefektyvią 
ES Rusijos strategiją. ES 
Išores ryšių direktoratas 
turėtų perduoti Karaliau
čiaus krašto reikalus ES Plėt
ros direktoratui. 

ES Komisijos prezidentas 
R. Prodi savo kreipimesi, pa
vadintame. Išsiplėtusi Europa 
— artimų „santykių vystymas 
— stabilumo raktas", kad 
„reikalinga suformuoti tikslų 
santykių su kaimyniniais 
kraštais planą". Galima nus
tatyti netgi kažką panašaus į 
..Kopenhagos kriterijus kai
myninėms, besiribojančioms 
su ES valstybėms". Jis taip 
pat paminėjo, kad 58 proc. 
Rusijos gyventojų nori įstoti į 
ES. Manoma, kad taip pat 
galvojančių gyventojų skaičius 
Kaliningrado srityje yra dar 
didesnis. Taigi Rusija turėtų 
gerbti šią nuomonę ir leisti 
sričiai laisvai integruotis į ES. 
Tuo būdu daugelis esamų 
problemų išsispręstų savaime 
ir nesudarytų problemų 
židinio Europos viduryje. 

Buvusi Didžiosios Brita
nijos ministre pirmininkė M. 
Thatcher savo knygoje „Sta-
tescraft" teigė, kad ES yra neį
manoma reformuoti. Kalinin
grado srities klausimo spren
dimas aiškiai parodys, ar tai 
yra teisybė. Svarbu sužinoti, 
ar ES bus pakankamai stipri 
pakeisti savo dabartines gai
res, paskelbti aiškų reikala
vimą, kad Rusija pasitrauktų 
iš Kaliningrado srities. Tai 
būtų įmanoma siejant su eko
nomine parama Rusijai ir lei
džiant gyventojams referen
dumu spręsti savo ateitį. Tada 
Baltijos kraštams bus aišku, 
kad šios organizacijos tikslas 
Baltijos srityje yra teigiamai 
veikti. Iš tiesų Antrasis pa
saulinis karas pasibaigs tada. 
kai Mažoji Lietuva bus iš
vaduota iš Rusijos okupacijos. 

„XXI amžius", 2003.07.16. 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 
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Prezidentas Theodore Roo-
sevelt, nors 1905 metais su
taikęs Rusiją ir Japoniją ir už 
tai gavęs Nobelio taikos pre
miją, nekreipė į Kolumbijai 
padarytą skriaudą daug dė
mesio, ragindamas tik Ame
riką: „Sąsmauką jau turime, 
greičiau kaskime kanalą!" 

Palikime kanalo istoriją ir 
grįžkime į šiandieną. Juk lai
vas jau artėja prie to kanalo, o 
prie jo istorijos ir statybos dar 
grįšime. Pamažu priprantame 
prie kasdieninio gyvenimo 
laive. Kas dieną ant didelių 
sienos žemėlapių stebime mū
sų laivo padėtį. Susipažinome 
su keliolika bendrakeleivių, 
dauguma maždaug mūsų am
žiaus, jauni, tikrai ne daugiau 
aštuoniasdešimties. Stebė
jaus, kaip kai kurie šokdavo 
kas vakarą, gal ir iki vidur
nakčio, kai mes jau seniai 

būdavome sapnų karalystėje. 
Kartais vykdavo diskusijos, 
pokalbiai apie šeimas, vaikus, 
anūkus ir 1.1. Žinojome iš seno 
patyrimo, kad tokios trumpos 
laive ar šiaip kelionėje išdygu
sios draugystės ilgai nesitęsia, 
bet vis tiek džiaugėmės, turį 
progą nerūpestingai leisti lai
ką, persimetant savo ir kitų 
kelionių įspūdžių palygini
mais. Panašiai, kai važiuoji 
traukiniu ir pro langą matai 
greitai besikeičiančius gražius 
vaizdus, kurie palieka stiprų 
įspūdį, taip ir su tom trumpa
laikėm draugystėm laive. Juk 
labai nerealu galvoti, kad su 
jais kada nors vėl susitiksi ar 
kokį laiškelį parašysi. Bet, 
antra vertus, tai ir yra ta keis
ta įdomybė įžiebti greitą trum
pą draugystę, nors ir žinai, 
kad ji greitai užges. Lietuvių 
laive neteko sutikti, bet susi

pažinome su įdomia armėnų 
emigrantų pora. su kuriais 
praleidome kelis vakarus, dis
kutuodami ir palygindami mū
sų ir jų tautos patyrimus so
vietų laikais. 

Laive tiek užsiėmimų, pa
skaitų, lošimų, pokalbių, var
žybų, net ir proga kartais ne
trukdomai pabūti su knyga, 
kintantys vaizdai, valgymai, 
pasivaikščiojimai, gimnastika 
ir dažni pasmaguriavimai. viena 
kita valandėlė praleista prie 
baro ar net ir šokyje. Sek
madieniais :š ryto viena iš 
teatro salių tampa bažnyčia, 
kurioje laikomos Mišios. Senas 
kunigas eina per eiles ir skai
čiuoja, kiek bus einančių prie 
komunijos. Mums kasdien į 
kajutę pristato sutrumpintą 
aštuonių puslapių ..The Now 
York Times" dienraštį, tai ne
same atsilikę ir nuo pasauli
nių įvykių. Iš jo sužinome, kad 
Lietuvoje buvo nubalsuota 
jungtis į Europos Sąjungą. 

O kai jau viskas nusibosta 
ir nori pabūti toliau nuo 
žmonių, — yra juk tavo kajute. 

kurioje visuomet gali atrasti 
ramybę. Kurį laiką taip ir 
galvojau. Bet po kelių dienų 
žmona mane išmokė naudotis 
laivo skalbykla. Po ilgo pa
mokslo, man išeinant iš kaju
tės su krūva baltinių, ji primi
nė: „Neužmiršk. — pirmiausia 
į skalbimo mašiną, o tik po to 
— į džiovintuvą". Matyt, gal 
kada namuose buvau ir ne 
taip padaręs. 

Laivui artėjant prie Colon. 
pagrindinio Karibų jūros uos
to, noriu vėl grįžti prie kanalo 
istorijos. Kai 1904 metų ge
gužės mėnesį Amerika pereme 
jau prieš 15 metų prancūzų 
apleistus kasto ir nebaigto ka
nalo įrengimus, vaizdas buvo 
šiurpus. Visur riogsojo suru-
dyję kranai ir kitokie įrengi
mai, apgriuvę pastatai ir ap
leisti darbininkų miesteliai, 
šviežiai apaugę vešlia aug
menija. Prezidento Roosovolt 
sudaryta ..Isthmus Canal 
CommissiorT darbų vadovu 
parinko vyriausią inžinierių 
John Vv'allace. Nors galutiniai 
planai dar nebuvo sudaryti. 

viešosios nuomones spaudžia
mas. Vv'allace tuojau pradėjo 
kasimą. Pirmieji darbininkai, 
didelė dalis iš Barbados salos, 
gaudavo 10 centų per valandą. 
dirbo 10 valandų per dieną, 
šešias dienas per savaitę ir 
džiaugėsi geru atlyginimu. 
Deja. pirmųjų darbininkų 
moralė tuojau pašlijo, ypač kai 
pasirodo pirmieji susirgimai 
geltonuoju drugiu. Darbinin
kai pradėjo bėgti iš statybos. 
Pabėgo ir pats darbų vadov;is 
Vv'allace. 

RooseveH atrado kita gar
sų energinga inžinierių, John 
Stevens, ir Kepėjam bei kokia 
kaina sutvarkyti „tą velnišką 
maišatį". Stevens atvyko į 
Panama 1905 metų rugpjūčio 
1 dieną. Nieko nesakė, daug 
žiūrinėjo, daug ko klausinėjo. 
ir po savaitės nutarė sustab
dyti visus kanalo kasimo dar
bus. Jo nuomone, likusi pran
cūzu mašinerija buvo per silp
na, per maža ir per daug [laše
nusi. Siaura- geležinkeliukas 
turėjo būti pakeistas plačiuo
ju. Svarbiausias dalykas, ir tai 

Stevens netrukus suprato, 
buvo kaip nors išnaikinti gel
tonąjį drugį ir kitas ligas. 
Laimei. Stevens pasikvietė tai 
atlikti pagarsėjusį dr. Vvilliam 
Gorgas. sanitarijos ir tropinių 
ligų žinovą, kuris buvo žino
mas kaip geltonojo drugio 
nugalėtojas Kubos Havanoje. 

-u Amerikos kariuomene 
buvęs 1898 metais. 

Inžinierius Stevens rome 
daktarą Gorgas kiek galėjo. 
Jis tuojau atleido visus savo 
darbininkus nuo kasimo ir 
nusiuntė juos vien tik sanita
rijos darbams. Buvo sudarytos 
dezinfekcijos brigados, kurios 
beveik su įnirtimu kibirais. 
šepečiais ir šluotomis vale vi
sus namus, nuo Colon iki Pa
nama City jau Ramiojo vande
nyno pakrantėje. Kur galima. 
stovintis vanduo buvo pašali
namas, o kur no. tai jis buvo 
padengiamas alyva. taip. kad 
moskitai negalėtų veistis. Jau 
po mėnesio buvo matyti pir
mieji rezultatai. Su maliarija 
būsimo kanalo ruože buvo 
kovojama kasant griovius bei 

kertant ir deginant krūmus ir 
kitokią augmeniją, tuo į buvu
sius tankumynus įleidžiant 
saulės spindulių. O maliariją 
sukeliantieji moskitai kaip tik 
nepakenčia saules ir vėjo. 
Nors ir užtruko laiko, kol ka
nalo statybos zona prarado sa
vo reputaciją kaip maliarijos ir 
geltono drugio židiniai, tomis 
ligomis susirgusių skaičius 
drastiškai sumažėjo. 

