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Vidaus tarnybos pulko parengtis 
nudžiugino prezidentą 

Vi ln ius , liepos 22 d. (Elta) 
— Prez identas Valdas Adam
kus pa tenkin tas Vidaus tarny
bos antrojo pulko karių pareng
t imi ir gyvenimo selygomis. 

„Šis pulkas galėtų būti pa
vyzdys visai Lietuvos kariuo
menei", sakė Lietuvos vado
vas , apibendr indamas trečia
dienio viešnagę Vilniuje įsi
kū rus i ame Vidaus reikalų mi
nisterijos . dalinyje, kur iame 
lankės i pirmą kartą . 

Lietuvos prezidentas apžiū
rėjo karių poilsio kambar ius , 
mokymo klases, valgyklą, net
gi tua le tą ir prausyklą. Prezi
den ta s apsi lankė naujame 
pr ies ta te — tai 1996 metais 
p radė t a s statyti ir kol kas ga
lut inai nebaigtas keturių 
aukš tų s tat inys su palėpe. J a 
me įs ikurs dvi pulko kuopos. 

Šių, šiuolaikiškai įrengtų 
kareivinių statyba kainuos iš 
viso beveik 2 mln. 300,000 li
tų. Kai čia persikels dalis ka
rių, d a r šiemet bus pradėtos 
remontuot i senosios kareivi
nės . 

Kaip žinoma, vyriausybė 
n u t a r ė , kad Vidaus reikalų 
ministerijos vidaus tarnybos 
dal iniai iki 2005 metų bus 
per tvarkyt i į profesionalius 
policijos dalinius — juose ne
bebus šauktinių būtinosios 
tarnybos karių. Tuomet įkali
nimo įstaigas saugos profesio
nalios tarnybos. Specializuoti 
dal iniai , kaip ir abu dabart i 
niai pulkai , bus pasirengę ly

dėti tardomus, teisiamus ir 
nuteistuosius asmenis, saugo
ti juos teismuose, slopinti kali
nių riaušes, kovoti su teroris
tais bei nusikaltėlių gaujomis. 

Tokios pertvarkos numa
tytos Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatyme. 

„Policijos tarnyba gaus tik
rai gerai parengtus žmones, 
kurie žino, kaip tokiais atve
jais elgtis ir atlikti funkcijas, 
kurios jiems yra paskirtos", 
žurnalistams sakė V. Adam
kus, išklausęs informaciją 
apie karių parengtį. 

Prezidentas apžiūrėjo Vi
daus tarnybos antrojo pulko 
karių naudojamus ginklus, 
amuniciją, neperšaunamas lie
menes, skydus, radijo ryšio 
įrangą. Aikštėje buvo išrikiuo
ta šarvuočių ir pulko automo
bilių. 

Beveik prieš 6 metus įkur
tame Vidaus tarnybos antra
jame pulke šiuo metu tarnau
j a 1,000 kariškių. Iš jų 100 — 
karininkų, taip pat yra pus
trečio šimto liktinių ir apie 600 
šauktinių. 

Iš šešių kuopų sudaryto y i -
daus tarnybos antrojo pulko 
kariai saugo Vilniaus griežtojo 
režimo pataisos darbų kolo
niją, Užsieniečių registravimo 
centrą Pabradėje, Vidaus rei
kalų ministerijos gink
lų ir amunicijos sandėlius, vi
soje Lietuvoje lydi nuteistuo
sius ir suimtuosius. 

Buvusiam Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui profesoriui Algirdui 
Avižieniui įteiktas garbingas Lietuvos valstybės apdovanojimas. Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio. Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną jam Vilniuje įteikė 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Buvusiam VDU rektoriui — 
Gedimino ordinas 

Vi ln ius , liepos 22 d. (Elta) dovas, pranešė prezidento 
— Buvusiam Vytauto Didžiojo 
universi teto rektoriui profeso
riui Algirdui Avižieniui tre
čiadienį įteiktas garbingas 
Lietuvos valstybės apdovanoji
mas . 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 3-ojo laips
nio ordiną j a m Vilniuje įteikė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
„Tęsiant tarpukar io tradicijas 
a t k u r t a s dabart inis Vytauto 
Didžiojo universi tetas yra 
svarbi Lietuvos mokslo ir mo
kymo institucija", sveikinda
mas vieną iš universiteto at
kūrėjų, kalbėjo valstybės va-

* „Gyvybingąją versl i 
n i n k ą s tu lb ina p e r m a i n o s 
tėvynėje" — tokia an t raš te 
pirmą puslapį pradeda „Lie
tuvos rytas" (07.21), spausdi
nan t i s pokalbį su užsienio lie-
tuvijos verslininku Juozu Ka
zicku, kuris galvoja apie nau
j a s investicijas Lietuvoje. Šie
met kovą atšventęs 80 metų 
jubiliejų vienas turt ingiausių 
užsienio lietuvių verslininkų 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (antras iš d<'»mes) 19W m. liepos 22 d lankėsi Vilniuje susirinkusiame 
Vidaus reikalų ministerijos dalinyje Jo kairėje — Vidaus reikalų ministras Statys Šedbaras. tarnybos dalinių 
vyr. vadas gen. Arvydas Svetulevičius. (Elta) 

spaudos tarnyba. 
Šiuo ordino A. Avižienis ap

dovanotas Mindaugo karūna
vimo — Valstybės dienos — 
proga. 

Beje, buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius taip pat 
yra Czeslaw Milosz gimtinės 
fondo tarybos pirmininkas. 
Todėl su Lietuvos prezidentu 
jis kalbėjo ir apie tai, kaip su
tvarkyti žymiojo lenkų rašy
tojo gimtinę Kėdainių rajone. 

Svečio paprašytas, preziden
tas mielai sutiko būti šio fon
do globėju. 

Juozas P. Kazickas yra mobi
liojo telefoninio ryšio bend
rovės ..Omnitel" steigėjas, bu
vo jos tarybos pirmininkas. 
Kazickų šeima valdė kontroli
nį šios bendrovės akcijų pake
tą. Praėjusią savaitę buvo pa
skelbta, kad 55 proc. kontroli
nis „Omnitel" bendrovės akci
jų paketas parduodamas nau
jiesiems „Lietuvos telekomo" 
savininkams. 'Eitai 

* T reč i ad i en i pa s i r a šy tu 
d e k r e t u prezidentas Valdas 
Adamkus suteikė kasmetes 
atostogas ministrui pirminin
kui Gediminui Vagnoriui. 
Kaip pranešė prezidento spau
dos tarnyba, premjeras atosto
gaus nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 14 d. Jį tuo metu 
pavaduos teisingumo minis
tras Vytautas Pakalniškis. 

(Elta) 

* Vyriausybė nutarė įs
teigti Vertimo, dokumentaci
jos ir informacijos centrą. J is 
kaups, tvarkys ir vers į lietu
vių kalbą Europos Sąjungos 
teisės aktus, jais aprūpins val
stybines institucijas bei daly
vaus ruošiant informaciją apie 
Lietuvos integraciją į Europos 
Sąjungą. Iš Vyriausybės rezer
vo fondo 10,000 litų ministrų 
kabinetas paskyrė centro įsta
tiniam kapitalui formuoti ir 
383,000 litų veiklai finansuoti. 

(Elta) 

Lietuvos premjeras siūlys taisyti 
įstatymą dėl buvusių KGB 
pareigūnu darbinės veiklos 

ribojimo 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius mano, kad Sei
mo priimtame įstatyme riboti 
buvusių KGB pareigūnų dar
binę veiklą yra abejotinų 
nuostatų Lietuvos Konstituci
jos ir tarptautinės teisės 
požiūriu. 

Tačiau premjeras neketina 
pasinaudoti Konstitucijos tei
kiama galimybe įstatymą ap
skųsti Konstituciniam teis
mui. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje jis pabrėžė, kad 
Seimas atsižvelgė į prezidento 
Valdo Adamkaus siūlymą ir 
atidėjo įstatymo įsigaliojimą 

iki sausio 1-osios. 
„Tai pakankamas laikas pa

taisyti įstatymą", sakė premje
ras ir pabrėžė nematąs Jokio 
reikalo kreiptis į Konstitucinį 
teismą". 