Suvaldęs baisiąsias ligas, 
Stevens nukreipė savo dėmesį 
modernizuoti kasimo dar
bams. -Jis sudėjo naujus sto
resnius ir platesnius geležin
kelio bėgius, pravedė dvi lygia
gretes linijas, kuriomis be sus
tojimo judėjo vagonai, ketur
gubai didesni negu sienieji 
pracuzu. išveždami iškastą 
žeme .lis prisikvietė iš Ameri
kos visokiausių geležinkelio 
specialistų, mašinistų, iešmi
ninkų, kranu operatorių ir 
pan. Prasčiausius kasimo dar
bus dirbo paprasti darbinin
kai, suverbuoti iš įvairiausių 
artimu kraštu. 

Bus daugiau 
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SVAJOJĘS APIE LIETUVOS 
TEKSTILĖS PRAMONĖS 

KLESTĖJIMĄ 
Šiemet sukanka penkeri 

metai nuo inžinieriaus Kazimiero 
Pabedinsko (1904-1998), kata
likų veikėjo, ateitininkų „Kęs
tučio" korporacijos nario, įdo
maus ir atkaklaus žmogaus, mir
ties. 

Su Kazimieru Pabedinsku 
susipažinau Lietuvoje. Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje, jau 
būdamas solidaus amžiaus, jis 
grįžo gyventi \ tėvynę. Man 
tuomet teko redaguoti Krikš
čionių demokratų partijos savait
raštį „Apžvalga" ir žurnalą „Tė
vynės sargas", o Kazimieras Pa
bedinskas buvo šių leidinių pre
numeratorius. Jis turėjo nusi
pirkęs butą jaukiame Žvėryno 
rajone, iš kur į miesto centrą vi
sada eidavo pėsčias. Taigi vieną 
dieną pamatėme pro redakcijos 
langus praeinantį sportiškos 
išvaizdos amerikoną. Pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybes me
tais užsienietį buvo labai ne
sunku atskirti. Jis prisistatė, kad 
yra krikščionis demokratas, mū
sų spaudos skaitytojas ir kad nori 
savo čikagiškį adresą pakeisti 
lietuvišku. Nuo to laiko keletą 
metų jis užsukdavo tai susi
mokėti už prenumeratą, tai ko
kiomis žiniomis pasidalinti ar au
ką krikščionių demokratų spau
dai paskirti. Ir visada pėsčias. 
Nuo Žvėryno iki senamiesčio 
jam trukdavo eiti apie valandą. 
Tai užsispyręs žmogus, pagalvo
davom. Pagarbą kėlė tai. kad. 
būdamas jau netoli 90-ies metų. 
ryžosi vienas važiuoti į tėvynę, 
palikęs Amerikoje sūnus. Žmona 
Bronytė. kurią visada su meile ir 
pagarba prisimindavo, jau buvo 
mirusi. Gyveno spartietiška!, 
maitinosi vegetarišku maistu, 
prausdavosi šaltame vandenyje. 
Nuo jaunystes sportavo, slidinėjo 
kalnuose (1986 m., jau būdamas 
82 m., Breckenridge, Colorado, 
Nastar slidinėjimo lenktynėse 
gavo sidabro medaly, žaidė lau
ko tenisą. Ir atvykęs į Vilnių pir
miausia įstojo į lauko teniso 
žaidėjų klubą. 

Ne per seniausiai JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstai
gą pasiekė informacija ir 
Jungt in ių Amerikos Valstijų 
Žemės ūkio depa r t amen to 
(United Sta tes Department of 
Agriculture) Maisto ir Mitybos 
tarnybos apie Maisto kortelių 
programą — kas tai yra ir kas 
bei kaip joje gali dalyvauti. 
Norėtume šia informacija pa
sidalinti su „Draugo" skaityto
ja is bei t ikimės tokiu būdu 
daugeliui galėsiantys ištiesti 
pagalbos r anką . Kad bū tų 
lengviau orientuotis, informa
ciją pate iks ime klausimų ir 
a tsakymų forma. 

Kas yra Maisto kortelių 
programa? 

Maisto kortelių programa 
yra mitybos pagalbos progra
ma, skir ta padėti mažas paja
mas tur in t iems, arba visai pa
j a m ų negaunant iems, asme
nims bei šeimoms įsigyti ir 
vartot i maist ingus maisto pro
d u k t u s . Ki ta i s žodžiais ta 
r iant , maisto kortelės padeda 
vienišiems žmonėms arba šei
moms, kurių pajamos mažos 
arba jų išvis nėra. nusipirkti 
maisto. 

Kas yra mais to kortelės? 
Maisto korteles — tai po

pieriniai kuponai, kūnuos ga
lima naudoti tik maisto pro
duk tams įsigyti. Kai kur mais
to kortelės išduodamos plas
t ikines formos. Tokią plasti
kine kortele galima naudoti 
panašiai , kaip banko kortele. 

Maisto korteles pnima dauge
lis JAV maisto parduotuvių. 

Kazys Pabedinskas buvo ais tr in
gas lauko teniso žaidėjas. 

Kai sklaidai jo prisiminimų 
knygą „Nuo Plungės iki Maro
ko", parašytą ir išleistą gyveni
mo saulėlydyje, atpažįsti, kad jis 
visą gyvenimą buvo toks. Nu
gyveno labai savarankišką, origi
nalų ir įdomų gyvenimą. Die
vulis jam atseikėjo 94 gražius 
metus. Ir mirė dar per anksti, ne 
ligos patale. Trys dienos prieš 
mirtį aš jį pro troleibuso langą 
mačiau einantį Pamėnkalnio gat
ve iš savo Žvėryno link miesto 
centro Vilniuje dar ryžtingu 
žingsniu. Dar buvo kupinas idė
jų, važinėdavo į Plungę, rūpinosi 
atsiimta nuosavybe, akcijomis, 
kuriomis valstybe atsiteisė už 
negrąžintą Plungės linų fabriką. 

Su K. Pabedinsku susitikda
vome ir krikščionių demokratų 
susirinkimuose, konferencijose. 
Buvo kviečiamas į jaunųjų krikš
čionių demokratų, kuriuos yra 
parėmęs, susirinkimus. Mėgo 
muziką, tik atvykęs tuojau įsigijo 
nuolatinį bilietą į Lietuvos fil
harmonijoje vykstančius koncer
tus, mecenatavo menininkams, 
mėgo papolitikuoti. įdomiai pa
sakodavo apie savo gyvenimą. 

Didelėmis aukomis rėmė Jėzuitų 
gimnazijos Vilniuje pastatų res
tauravimą. 

Kazimiero Pabedinsko liki
mas - tarsi jūros bangavimas -
žiūrėk, tai iškelia banga, tai vėl, 
aplinkybėms susiklosčius, nume
ta. Nedėkingas pasitaikė jo gyve
namasis laikotarpis. Kaip visos 
jo kartos. Ir tik užsispyrimu ir 
atkakliu darbu išlaikydavo gy
venimo pusiausvyrą. Buvo kilęs 
iš didelės šeimos netoli Pa
nevėžio, Naujamiesčio valsčiuje, 
Nocegalos kaime. Motina Elz
bieta Skrolytė-Pabedinskienė pa
gimdė 20 vaikų, Kazimieras bu
vo 17-liktas. Užaugo aštuoni -
penki broliai ir trys seserys, kiti 
mirė nuo šiltinės epidemijos. 
Savo knygoje labai šiltai atsi
liepia apie šeimą, džiaugiasi gra
žiu tėvo ir motinos sugyvenimu 
ir darbštumu. Anksti, pakirstas 
šiltinės, mirė ir tėvas. Motina, 
nors kilusi iš nedidelio ūkelio ir 
likusi su didele šeimyna, nepasi
meta. Kartu su sūnumis besivers-
dama dvarų nuoma. įsigyja didelį 
ir modernų Griežės dvarą Že
maitijoje. Kazimieras, padeda
mas brolių, baigia Panevėžio 
gimnaziją. Šešiolikmetis įsipra
šo, paskui vyresniuosius tris 
brolius, savanoriu Į nepriklau
somybės karą ir atsiduria lenkų 
fronte prie Švenčionių. 1923 m. 
išvažiuoja studijuoti į Kauną, 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
dalyvauja ateitininkų organizaci
jos veikloje. 1924 m. nutaria tęsti 
mokslus pietų Prancūzijos Gre
noblio universitete. Elektrotech
nikos institute. Ten 1926 m. susi
pažįsta su Bronyte Kučinskyte iš 
Plungės, taip pat atvykusia studi
juoti ir 1928 m., bebaigdamas 
universitetą, ją veda. Prasideda 
netikėtas ir įdomus Kazimiero 
Pabedinsko - fabrikanto gyveni
mas. Jis iš uošvio Juozo Kučins-
kio perima lmų fabrikėlį, tuo me
tu pirmąjį ir vieninteli Plungėje. 