G. Vagnorius sakė dar prieš 
įstatymo galutinį priėnųmą 
buvo informavęs parlamentą, 
kad rudenį teiks Šio įstatymo 
pataisų. 

JCiek aš žinau, Seimas lau
kia pataisų dėl šio įstatymo. 
Man atrodo, kad ne tik Vy
riausybė su Prezidentu pa
sieks susitarimą dėl būtinų 
pataisų, bet aš tikiuosi, kad 
šias pataisas taip pat priims ir 
Seimas", kalbėjo G. Vagno-

Politinių kalinių organizacijos 
nepatenkintos genocido bylų 

tyrimu 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS). 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijos reika
lauja šalinti iš pareigų genoci
do bylų tyrimą „specialiai vil
kinančius" teisėjus bei įparei
goti prokuratūrą operatyviau 
atlikti šių bylų tyrimą. 

Tokie reikalavimai išdėstyti 
trečiadienį išplatintame atvi
rame laiške Lietuvos prezi
dentui, Seimo pirmininkui bei 
teisingumo ministrui. Laišką 
pasirašė Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių bendrija bei 
sąjunga, Politinių kalinių są
junga bei Laisvės kovų są
jūdis. 

Politinių kalinių organizaci
joms nerimą kelia genocido 
baudžiamųjų bylų tyrimo van
gumas ir tai, kad teismus yra 
pasiekę tik dvi tokio pobūdžio 
bylos. 

„Turint galvoje nusikaltimų 
mąstą, išžudytus, sunaikin
tus, badui ir mirčiai pasiųstus 
šimtus tūkstančių žmonių, 
stebimės, kaip nesurandami 
kaltininkai ar jų kaltė neįro
doma", rašoma laiške. 

Jo autoriai ypač nepatenkin
ti, kad jau septinti metai 
teisėsaugos institucijose na
grinėjama baudžiamoji byla. 
kurioje genocidu kaltinami 
buvę vadinamieji „liaudies 
gynėjai" Juozas Šakalys, Kiri
las Kurakinas ir Petras Barta-
sievičius. 

Birželio pradžioje Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas panai

kino žemesniųjų instancijų 
teismų nuosprendžius, pagal 
kuriuos šie asmenys buvo nu
teisti, ir bylą grąžino na
grinėti iš naujo. Toks sprendi
mas argumentuotas šiurkščiu 
Baudžiamojo proceso įstatymo 
pažeidimu, kai teisėjai skyrė 
didesnę bausmę, nei numatyta 
kaltinime. 

Politinių kalinių organizaci
joms nesuprantami šie „nuo
sprendžio panaikinimo pagrin
dai, motyvai ir tikslai". 

nus. 
Šį prieštaringai vertinamą 

įstatymą premjeras trečiadie
nį vakare apsvarstė su prezi
dentu V. Adamkumi. 

G. Vagnoriaus nuomone, 
toks įstatymas iš esmės yra 
reikalingas. 

„Tačiau jis turi būti sureda
guotas taip, kad nepažeistų 
tarptautinės teisės ir būtų ne
priekaištingas Konstitucijos 
požiūriu", pabrėžė premjeras. 

Liepos mėnesį neeilinėje se
sijoje Seimas pritarė preziden
to siūlymui atidėti šio įsta
tymo įsigaliojimą, tačiau ne
priėmė sprendimo kreiptis į 
Konstitucinį teismą, kaip tai 
siūlė šalies vadovas, grąžin
damas Seimui įstatymą pa
kartotinai svarstyti. 

LDDP frakcijos vado Čes
lovo Juršėno iniciatyva jau be
veik surinkti būtini 29 parašai 
kreipimuisi į Konstitucinį 
teismą. 

* Birželio pabaigoje Da
nijos muitininkai sulaikė 
Lietuvos pilietį, kuris keltu 
slapta atgabeno per 200 bron
zos iškasenų. Manoma, kad 
didžioji radinių dalis autentiš
ki, 11-13 amžiaus, ir turi bal
tų kultūros požymių. Trys Lie
tuvos specialistai trečiadienį 
išvyko į Kopenhagą, kad nu
statytų, ar Danįjoje sulaikytos 
archeologinės iškasenos yra 
kontrabanda iš Lietuvos. Jei 
jie patvirtins, kad sulaikyti 
archeologiniai radiniai yra iš 
Lietuvos, jie bus perduoti Na
cionaliniam muziejui. <BNS» 

Mirė astronautas Alan Shepard 
Antradienio naktį iš gyvųjų 

tarpo iškeliavo žymusis astro
nautas Alan B. Shepard, kuris 
buvo pirmasis amerikietis 
pakilęs į erdves ir vienas iš 13 
astronautų, turėjusių laimę 
vaikščioti mėnulio paviršiumi. 

Mirtis jį užklupo Monterey 
ligoninėje, Kalifornijoje, kur 
jis buvo gydomas nuo leukimi-
jos. Jis buvo 74 metų amžiaus; 
gyveno Houstone ir Pebble 
Beach, Kalifornijoje. 

A. Shepard pirmasis skrydis 
į erdves 1961 m. gegužės 5 d. 
iš Cape Canavera! buvo trum
pas (tęsėsi tik 15 minučių), ta
čiau jis tapo didžiuliu žings
niu, padėjusiu vėliau nuskrai
dinti astronautus į mėnulį. Šis 
žygis padėjo atsverti rusų 
„Sputniko" sukeltą euforiją 
erdvių užkariavime. 

A. Shepard buvo vadovu 
„Apollo 14" misijos, kuri buvo 
pradėta 1971 m. sausio 31 d. 

Pranešimuose sakoma, kad 
Shepardas buvo pirmasis 
žmogus, kuris mėnulyje yra 
mušęs golfo kamuoliukus. 

Šis erdvių užkariautojas 
1974 m. išėjo į pensiją ir 1979 
m. buvo apdovanotas aukš
čiausiuoju JAV kariniu ordinu 
„Medai of Honor". Vėliau jis 
metėsi į komercinį verslą ir 
tapo milijonieriumi. 

Alan Shepard f 1923-1998) 

Privatizavimo lėšos 
— gatvių remontui 

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 
— 40 mln. litų iš Privatizavi
mo fondo lėšų vyriausybė nu
tarė skirti didžiųjų miestų ir 
kurortų gatvėms tvarkyti. 

13 mln. litų paskirta Vil
niaus miesto, 8 mln. — Kau
no, 3 mln. — Šiaulių, 2.5 mln. 
— Panevėžio, 2 mln. — Aly
taus, po 1.5 mln. — Marijam
polės, Telšių, Utenos, Taura
gės miestams, po 1 mln. litų 
— Palangos, Neringos, Drus
kininkų, 0.5 mln. litų — Birš
tono kurorto gatvėms tvarky
ti. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, remon
tuojamų gatvių sąrašą miestų 
savivaldybės suderins su Lie-
tuVos automobilių kelių direk
cija. 

Be to, Klaipėdos valymo 
įrenginių statybai iš Privatiza
vimo fondo lėšų pervedama 
3.6 mln. litų, o Vilniaus Ka
tedros aikštės rekonstrukcijai 
— 6 mln. litų. 

Žmonių 
neprižiūrimas 

kultūros vertybes 
perims valstybė 

Vilnius, liepos 22 d. (Elta) 
— Neūkiškai laikomą, gre
siantį sunykti, žalojamą ar ap
linkiniams keliantį grėsmę 
statinį, laikomą kultūros ver
tybe, valstybė nuo šiol galės 
priverstinai perimti savo ži
nion. 

Savininkui, nesilaikančiam 
nekilnojamųjų kultūros verty
bių apsaugos reglamento, gali 
būti pareikštas teismo ieški
nys dėl statinio priverstinio iš
pirkimo valstybės ar savival
dybės nuosavybėn. 