„Padėti tai padėti, bet kad 
apie tekstilę supratau tiek. kiek 
ožys apie daržininkystę, - rašo 
K. Pabedinskas knygoje. - Metus 
dirbau kaip paprastas darbinin
kas. Perėjau visus verpyklos ir 
audyklos skyrius ir po to iš
važiavau į Vokietiją studijuoti 
tekstilę. Įstojau į Saksonijos So-
rauer Flachs Forschungs Insti-
tut". Naujasis fabriko ..Kučins-

kis-Pabedinskai" bendrasavinin
kis kibo į darbą, ėmėsi naujovių. 
Elgiasi drąsiai,, nevengia rizikos 
ir vis plečia fabriką. Veržlų jauną 
fabrikantą suprantančiai palaiko 
Lietuvos banko direktorius Pak-
nys, kuris jam duoda paskolas 
fabnko plėtimui ir modernizavi
mui. Iš mažos, prasiskolinusios 
įmonėlės su 50 darbininkų Plun
gės linų fabnkas tampa viena di
džiausių ir moderniausių Lietu
vos tekstilės įmonių. Knygoje 
spausdinama nuotrauka, kurioje 
1937 m. nufotogruofuotas visas 
dirbančiųjų kolektyvas, iš viso 
1,300 darbininkų ir tarnautojų. K. 
Pabedinskas domisi linininkystės 
Lietuvoje istorija, svarsto, kodėl 
Lietuvoje skursta tradicinis linų 
verslas ir kuria visos šios pra
monės šakos modernizavimo pla
nus. Mąsto, kad reiktų įvežtinį 
džiuto pluoštą pakeisti vietiniu -
linų. kad reikia išmokslinti savus 
linų pluošto rūšiuotojus ir kt. 
Pritaikęs Grenoblyje įgytas ži
nias. Plungėje įsteigia elektros 
jėgainę. Vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą, organizuoja 
Lietuvos tekstilininkus (buvo 
Linų tekstilės pramonininkų sek
cijos pirmininkas), planuodamas 
atkurti Lietuvai prarastų trijų tek
stilės fabnkų pajėgumus, paskel
bia memorandumą ir kreipiasi i 

finansų ministrą. 
Plungėje prieš karą buvo 

7,000 gyventojų, o linų fabrike 
dirbo per tūkstantį darbininkų, be 
to, fabrikas buvo daugiausia 
mokesčių savivaldybei mokanti 
įmone, todėl natūralu, kad ir 
savininkų balsas savivaldybėje 
buvo gerai girdimas. K. Pabe
dinskas išrenkamas savivaldybes 
tarybos- nariu ir tarybos pirmi
ninku. Daug visokių istorijų savo 
prieteliams yra papasakojęs 
Kazys Pabedinskas, kaip jis už
sitarnavo Plungės žydų pagarbą. 
Tai buvo pats kūrybingiausias K. 
Pabedinsko gyvenimo etapas. O 
kiek tokių talentų sugniuždė, 
sunaikino nedėkingos okupacinio 
gyvenimo aplinkybes, o tuo pačiu 
ilgiems dešimtmečiams sustabdė 
ir v įsos valstybes ekonomiką. 

1940 m. fabrikas buvo na
cionalizuotas. Užėję vokiečiai j o 
negražino, o savininką išsiuntė į 
Rytų frontą vertėjauti. Laimingo 
atsitiktinumo dėka pas uošvį 
prieš karą dirbęs vokietis inži
nierius, dabar tapęs viso Ostlando 
vyriausiuoju tekstilės inspekto
riumi, grąžina Kazimierą Pabe
dinską iš fronto atgal į Plungę. 
Ostland Faser GMBH Kaune 
vadovybe paskiria jį Plungės fab
riko direktoriumi. 

Yra tekę kalbėtis su buvusia 

Pabedinskai (iš kairės): Ona. Kazimieras. Antanas. 

MAISTO KORTELIŲ PROGRAMA 
A r gali ma i s to ko r t e l ių 

programoje dalyvauti ne J A V 
piliečiai? 

Maisto kortelių programo
je gali dalyvauti: 

— asmenys, esantys lega
liais nuolatiniais gyventojais 
ir jei jų sutuoktinis a r tėvai 
dirbo JAV (reikia turėt i įro
dymų): 

— asmenys, kurie į JAV 
atvyko kaip pabėgėliai, t a ip 
pa t t a m tikrų grupių emi 
gran ta i ; 

— asmenys, kur ie 1996 
metų rugpjūčio 22 d ieną 
legaliai gyveno JAV ir: 

1. tuo metu buvo su l aukę 
65 metų amžiaus (t.y. gimę ne 
vėliau, kaip 1931 metais rug
pjūčio 22 dieną, arba: 

2. dabar gauna neįgalumo 
pašalpą, arba; 

3 . yra iki 18 metų am
žiaus. 

— asmenys, kurie, t u rėda 
mi t inkamą imigracinį s t a 
tusą, JAV išgyveno 5 me tus . 

Ar galima maisto kortel ių 
gau t i JAV gimusiam va iku i , 
k u r i o tėvai yra i m i g r a n t a i , 
t ač iau neturi teisės dalyvaut i 
programoje? 

Ta ip . Iš tėvų n e b u s 
re ika laujama pateikt i doku
mentų apie save. tačiau tėvai 
tu rės pateikti įrodymus apie 
pa jamas ir turtą, kad darbuo
tojas galėtų apskaičiuoti vai
kui skirt iną maisto kortel ių 
ver tę . 

Kokie imigran ta i 
teisėtąjį statusą? 

Teisėtieji imigrantai 

t u r i 

t a i 

legalūs nuolatiniai gyventojai 
( turintys ..žaliąsias" korteles), 
pabėgėl iai , prieglobstį gavę 
asmenys , ku r i em a t idė tas 
deportavimas, asmenys , atvy
kę iš Kubos/Haiti , asmenys, 
kuriems Imigracijos natūral i
zacijos ta rnyba (INS) suteikė 
lygtinę teisę pasilikti JAV ma
žiausiai vienerius metus , sąly
giniai atvykėliai ir t am tikros 
namų smur to aukos . 

Ar mais to kortelių gavi
mas turės neigiamos įtakos, 
s iekiant gaut i pilietybę? 

Ne. Maisto kortelių gavi
mas imigranto nepadaro „vals
tybės i š la iky t in iu" — tai 
reiškia, kad imigrantas nebus 
deportuotas iš JAV, imigranto 
prašymas įvažiuoti į šalį ne
bus a tmes tas a rba imigrantui 
nebus a t s a k y t a s nuola t in io 
gyventojo s t a tusas a r „žalioji" 
kortelė dėl to. kad jis gauna 
Maisto korteles. 

Kiek gal ima gau t i pajamų 
norint dalyvauti mais to korte
lių programoje? 

Norint da lyvaut i Maisto 
kortelių programoje, skaičiuo
jamos kelios pa jamų rūšys: 
pajamos prieš apmokestinimą 
(pajamos prieš bet kokius at
skai tymus) ir grynosios paja
mos, (gaunamos iš pajamų 
prieš apmokest inimą atėmus 
le idž iamus a t ska i tymus*) . 
Šeimos, t a rp kurių narių yra 
pagyvenusių a rba neįgalių 
asmenų, tur i a t i t ikt i tik gry
nųjų pajamų pa t ik r in imo 
reikalavimus. 

Nuo 2002 metų spalio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. 
remiamų mėnesinių pajamų normos yra tokios: 

Šeimos Barių skaičius 

1 
7 

J 

4 

S 

6 

7 

Pajamos prie? 

apmokestinimą ($) 

960 

! y^1 

1.628 

1.961 

2,295 

2,629 

2,962 
į 

Gryoosios pajamos ($) 

739 

995 

1.252 

1.509 

i,765 

2.022 

2^-9 

* Leidžiami atskai tymai: 
20 proc. nuo uždirbtų pajamų; 
s tandar t in is 134 dolerių at
skaitymas**; 35 dolerius per 
mėnesį viršijančios medicinos 
išlaidos pagyvenusiems ar ne
įgaliems šeimos nar iams: tam 
t ikro iš laikytinio priežiūros 
išlaidos, kurių reikia tėvų pro
fesiniam pasirengimui, moks
lui ar darbui, tačiau ne dau
giau nei 200 dolerių kiek
vienam vaikui iki 2 metų am
žiaus ir ne daugiau nei 175 do
leriai kiekvienam ki tam iš
laikytiniui; teisėtai gauti ali
mentai vaikui išlaikyti; prie
glaudos išlaidų procentas. 

**Kai kurioms didesnėms 
šeimoms bus taikomi didesni 
a tskai tymai . Atskaitymų su
mos yra didesnes Aliaskoje ir 
Havajuose. Žmonės, gaunan
tys Federalinės papildomojo 
aprūpinimo pajamas (SSI> Ka
lifornijoje, programoje daly
vauti negali. 

Kiek galima turėto tur to , 
norint dalyvauti Maisto korte
lių programoje? 

Šeima, kurioje yra 60 me

tų a r vyresnis na ry s , gali tu 
rėti iki 3.000 ver tės ska ič iuo
jamojo tur to . Kitos š e imos gali 
turėti iki 2.000 dolerių ve r t ė s 
skaičiuojamojo tu r to . 

Valstybinę piniginę pa ra 
mą (Temporary Ass i s t ance to 
Needy families — T A N F ) a rba 
papildomojo a p r ū p i n i m o paja
mas i S u p p l e m e n t S e c u r i t y 
Ineome-SSI) g a u n a n č i ų a s m e 
nų tur tas neska ič iuo jamas . 

Taip pat neska ič iuo jamas 
n a m a s ir iki 4 .650 do le r ių 
realios rinkos ver tės a u t o m o 
bilis. Neska ič iuojama t r a n s 
porto priemonė, kur i re ika l in 
ga fiziškai ne įga l iam šeimos 
nariui pervežti. 

Kaip u ž s i r e g i s t r u o t i i r 
gaut i maisto kor te les? 

Maisto kortelių p r o g r a m o s 
kontaktinę informaciją gal i te 
rasti telefonų knygos, va ls ty
binių įstaigų (mėlynuos iuose 
puslapiuose) soc ia l in ių pa
slaugų skyr iaus (Sočiai ser-
vice depar tment ) a r b a gyven
toju rūpybos skyr i aus <Human 
services d e p a r t m e n t ) pus l a 
piuose. 

Ateitininkų „Kęstučio" korporacijos susirinkime (iš dešinės): Teodoras 
Rudaitis „Kęstučio" korporacijos pirmininkas ir Lietuvių inžinierių ir 
archi tektų sąjungos pirmininkas. Kazys Pabedinskas, „Kęstučio" korpo
racijos narys , inž. Antanas Rudis. ..Kęstučio" korporacijos garbės narys. 

Plungės fabriko darbininke, kun 
labai šiltai atsiliepė apie buvusį 
fabnko savininką, kaip apie labai 
paprastą, humanišką, supratingą 
žmogų. Ji. ateidama į darbą, at-
sivesdavusi su savimi vaikus, 
kurių neturėjo kur padėti, ir jie 
kartu su Pabedinskų vaikais žais-
davę parke. Artėjant Sovietinei 
armijai, iš patirties jau žinodama. 
kas jos laukia. 1944 m. 
Pabedinskų šeima pasitraukia į 
Vakarus. Po ilgų klajonių ilges
niam laikui apsistoja Vokietijoje. 
Kempteno pabėgėlių stovykloje. 
kur Kazimieras Pabedinskas 
išrenkamas stovyklos lietuvių 
komiteto pirmininku. Po to -
emigracija į Maroką. Pradžioje 
pravertė studijos elektrotech
nikos srityje, bet netrukus gavo 
darb<") pagal specialybę tekstiles 
fabrike. Pagaliau tapo techniniu 
tekstiles fabriko direktoriumi 
Safi. Tai buvo darbas, kurį jis 
išmanė, sūnūs jau buvo baigę 
studiias - Leonas architektūros, 
jonas vadybos - ir sukūrę šeimas. 
Atrodytų, gyvenimas vėl pradeda 
įeiti į vėžes. Techniniam direkto
riui buvo paskirta graži vila su 
gražiu gėlių daržu ir daržininku, 
kuras, šviesa kompanijos sąskai
ta. ... bet klimatas emė blogai 
veikti žmonos Bronvtės sveikata. 

Ji ilgėjosi lietuvių visuomenės, 
sūnų. kurie jau gyveno JAV. 
Pagaliau, po 10 metų gyvenimo 
Maroke, vel ~ į kelionę, šį kartą -
į Ameriką, kur ir sulaukia pensi
jos. Amerikoje K. Pabedinskas 
apsigyvena Čikagoje, įsijungia į 
krikščionių demokratų. „Kęstu
čio" korporacijos veiklą, daly
vauja dainų šventės rengimo 
komitete, remia ALTo, Tautos 
fondo. VLIKo veiklą ir kt. 

Iš gyva kalba parašytos Ka
zimiero Pabedinsko knygos susi
daro įdomaus. įžvalgaus, ieš
kančio ir sąmojingo žmogaus pa
veikslas. Iki pat mirties jis išlaikė 
aštrų protą ir. trūkdamas veiklos, 
rengėsi rašyti dar vieną knygą, 
jau buvome pradėję ta linkme 
bendradarbiauti. Nebesuspėjo. 
Mirė Lietuvoje. Palaidotas Nau
jamiesčio kapinėse, šalia tėvų. 

Kazimieras Pabedinskas bu
vo Plungės miesto garbės pilietis. 
Nekrologe Plungės savivaldybė 
rašė: ..Su dėkingumu minime 
Kazimiero Pabedinsko nuopelnus 
mūsų miestui ir Lietuvos valsty
bei, didžiai vertiname jo didelį 
indėlį plėtojant lietuviškos pra
mones tradiciją. Šviesus šios as
menybes gyvenimas daugeliui 
yra ir bus sektinas pavyzdys". 

Audronė V. Skiudaitė 

PASLAUGOS 
Padėsime legalizuoti visus lietu

viškus d o k u m e n t u s : skyrybos 
Lietuvoje, vi /ų pratesimas, žalioji 

kortele ir dar daug. daug kav 
Tel. 773-278-2434: 773-278-0660. 

M e d ž i o d a r b a i , e lekt ra , 
santechnika, suindvs, dažymas... 
A u k š t a d a r h ų k o k y b ė , žemos 

ka inos 
ŽILVINAS 
V E N C I U S 
contractor CONSTRUCTlON 

312-388-8088 ; 
312-493-8088 

ZjL 

STATE FARM INSURANCE 
U Wk AK MT JT X NAMU, SVEIKATOS 

IR (iYV YBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK Z A P O L I S 

3208 1/2 VVest 95th S t ree t 
Tel . 7(18-424-8654:773-581-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. Š I L D Y M O 
SISTEMAS, VIRYKLAS. O R O 

VĖSINTUVUS. 
H. D E C K Y S 

T E L . 773-585-6624. 

DĖMESIO* DĖMESIO' 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto, tačiau skelbtis laikraštyje bran
giai kamuoja7 Ne bėda. DRAUGAS jusu 

skelbimą išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

teL 773-585-9500 ar užsukti į DRAUGO 
administraega adresu 4545 VV. 63 St, 

Chicago. IL 60629. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridgc išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. —- S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

P a s k a m b i n k i t e j mais to 
kortelių skyr ių ir sus i ta rk i te 
dėl sus i t i k imo su darbuotoju. 
P a s i t e i r a u k i t e , kokius doku
m e n t u s j u m s reikės a ts inešt i . 
Greič iausia i darbuoto jas norės 
pamaty t i j ū s ų at lyginimo iš
rašus , nuomos a r paskolos už 
namą mokėj imo pa tv i r t inan
čius d o k u m e n t u s , sąska i t as už 
k o m u n a l i n e s pas laugas , sąs
ka i t as už va iko a r senyvo žmo
gaus pr iež iūrą , n u t a r t i s dol 
a l imentų va iko iš laikymui. 

Mais to kortel ių skyriuje, 
pasikalbėję su darbuotoju, at
s a k y s i t e j kai kur iuos 
k l a u s i m u s bei t u rės i t e pasira
šyti keletą d o k u m e n t u . 

Je igu nega l i t e nuvykti ) 
mais to kortel ių skyrių patys. 
gali te pap ra šy t i , kad su jo dar
buotoju sus i t i k tu jūsų gimi
nai t is a r d r a u g a s . 

K u r k re ip t i s dėl papildo
mos informacijos? 

N o r i n t g a u t i i š s amesnę 

informaciją apie Maisto korte
lių programą, galite skambint i 
į savo vietinį maisto kortelių 
skyrių (žiur. telefonų knygoje) 
a rba nemokamu numer iu 1-
800-221-5689. jūsų skambut i s 
bus nukreiptas į jūsų valstijos 
nemokamą numerį, kur iuo ir 
gausi te reikiamą informaciją. 

Taip pat platesne informa
ciją apie Maisto kortelių pro
gramą (lietuvių kalba) galite 
ras t i USDA tinklapyje, adre
su: 

http:/Avww.ms.usda.gov/fsp/out-
readvTrarj3lations/Iithuxuaian/ 

arba JAV Lietuvių Ben
druomenės tinklapyje, adresu: 

ht^^/5avIb.arg/fexistamp_lLphp 

Linkime sėkmės! 

Parengt 
J ū r a t e Mikšėnienė 

JAV LB įstaigos vedėja 



Lietuvos konsulinės įstaigos naikina privilegijas turizmo 
firmoms 

tvarką, iš prie generalinio kon
sulato neakredituotų turizmo 
agentūrų dokumentai vizoms 
gauti nebuvo priimami. 

Liepą Lietuvos URM su
drebino skandalas del įtariamos 
septynių konsulinių pareigūnų 
korupcijos. 

Minėtieji pareigūnai, t a rp 
kurių buvo URM Konsulinio 
departamento direktorius Ge
diminas Šiaudvytis bei Lietuvos 
generalinis konsulas Sankt 
Peterburge Gintaras Ronkaitis, 

Atkelta iš 1 psl . 
patvirtinimą raštu dėl bendra
darbiavimo pagal turistinę pro
gramą, bei standartinius doku
mentus, būtinus vizoms įfor
minti (užpildytą anketą su nuo
trauka, vidaus paso kopiją, už
sienio pasą). 

Vizos bus išduodamos tik 
turistiniame kelialapyje nuro
dytam laikui. Vizos turizmo 
agentūroms greičiausiai gali bū
ti įformintos per 3 darbo dienas. 

Pagal iki šiol galiojusią 

dėl padarytų pažeidimų buvo 
priversti atsistatydinti. 

UR ministras Antanas Va
lionis anksčiau teigė, kad mi
nėtieji pareigūnai už tarpinin
kavimą turizmo firmoms gau
nant vizas ėmė neteisėtą atlygi
nimą. 

Valstybės saugumo depar
tamento surinktą medžiagą 
apie įtariamus diplomatų pra
sižengimus tiria General inė 
prokuratūra. 

Lietuvos bankai verčiami užsidirbti naujais budais 
Atkelta iš 1 psl . 
tik 0.5 proc. iki 264.2 mln. litų, 
o didžiausią jų dalį sudarančios 
atlyginimų, socialinio draudimo 
bei kitos su darbo užmokesčiu 
susijusios sąnaudos sumažėjo 
8.1 proc. iki 159.8 mln. litų. 

Didžiausio Lietuvoje Vil
niaus banko grynosios palūka
nų pajamos pirmąjį pusmetį 

Zoknių oro 
Atkelta iš 1 psl. 

Zoknių oro uostą šiuo metu 
valdo civiliai ir kariškiai. So
vietmečiu Zokniuose buvo įsi
kūrusi viena didžiausių Sovietų 
Sąjungoje karinių oro pajėgų 
bazių, kurioje buvo dislokuoti 
naikintuvų „MiG-27" ir „MiG-
29" pulkai, elektroninės žvalgy
bos įranga aprūpinti transporto 

siekė 89.1 mln. litų - 15.1 proc. 
mažiau nei tuo pačiu 2002-ųjų 
laikotarpiu (104.9 mln. litų). 

Tuo tarpu banko grynosios 
paslaugų ir komisinių pajamos 
išaugo 9 proc. iki 56.16 mln. 
litų. 

Vilniaus banko veiklos išlai
dos šiemet išaugo 10.3 proc. iki 
87.5 mln. litų, ir tai lėmė, jog 

banko grynasis pelnas smuko 
7.6 proc. iki 59.1 mln. litų. 

Pasak Vilniaus banko 
atstovų, veiklos išlaidų augimą 
nemažai lėmė programinės 
įrangos diegimo ir sąnaudų 
padidėjimas. Vilniaus bankas 
yra pranešęs, jog į informacijos 
technologijas šiemet investuos 
apie 50 mln. litų. 

uostas bus perduotas krašto apsaugai 
lėktuvai ,,An-12" bei atakos lėk-
tuvų-bombonešių .,Su24" re
monto bazė. Šiuo metu Zokniuo
se įsikūrusioje Pirmojoje aviaci
jos bazėje dislokuoti Lietuvos 
Karinių oro pajėgų 'KOP) turi
mi transporto lėktuvai ,,An-26", 
„L-410" bei lengvieji atakos lėk
tuvai „L-39 Albatros". 

Šio oro uosto svarba susi-

Rusijos verslininkai nori investuoti 
Atkelta iš l p s l . 

Klaipėdos LEZ ir Rusijos 
laisvųjų muitinės zonų sąjunga 
jau pasirašė ketinimų proto
kolą, kuriuo numatoma įgyven
dinti įvairius bendrus verslo ir 
investicijų projektus. 

„ Jau rugsėjo mėnesį gali 
būti pradėti realizuoti pirmieji 
bendri projektai", sakė Klaipė
dos LEZ valdvmo bendrovės val

dybos pirmininkas Povilas Va
siliauskas. 

Kita vertus, Klaipėdos LEZ 
atsiveria galimybės įgyvendinti 
bendrus verslo projektus su 
Rusijoje veikiančiomis panašio
mis ekonominėmis teritorijo
mis. 

Klaipėdos LEZ yra vienin
telė veikianti laisvoji ekonomi
nė zona Lietuvoje. 

rūpinta po to, kai Lietuva gavo 
pakvietimą prisijungti prie 
NATO. 

L. Linkevičius birželį yra 
sakęs, kad svarstydami apie ga
limybes Lietuvoje įkurti NATO 
bazes, JAV atstovai lankėsi kai 
kuriuose Lietuvoje objektuose ir 
kaip pavyzdį paminėjo Zoknių 
oro uostą. 

Klaipėdoje 
Čia dirba Vokietijos ir Ja

ponijos susivienijimo „Siemens-
Yazaki" antrinė bendrovė ,,SY 
Wiring Technologies", Danijos 
bendrovės „A. Espersen" žuvies 
perdirbimo gamykla. 

Šiais metais pasirašytos dvi 
naujos investicijų sutartys, iki 
metų pabaigos tikimasi pasi
rašyti dar 2-3 sutartis. 

„Blazers" klubas nusivylęs, kad A. Sabonis negrįš į Portlandą 
Atkelta iš 1 ps l . 
Maurice Cheeks, pažymėjęs, 
kad Portlando klubui dabar iš
kils didžiulių problemų kovoje 
po krepšiu. 

„Iš pradžių atrodė, kad jis 
nori žaisti, tačiau dabar paaiš
kėjo, kad ne, — teigė komandos 

vadybininkas John Nash. — 
Norėtume turėti jį kaip žaidėją 
amžinai, tačiau tai neįmano
ma". 

A. Saboniui, kuris šiuo metu 
leidžia laiką Lietuvos pajūryje, 
naujasis sezonas ,.Blazers" 
komandoje būtų tapęs -aštun-

Vilniaus apskričiai vadovaus socialdemokratas 

tuoju per visą karjerą. 
Praėjusiame sezone jis 

žaidė 78 reguliariojo sezono 
rungtynėse, pelnydamas 6.1 
taško ir atkovodamas 4.3 ka
muolio per 15.5 min. žaidimo 
laiko. 

Atkelta iš 1 ps l . 
Socialliberalų vadovybė pir

madienį pareiškė pritarianti 
valdančiosios daugumos bend
rininkų socialdemokratų siūlo
mai F. Kolosausko kandidatūrai 
į Vilniaus apskrities viršinin
kus. 

Pastaruosius kelis mėne
sius Vilniaus apskrities virši
ninko postas buvo laisvas. 
Ankstesnis apskrities viršinin

kas socialdemokratas Gedimi
nas Paviržis atsistatydino, jį iš
rinkus Vilniaus meru. 

Kadangi šie rinkimai pri
pažinti neteisėtais, G. Paviržio 
mero įgaliojimai buvo įšaldyti, o 
vėliau jis pralaimėjo mero rin
kimus liberalcentristui Artūrui 
Zuokui. 

Vėliau G. Paviržis išrinktas 
opozicijai atstovaujančiu vice
meru. 

60-metis F. Kolosauskas yra 
įgijęs inžinieriaus mechaniko 
specialybę Kauno politechnikos 
institute. 

1992-1996 m. buvo išrinktas 
į Seimą, kur vadovavo Biudžeto 
ir finansų komitetui. 

Jis dirbo vyriausybės suda
rytoje darbo grupėje deryboms 
su investuotojais dėl Būtingės 
naftos terminalo statybos ir 
finansavimo. 

•

Trumpai apie viską 
'Naudojantis ..Lirtuvo* ryto" <LR!. „Lwtuv«t žinių" <LŽ>, „R^spuobkos* <R>, 
„Kauno dienos" *KD). „Klaipėdos" CK) „Valstybes žinių" VŽ; dienrasčnj. BNS 
tr Eltos infbrmacijaznie* 

* Vyr iausybės n u t a r i m a s 
leidžia gražiausiose v ie tose 
žemės j au t u r i n t i e m s asme
nims pasididinti savo plotus, 
apribojus galimų teisėtų sa
vininkų pretenzijas į juos. Pa
sak ekspertų, vienas naujausių 
vyriausybės nutarimų atveria 
naujus kelius piktnaudžiavimui 
prekyba valstybės turtu. Opo
zicija reikalauja šį nutarimą 
atšaukti, o Konstitucinis teis
mas netrukus svarstys bylą, 
tiesiogiai susijusią su priimtuo
ju nutarimu. (KD-Elta) 

* V a d i n a m o s i o s , p r e z i 
den t i nė s Libera lų demokra
tu par t i jos (LDP) popul iaru
mas per tris mėnesius suma
žėjo perpus — liberaldemokra-
tai. gegužės mėnesį buvę antri, 
dabar vos perkoptų penkių pro
centų rinkimų ribą. Šią ribą 
peržengtų tik penkios partijos. 
Vis populiarėja Naujoji sąjunga 

— už ją balsuotų 8.2 proc. 
apklaustųjų. Liberakentristai 
iš pirmos pozicijos išstūmė 
Lietuvos socialdemokratų parti
ją. Dabar už ją balsuotų 12.2 

proc. apklaustųjų. (LŽ-Elta) 
* L i e t u v o s j ū r i n i n k u 

žmonos gavo b logas ž in ias i š 
JAV. Floridoje kitą savaitę 
turėtų prasidėti teisinės proce
dūros prieš 17 motorlaivio ,,Yal-
ta" jūrininkų, įtariamų narko
tikų gabenimu itin s tambiu 
mastu. Tarp jų yra 11 Lietuvos 
piliečių, dirbusių šiame su Pa
namos vėliava plaukiojusiame 
laive. Ar tyrimas jau baigtas ir 
kiek laiko galėtų užtrukti teis
mo procesas, amerikiečiai ne
skelbia. (LR-Elta) 

* L i e tuvos j ū r ų m u z i e 
j a u s de l f i na r iumas p a s i p i l d ė 
sep t in tuo ju gyvento ju . Jį šią 
vasarą padovanojo delfine 
Glorija. Jūrų muziejaus direk
toriaus pavaduotojo ir vyriau
siojo veterinarijos gydytojo Žil
vino Kleivos teigimu, naujagi
mis jaučiasi gerai. (K-Elta) 

* Sukč ių m a s a l a s — p r a 
bangūs ba lda i . Brangiai kai
nuojančius baldus perkantys 
žmonės, pasitikėdami solidžiai 
atrodančių salonų įvaizdžiu, 
avansu sumoka didžiules 

sumas, tačiau ne tik negauna 
žadėtosios prekės, bet ir pra
randa pinigus. Pasak saugos 
tarnybos Ekskomisarų biuro 
viceprezidento Aliaus Sadecko, 
baldais prekiaujantys sukčiai 
pradangino šimtus tūkstančių 
litų. (R-Elta) 

* Vidurvasar į — a i s t ro s 
dėl sost inės š i lumos ka inų . 
Vilniaus šilumos tinklai apkal
tino Prancūzijos susivienijimo 
..Dalkia" valdomą įmonę „Vil
niaus energija" nesilaikant su
tarties su Vilniaus savivaldybe 
dėl sostinės šilumos tinklų nuo
mos ir pareikalavo vilniečiams 
grąžinti 4 mln. litų. Be to, pagal 
sutartį ,,Dalkia" įsipareigojo 
per Vilniaus šilumos ūkio nuo
mos laiką į jį investuoti 578 
mln. litų, tačiau to nedaroma. 
(R-Elta) 

* D idž i aus i a i Ba l t i j o s 
va l s tybėse m e d v i l n ė s per 
d i rb imo bendrove i d a b a r n e 
pa tys ger iausi l a ika i . Inves
tuotojų iš Singapūro planai 
investuoti 240 mln. litų ir su
kurti 3,500 darbo vietų taip ir 
liko dokumentuose. (LŽ-Elta) 

* Kaunas š iemet s u l a u k s 
daug iau ka ip 100 mln . litų 
investicijų į prekybos bei pra
mogų centrų plėtrą. (KD-Elta) 
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Loterijos bilietus „Draugo" gegužinėje platino iš kairės: Danguolė 
Ilginytė, Elvyra Zubavičienė bei jos dukra Vytautė. Jono Kuprio nuotr. 

NESIBAIGIA LIETUVOS IR LATVIJOS 
„KIAULIŲ KARAS" 

Lietuvos ir Latvijos ginče 
dėl prekybos kiauliena kol kas 
nematyt i prošvaisčių. Latviai 
neket ina a tšaukt i nuo liepos 
1-os dienos įvestų kiaulienos 
iš Latvijos importo apr ibo
j imų. Pol i t ikai sako, kad 
Lietuvos ir Latvijos nesutar i 
mai naudingi NATO ir Eu
ropos Sąjungos pr ieš inin
kams. 

Latvijos Saimos 10-mečio 
minėj ime dalyvavęs Seimo 
pirmininko pavaduotojas Čes
lovas Ju r šėnas prieš latvius 
panaudojo firminį savo ginklą 
— humorą — ir teigia pasie
kęs gerų rezultatų. Liepos 7 d. 
Č. J u r š ė n a s sakė , k a d į 
la tv ius j i s kreipėsi ka ip į 
brolius ir seses, apžvelgė ben
drą abiejų tau tų kelią, tačiau 
neužmiršo paminėt i ir kiau
lių. „Laisvosios Europos" radi
ju i j is pe rska i t ė tą kalbos 
vietą: 

— Mes visi būsim vienoj 
euroat lant inėj erdvėj, mūsų 
negąsdins jokie r i te r ia i ir 
tironai, juodi kat inai a r degli, 
virti ar rūkyti paršeliai. 

Salėj buvo juokas ir ploji
mai. 

Pasak Ju ršėno , jo kalba 
Latvijos pa r l amen ta rų buvo 
su t ik t a bene š i lč iausiai . Į 
Latvijos Saimos dešimtmečio 
minėjimą a ts isakė vykti Sei
mo pirmininkas Ar tūras Pau
lauskas. Buvo laikoma, kad 
tai a tsakas į Latvijos prezi
dentės ats isakymą dalyvauti 
Mindaugo ka rūnav imo jubi
liejuje. Tač iau , pasak J u r 
šėno, Seimo pirmininko lat
viai nepasigedo. Iškilmėse C. 
Juršėnui buvo suteikta teisė 
pasisakyti an t r am iš užsienio 
svečių, o Estijos atstovas išvis 
negavo žodžio. 

Sunku pasakyti , ar Seimo 
pi rmininko h u m o r a s padės 
pataisyti pastaruoju metu pa
šlijusius Lietuvos ir Latvijos 
santykius. 

Lietuva ir Latvija tur i su
dariusios Laisvosios prekybos 
sutartį , yra Pasaulio prekybos 
organizacijos na rė s , tač iau 
tarp šalių įsiplieskė prekybos 
ka ra s , k u r i a m e , rodos, ne
galioja jokios taisyklės. Latvi
jai įvedus mui tus lietuviškai 
kiaulienai. Žemės ūkio minis
terija mojuoja latviškų maisto 
produktų sąrašu, kur iam gali 
būt i ta ikomi papildomi 
muitai . Vis dėlto pažvelgus 
atidžiau matyti , kad Lietuva 
užėmė laukimo poziciją. Ne
manoma, kad latvių veiksmai 
Lietuvos ūkiui padarytų daug 
žalos. Be to, t ikima, kad nuo 
kitų metų gegužės 1-osios 
problema išs ispręs ša l ims 
tapus ES narėmis . Pareigūnai 
įsitikinę, kad ta rp šalių narių 
tokie konfliktai neįmanomi. 

Tuo tarpu Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 

Gediminas Kirki las a t k r e i p ė 
dėmesį į t a i , k a d k i a u l i ų 
reikalai gad ina Balti jos ša l ių 
sol idarumo įvaizdį. 

Užsienio re ika lų min i s t e 
rijos E k o n o m i k o s d e p a r t a 
men to d i r e k t o r i u s R o m a s 
Švedas kalbėjo, kad latviai pa
žeidė sus i t a r imus . Tač iau R. 
Švedas n e a t s a k ė į k laus imą , 
ka ip L i e t u v a ž a d a i eško t i 
teisybės: 

- Lietuva gali d a u g k u r 
apeliuoti , bet aš d a b a r neno
riu ka lbė t i apie k o n k r e č i u s 
ž ingsn ius , ką m e s ž a d a m e 
da ry t i . Įvyko s u s i t i k i m a s . 
Lietuviai ir estai pe rdavė La t 
vijos pusei kompromis in į pa
siūlymą. Lai jie a t s ako , o t a d a 
mes žiūrėsime. 

Lietuvos kiaul ių aug in to 
jų asociacijos v a d o v a s K a s 
p a r a s Ju rev ič ius s a k o , k a d 
Lie tuvos ū k i n i n k a i p a t i r s 
nuostolių. Visų p i r m a jį žei
džia, kad latviai su l ie tuvia is 
pasielgė negarb inga i , s m u k 
dydami juos labiau nei k i t a s 
ša l is . E s t a m s n e a p m u i t i 
namos kiaul ienos kvota s k i r t a 
10 kar tų , l e n k a m s 6 k a r t u s 
didesnė nei l i e tuv iams . 

— Blogiausia m u m s , Lie
tuvos k iau l ių a u g i n t o j a m s , 
kad iš m ū s ų pasityčiojo, i r j i e 
paskelbė, kad n u s t a t o pagal 
ta i kvotas . Tai kodėl d a b a r 
e s t ams davė 200 tonų kvotą 
kiaulienai įvežti į Latviją iš 
Estijos, o Lietuvai — t ik 20 
tonų, ka i l ietuviai t u r i pe r mi
lijoną kiaulių, o estai gal 300,000. 

Pa sak Ju rev ič i aus , L ie tu
vos kiaulių augintoja i mėgino 
į tai a tkre ip t i L ie tuvos pa
reigūnų dėmesį, t ač i au šie su 
latviais derėt is n e t nemėg ino . 

S a u l i u s S p u r g a 
LER 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

„Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulužę, 
Man ji primena kaip gyvą 
Mylimą mamužę..." 

(Vytė Nemunėlis) 

v -*̂  *tįs %* 

m*:j 

A.tA-
APOLONIJA JAROŠIENĖ 

1 9 8 3 m . r u g p j ū č i o 1 4 d . 

Tiek m e t ų p r a b ė g o , o t a diena k a i p v a k a r , kada m u s 
pa l i ka i i r išėjai Amžinybėn sus i t ik t i s u a.a. Kostu, ku r io 
n e t e k o m e 1982 m . vasar io 28 d. 

M i r t i e s m e t i n i ų proga m a l o n i a i p rašome v i s u s 
p r i s i m i n t i a.a. Apoloniją savo m a l d o s e . 

K r i s t i n a , s e s u o G e n o v a i t ė ir art imieji . 

PASLAPTINGA VOKIETIJOS BENDROVES IR 
LDZTUVOS VYRIAUSYBĖS SUTARTIS 

Naujienų agentūros prane
šė, kad Vokietijos bendrovė 
„E.oN Energie" ir Lietuvos Vy
r iausybė s u t a r ė dėl Lietuvos 
e lek t ros energe t ikos įmonių 
akci jų m a i n ų . T a č i a u , kas 
konkreč i a i s u t a r t a , lieka 
pas lap t i s . 

Vilniaus mero rinkirnai, ta
riamas a r t i k r a s sk i l imas val
dančioje koalicijoje, Pasaulio 
l ietuvių da inų šventė , paga
l i au a tos togos — visa ta i 
užgožė Vyriausybės ekono
minius sprendimus. Šiuo metu 
vyks ta du dideli privatinimo 
procesai: p a r d u o d a m a alkoho
lio p r a m o n ė bei ruošiamasi 
p a r d u o t i skirstomuosius elek
tros tinklus. 

Vyr iausybės ir Vokietijos 
bendrovės „E.oN Energie" 
a t s t ova i s u t a r ė ke i s t i šios 
bendrovės t u r i m a s Elektrėnų 
ir Mažeikių e lek t r in ių akcijas 
į skirs tomųjų t ink lų akcijas. 
Tačiau, k a s konkrečia i buvo 
s u t a r t a , iki šiol neskelbiama. 

Vyr iausybės na r i a i teigia, 
kad konf idencia lumas derybų 
m e t u y r a į p r a s t a s dalykas 
vers lo san tyk iuose , kadangi 
ta ip s iek iama apsaugot i vals
tybės in te resus . Anot prem
jero pa ta rė jo S a u l i a u s Spė-
čiaus , visos sus i t a r imo deta
lės bus a tskle is tos po to, kai 
Vyriausybė p r i t a r s sutarčiai, 
t.y. p i r m a su t a r t i s b u s patvir
t in ta , o po to dėl jos nuostatų 
ga l ima bus d i sku tuo t i . 

— Tai y ra riboto naudoji
mo dokumen ta i , kadangi jie 
yra apie komerc in ius dalykus, 
ir sandorio šalys, žinoma, taip 
pa t i r ,J£.oN", ir privatizavimo 
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. ikJ 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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konteks te atsižvelgiant, n e vi
sos de ta lės gali būti atskleis
tos , ir t a i tiesiog s iek ian t 
apsaugot i finansinius valsty
bės in te resus , įskaitant ir pri
vat izavimo procesą, į skai tant 
ir m a i n ų procesą, t a ip pa t 
išvengti bereikalingų speku
liacijų. Kai bus patvirtinti spren
d imai , ka i j ie bus pr i imt i , 
v isuomenė bus informuota. 

Vyriausybės atstovas tei
gė, kad susitarimas yra riboto 
naudojimo dokumentas. Tai 
reiškia, kad jam šis s t a tusas 
su t e ik t a s , remiantis Valsty
bės i r tarnybos paslapčių įsta
tymu. Tačiau šis į s ta tymas 
n e n u m a t o , kad informacija 
apie Vyriausybės derybas su 
privačiomis bendrovėmis gali 
tapt i tarnybos paslaptis. Bent 
j au du Seimo nariai, kurie 
rūp inas i ekonominiais spren
dimais , ta ip pat mano, kad 
derybų rezultatai negali būti 
slapti . Seimo Ekonomikos ko
mi te to pirmininkas Vik tor 
Uspaskich sako, kad iš princi
po nepr i t a r ia šioms deryboms. 

Reikėtų priminti, kad Us
paskich yra valdančiosios koa
licijos ats tovas ir vieno svar
b iaus ių komitetų pi rminin
kas . Tai rodo, kad netgi social
demokratų ir socialliberalų koa
licijoje nėra vieningos nuomo
nės, ar derybos su ,E.oN Ener
gie" yra teisingas sprendimas. 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys Jonas Lion
g inas , k u r i a m prieš keletą 
metų teko dalyvauti derybose 
su „Williams International", 
teigė, kad slaptumas, priimant 
su pr iva t in imu susi jusius 
sprendimus, yra nenaudingas. 

— Mano nuomone, tai vi
są laiką bet kokie sandoriai, 
ypač akcijų mainų, turė tų bū
ti vieši, ir tai turėtų žinoti tiek 
visuomenė, tiek ir politikai. 

Seimo narys sutinka, kad 
per pačias derybas šalių pa
siūlymai gali būti išlaikomi 
paslaptyje, tačiau, baigus de
rybas , Vyriausybė tu rė tų 
atskleist i susitarimus. 

— Taip yra pasaulyje pri
imta , jog derantis, kad infor
macija nenutekėtų ir konku
rentai nesužinotų, tai yra ta 
slaptumo aureolė. Tačiau vėliau 
tai t u rė tų būti visuomenei ži
noma. Kai paslapties skrais tė 
uždengta, tai lyg tai kažkas ir 
negerai . 

Konfidencialumas deran
tis nėra blogas dalykas, tačiau 
derybų rezultatų nežinojimas 
kel ia abejonių dėl proceso 
ska idrumo. 

Sigitas Babilius 
LER 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
APIE ŠVIESOS GREITĮ IR 

VASAROTO JUS PRIE BONDO EŽERO 
Visi žinom apie Einšteino ja, deja —grybai slapstėsi. Net 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugpjūčio 23 ir 30 d. bei 
rugsėjo 6 d. (šeštadieniais) 
nuo 10 v.r. iki 1 v. p.p. vyks 
naujų studentų registravimas. 
Čikagos apylinkėse gyvenan
tys jaunuoliai registruosis į 
akivaizdinį skyrių (t. y. lankys 
paskaitas šeštadieniais), o į 
neakivaizdinį skyrių regist
ruosis gyvenantys kitose vals
tijose JAV. Kviečiame litua
nistinių mokyklų abiturientus 
ir neseniai atvykusius iš Lie
tuvos jaunuolius gilinti litua
nistines žinias. Trejų mokslo 
metų kreditus užskaito kai 
kurie universitetai ir kolegi
jos. Daugiau informacijos su
teiks Milda Šatienė tel: 708-
409-0216. 

Jaunimo centre (5600 S. 
Claremont Av., Chicago, IL. 
60636-1039) rugpjūčio 23 d. 
(šeštadienį) 8:30 v.v. vyks 
šokių vakaras „Kam jau 30 ir 
vyresniems". Kviečiame visus, 
poromis ir po vieną, našlius ir 
našlytes, smagiai praleisti 
vakarą. Linksmins Artūras 
Blažukas. Veiks baras. Atvy
kite. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose, Oak 
Lawn, organizuojamas vaikų 
darželis (day-care). Vaikų 
amžius - 3—5 metai. Užsiėmi
mai vyks penkias dienas per 
savaitę nuo 8:00 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų. Leiskime 
mamoms dirbti! Vaikus priim
sime visai ar pusei dienos; dvi, 
tris ar penkias dienas per sa
vaitę. Dėl kainos ir registravi
mo teirautis tel.: 708-^122-
1433 arba 773-983-6517. 
Mokslo metai prasidės rugsėjo 
2 d. Registruotis iki rugpjūčio 
27 d. Prityrusios mokytojos 
mokys Jūsų vaikus dainelių, 
šokių, žaidimų. Vaikai išmoks 
bendrauti krikščioniškoje dva
sioje, bus ruošiami mokslui 
mokykloje. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi pradinių 
klasių mokytojai. Prašome 
skambinti mokyklos direkto
rei Jūratei Dovilienei 630-832-
6331. 

Pianisto Rimanto Vingro 
labdaros koncertas rugsėjo 
14 d., sekmadienį, Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Le-
monte, IL, po šv. Mišių 12:30 
vai. p.p. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių: 
„Saulutė" arba „Sunlight Op-
rhan Aid" 419 Weidner Rd. 
Buffalo Grove, IL 60089. 

Čikagos lietuvių operos 
pasi l inksminimas organi
zuojamas rugpjūčio 24 d. 11 
vai. r. Jaunimo centro ka
vinėje: meninė programa, mu
zika, šokiai, baras, šašlykai ir 
kiti užkandžiai, loterija. 
Kviečiame ir didelius, ir 
mažus! 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį, Old Oak Coun-
try Club, Lock Port, IL. Norin
tys dalyvauti kviečiami regist
ruotis iš anksto, kreiptis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

JAV Lietuvių Bendruo
m e n ė s Vidurio Vakarų apy
gardos naujai išrinktoji val
dyba kviečia visus į gegužinę, 
kuri vyks PLC sodelyje, Le-
monte, rugpjūčio 17 d. po 11 
vai. šv. Mišių. Jūsų lauks lie
tuviškas maistas, smagi muzi
ka, gaivūs gėrimai, loterija ir 
geri pažįstami. Bus proga pa
bendrauti su naujuoju Lietu
vos konsulu Čikagoje Arvydu 
Daunoravičiumi. JAV LB Ta
rybos pirmininke Regina 
Narušiene, JAV LB apylinkių 
pirmininkais ir svečiais iš kitų 
organizacijų. Visų laukiame. 

Švč. M. Marijos ėmimo į 
dangų iškilmės yra privalo
ma bažnytinė šventė. Sį 
penktadienį, rugpjūčio 15 d., 
Jėzuitų koplyčioje vyks šv. 
Mišios, aukojamos 11:30 v. r. 
Po Mišių vyks priėmimas, bus 
švenčiamas kun. Vaclovo Gu
tausko 90-tas gimtadienis. 

Beverly Shores , IN, ir apy
linkių lietuviams skirtos lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečią sekma
dienį vietos Šv. Onos baž
nyčioje. Rugpjūčio mėn. jos 
vyks 17 d. 1 vai. p.p. Mišias 
aukos kun. K. Ambrasas. SJ. 

.reliatyvumo teoriją, bet ją tik
rai supranta tik ... pensinin
kai. Nes, matai, jų laikas lekia 
šviesos greičiu. Gal ir ne visai 
taip tas pasišiaušęs genijus 
aiškino, bet pensininkai jo te
oriją sau gerai pritaikė. Todėl 
jie — neturi laiko! Jie bėginė
ja ir ten ir šen, tai pavežioda
mi, tai paglobodami, tai aukas 
rinkdami, tai audokami, tai 
paslaugydami, tai išklausy
dami, padiskutuodami ir pa
dainuodami, tai vienoj, tai ki
toj organizacijoj pasidarbuoda
mi. Taip tas laikas žybt — ir 
nebėra! 

Tačiau kartais tie greituo
liai stabteli. Būtent tie — 
„Lietuvos vaikų vilties" sava
noriai. Juos kas vasarą savai
tei sustabdo Gražina ir Jim 
Liautaud, pakviesdami į savo 
vasarvietę Wisconsin valstijo
je. Iš to „šviesos greičio" stai
ga atsirast ramybės padėty, 
mažų mažiausiai, keista, bet... 
labai labai gera! 

B6nd ežerėlis su smėlio 
dugnu ir pušynų pakrantėm; 
su jaukiais raudonstogiais 
svečių namukais; su didele 
vasarvietės sale, kur gali 
minkštasuoly sėdėti, į ežerą, \ 
ežere ūkaujančius raibus „lo-
on" paukščius žiūrėti, arba bi-
lijardą žaisti; arba po knygų 
lentynas raustis. O ten — ko 
trokšta kiekvienos „knygų 
žiurkės" širdis — nuo enciklo
pedijų iki Agatha Christie 
paslapčių, nuo Mark Twain 
iki Virginia Woolf! O ką bekal
bėt apie maudimąsi ir vaka
rais „Nojaus arka" aplink 
ežerą — pūku —pūku — plau
kimą! Tikras rojus! 

Taip buvo ir šią vasarą, 
liepos pabaigoje, rugpjūčio 
pradžios dienomis. „LW" sa
vanoriai pensininkai vėl atos
togavo pas Gražiną ir Jim. Ir 
...turėjo apsčiai laiko! Oras 
buvo puikus, gerai „užsaky
tas": lijo tik naktį ir vieną kar
tą, per apsirikimą, dieną. De-

NETURĖK PINIGŲ, BET TURĖK DAUG 
DRAUGŲ 

Nors jau daug talkininkų ir 
remejų, padėjusių „Draugo" 
gegužinėje, vardijome, bet jų 
liko dar visas sąrašas. Esame 
dėkingi loterijoje talkinusiai 
Monikai Gudaitienei ir Birutei 
Jasaitienei, kuri daug metų 
šiam barui vadovavo, o šiemet 
savo pareigas perdavė dukrai 
Jūratei Budrienei. Padėka 
Jurgiui Vidžiūnui, kuris barą 
laikė atdarą iki vėlumos. Nuo
širdus ačiū meninėje progra
moje pasirodžiusiai kaimo ka
pelai ..Sodžius" (vadovas Vy
tautas Jurevičius). 

Esame dėkingi ir gerai pavy
kusios loterijos aukotojams. 
Paskutinėmis dienomis, suži
noję, kad čia „sausra", laimi
kių padovanojo šie mūsų rė
mėjai, kiti jau antrą kartą: 
Kunigunda Šilinienė (Čikaga), 
A. ir V. Lamauskai (Palos 
Hills), Ona Norvilas (Lemon-
tas). Dalia ir Jurgis Anysai 
(Čikaga). Bernardas Vm-
dašius (Berwyn». Elena Ablin-
gytė (Čikaga), dr. Jonas Ado
mavičius (Čikaga), Regina 
Juškaitiene (Oak Lawn), Regi
na Vaitkūnas (Čikaga). Iva 
Paulauskas (Čikaga). Danutė 
Vidžiūnas (Čikaga), Ona Mi-
trovic (Palos Hills. atsiuntė 20 
dol.», Brone Navickienė (Le-
montas), Vytautas Juškevi-

Albinai, prityrusiai grybauto
jai, „nešvilpė" taip garsiai 
kaip pernai. Vos vieną kitą 
mažą krepšelį voveraičių te-
pririnko. 

Bet ir be grybų pertek
liaus alkti neteko. Pas „LVV 
savanorius yra gurmetiškais 
talentais apdovanotų: Viktori
ja, Regina, Albina, na, ir pati 
šeimininkė Gražina! Todėl lai
mingi atostogautojai gardžia
vosi cepelinais, kugeliu, sū
riais ir skilandžiais, net... kep
tu paršiuku! Žodžiu, nieko ne
trūko, nebent gulbės pieno... 

Tačiau pagrindinis ir svar
biausias šios malonios viešna
gės centras buvo dosnių šeimi
ninkų nuolatinis draugišku
mas ir labai lietuviška Wis-
consin valstijos gamta. Pasi
maudyt, pasivaikščiot ir dvi
račiais pasivažinėti vingiuo
tais keleliais, pagrybaut, pri-
sigert grynutėlio oro, o va
karais „nuleist" saulę į Bond 
ežerą — ne blogiau, kaip Pa
langoje. Be to, nors ir ne Pa
langa, bet Vilnių su visa Dai
nų — šokių šventės grožybe 
matėme vaizdajuostėse, ku
rias iš Lietuvos atsivežė Liu
das ir Albina Ramanauskai. 
Vakarais bežiūrėdami tą fan
tastiškai gražiai, grandioziš
kai surengtą, preciziškai atlik
tą šventę, visi iš naujo įsimy-
lėjom Lietuvą ir tuos tūkstan
čius ypatingai gražaus jauni
mo. Olimpiadų komitetai tu
rėtų Lietuvą pakviest surengt 
olimpiadų atidarymus! 

Nors „LVV" savanorių lai
kas pas Jim ir Gražiną Liau
taud beviešint sulėtėjo, bet, 
deja, nesustojo... Per greit, per 
greit ištirpo saulėta savaitė... 
ir... sudie lietuviškos gamtos 
kampeli, ir ačiū, Gražina ir 
Jim, mielieji didžiaširdžiai 
draugai! 

Naujos energijos pilni su
grįžom Čikagon vėl visus me
tus... neturėti laiko ! 

Iraštenbuvau 

čius (Palos Hills). Liucija 
Maldūnienė. Edvardas Šulai-
tis (Cicero), Vacys Ščerba 
(Čikaga), Nijolė Užubalienė 
(Čikaga), Viktorija Pikelienė 
(Čikaga). Marija Kriaučiū
nienė (Čikaga), Irena Buka-
veckienė (Čikaga), Valerija 
Šimkienė (Naperville). Nep-
tune"s Resort (WI). Bronė Ma-
renholcas (Oak Lawn). Koste 
Anserevičienė (Čikaga), Vacys 
ir Danutė Jakovickai Palos 
Hills), Jurgis ir Veronika Bub
niai (Čikaga). Julija Gylienė 
(Lemontas), Nelia Paulaus
kaitė (Bridgeportas), Gražina 
Bičiūnaitė (Bridgeportas). 
Ona Rušenienė (Palos Hills). 
Frances Lapačinskas (Oak 
Lawn), Krūsnis (Čikaga), Re
gina ir Albinas Smolinskai 
(Čikaga), Stasė Visčius (Čika
ga), Anelė Ramanauskiene 
(Čikaga), Jurgis ir Gerda Pa-
dagai (Čikaga), Elzbieta Klei-
zienė (Čikaga K Viktorija Vala-
vičienė (Čikaga), Dalia Šau
lytė (Čikaga). Teresė Kybar
tienė (Clarendon Hills1. Lilija 
Jasaitė (Burbank), Sigita ir 
Anatolijus Siutai (Čikaga), Al
dona Mackevičius (Čikaga). 
Dana Varaneckienė (Čikaga), 
Aldona Jurkute-Knstolaitis 
(Benvyn), Halina Dilienė 
(Čikaga). Visiems nuoširdus 
ačiū 

Šioje virtuvėje nieko netrūko, tik gulbes pieno! Išalkę „Lietuvos vaiku vil
ties" savanoriai: iš kairės) Viktorija ValaviCiene. Albinas ir Regina Smo
linskai. Antanas Valavičius, Albina ir Liudas Ramanauskai. 

Vytauto Stanevičiaus nuotr. 

Nors dabar sakome sudie, bet susitiksim vėl! Išvykstame namo: t iš kair* 
nas Valavičiui, Jolita Džiaugienė su anūke Karolina. Nijolė L'žubaliene, . 
na ir Albinas Smolinskai jau buvo iškeliavę 



ĮDOMIOJI SKILTIS 

JAU GALITE ĮSIGYTI 
III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

VAIZDO JUOSTAS 
III PASAULIO LIETUVIŲ I 
DAINŲ ŠVENTĖ Vilnius 2003 I 

III PASAULIO LIETŪVŪj IH PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ Vilnius 2Goj DAINŲ ŠVENTĖ Hms2QQ3j 

Amerikos Lietuvių televizija 
- oficiali III Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventės vaizdo 
juostų platintoja JAV. 

Komplektas susideda iš 3 
vaizdo juostų - 1. 2 ir 3 dalies. 

1 dalis - ansamblių vakaras 
,.Virsmo spalvos". Ansamblių 
vakaras vyko Kalnų parke. 
Dalyvavo dainų ir šokių an
sambliai, liaudies instrumen
tų orkestrai, kaimiškos kape
los. Programos vadovas Vidas 
Aleksandravičius. 

2 dalis - šokių diena ,.Gy-
vvbės žalias medis", vvkusi 

Žalgirio stadione. Dalyvavo 
visų amžiaus grupių Lietuvos 
ir užsienio lietuvių šokėjai. 
Programos vadovė Laima Ki
sielienė. 

3 dalis - dainų diena „Ka
rūna tėvynei", vykusi Vingio 
parke. Dalyvavo vyrų, moterų, 
vaikų, mišrūs chorai, pučia
mųjų instrumentų orkestrai, 
užsienio lietuvių chorai. Pro
gramos vadovas Alfonsas Vil
džiūnas. 

Visų trijų vaizdo juostų 
komplekto kaina 50 dol., pri
dedant 8.75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Jei pa

geidaujate, galite Įsigyti tik 
vieną vaizdo juostą, kurios 
kaina 20 dol. Persiuntimo kai
na „priority mail" - 1 vaizda
juostės - 4.95 dol., 2 vaizda
juosčių - 5.95 dol., 3 vaizda
juosčių - 7.95. pridedant ap-
draudą 2.20 dol. 

Įsigyti norimų knygų, atvi
ručių ar vaizdo juostų galima 
..Draugo"' knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, Chica-
go. IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vi ta l i ja P u l o k i e n ė 

O da ir pati šeimininkė Gražina Liautaud. dešinėje, su laimingais „Lietuvos vaikų vilties" vasarotojais. 
Vytauto Stanevič iaus nuotr. 

IEŠKO GIMINIŲ 

Kazio ir Aldonos Jan
kauskų ieško teta iš Lietuvos. 
Rašykite: Ona Juškevičienė, 
Bartninkai, Vilkaviškio raj. 

Prieš 30 metų nutrūko 
mūsų ryšiai su giminėmis. 
Paskutinį jų laišką gavome iš 
Brooklyno 1973 m. Bandėme 
po kurio laiko rašyti, bet atsa
kymo negavome. Mano mama 

Antanina Basčiūtė ieško savo 
giminių. Dėdė Juozas Bastis 
mirė 1972-1973 m., turėjo 
sūnų taip pat Juozą Bastį. 
Juozas turėjo dvi dukras -
Magdutę ir Zoreną. Gal atsi
lieps kas nors iš savųjų ir 
parašys laišką Antaninos Bas-
čiūtės dukrai Linai Kadi-
šienei: Ateities 44, Čekiškė, 
Kauno raj.. Lithuania. 

DAR NEŽINOMI DIDIEJI 
„DRAUGO" GEGUŽINĖS 
LOTERIJOS LAIMĖTOJAI 

„Draugo" vasaros šventėje 
rugpjūčio 10 d. liko neatsiimti 
kai kurie laimikiai. Kaip 
pranešė Albina Ramanaus
kienė, vadovavusi didžiajai 
loterijai, dar nepaaiškėjo ir 
didžiųjų prizų laimėtojai: du 
bilietai į Violetos Urmanos 
koncertą ir Dalios bei Liudo 
Slėnių dovana - savaitės atos
togos dviems Wisconsine. Pa
tikrinkite užsilikusius „Drau
go" gegužinės loterijos bilietų 
numerius, gal vienas iš jų bus 
labai lamingas: 

•s • Birutė Jasaitienė, Viktorija ir Anta-
Mbina ir Liuda.-- Ramanauskai, o Regi-

Vy tauto Stanevičiaus nuotr 

057342. 
605505. 
605614, 
605638, 
309732, 
310048, 

604160, 
605579, 
605636, 
309385, 
309774. 
310467. 

604191. 
605591, 
605665, 
309492, 
310026, 

Ieškau savo dėdės Viktoro 
Gudžiūno. gimusio apie 
1897-1899 metus Raseinių 
apskrityje, Gudžiūnų kaime. 
Išvažiavo į Ameriką 1928 m. 
Ryšys nutrūko 1970 m. Gyve
no Buenos Aires. Labai no
rėčiau surasti jo palikuonis. 
Danutė Skurvydienė. 1218 Ev-
ergreen Ave„ Fullerton, CA, 
92835. 

Į SKELBIMAI ~ | 
• Namams pirkti pasko

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I Jetuva bei visu pasauliu! 