Tokią procedūrą numato vy
riausybės nutarimas „Dėl pri
verstinai valstybės išperkamų 
nekilnojamųjų kultūros verty
bių ar- atlygintinai savivaldy
bės nuosavybėn paimamų sta
tinių". 

Statinio vertė nustatoma 
remiantis vyriausybės patvir
tintais bendraisiais vertės nu
statymo principais ir atlygina
ma biudžeto lėšomis. 

Seimui pateiktame Žemės 
įstatymo naujos redakcijos 
projekte vyriausybė siūlys įra
šyti nuostatą, kad teismo 
sprendimu atlygintinai gali 
būti perimtas ir žemės skly
pas, reikalingas perimtam sta
tiniui naudoti. Žemes sklypo 
vertė bus atlyginama pinigais 

* L ie tuva , n o r ė d a m a pa 
tv i r t in t i konvenc i ją dėl 
Tarptautinio baudžiamojo 
teismo steigimo, privalės de
rinti savo teisės aktus su Teis
mo statutu, kuris nenumato 
mirties bausmės. Teisingumo 
viceministras Gintaras Švedas 
ir Užsienio reikalų ministeri
jos teises ir tarptautinių su
tarčių departamento direkto
rius Darius Jurgelevičius sa
kė, kad statutas numato tik 
įkalinimą iki gyvos galvos. 
Tarptautinis baudžiamasis 
teismas pradės veikti, kai kon
venciją patvirtins mažiausiai 
60 valstybių. Pasak G. Švedo, 
teismas pradės veikti maž
daug po 10 metų ir nagrinės 
genocido, agresijos, karo nusi
kaltimus bei nusikaltimus 
prieš žmoniją. 'Eitai 

* Pirmąjį š ių metų p u s 
metį į Privatizavimo fondą 
gauta 58.9 mln. litų, iš jų per 
6 mėnesius panaudota beveik 
trečdalis — 21.2 mln. litų. Ne 
mažiau kaip du trečdaliai fon
do įplaukų kaupiamos gyven
tojų santaupoms atkurti , pra
nešė Finansų ministerijos ats
tovė spaudai. Didžiausia dalis 
panaudotų Privatizavimo fon
do lėšų buvo skirta bankru
tuojančių ir jau bankrutavu
sių įmonių darbuotojų atlygi
nimams, Privatizavimo komi
sijai, Valstybinės privatizavi
mo agentūrai bei Turto fondo 
kūrimui, taip pat reklamai. 
Daugiausia įplaukų fondas ga
vo iš privatizavimo sandorių, 
fondui grąžintų paskolų, palū
kanų, i El ta > 

* Lietuvos prezidento 
ž m o n a Alma Adamkienė dar 
kelias savaites negalės imtis 
aktyvios veiklos, nes negali 
vaikščioti dėl sugipsuotos ko
jos. Gipsą žadama nuimti tik 
rugpjūčio viduryje. Pasak pre
zidentūros protokolo skyriaus, 
iki to laiko V. Adamkus aukš
čiausio lygio oficialių susitiki
mų nei Lietuvoje, nei užsieny
je neturės. Traumą A. Adam
kienė patyrė JAV, kur viešėjo 
3 savaites. Jos padėjėja Jani
na Šarkuvienė sakė BNS, kad 
A. Adamkienė į traumą ne
kreipė dėmesio, vaikščiojo 
aukštakulniais bateliais. Ta
čiau prieš 2 savaites, nusta
čius, kad yra skilęs kaulas, 
koją teko sugipsuoti. Dabar A. 
Adamkienė jaučiasi gerai, bet 
negali vaikščioti. BNS žinio
mis, buityje susižeidusi koją, 
ji JAV kreipėsi į medikus, ta
čiau pagalba jai nebuvo geros 
kvalifikacijos. Amerikoje jos 
trauma buvo palaikyta leng
va. Tik praėjus kelioms savai
tėms, Lietuvoje buvo nustaty
ta, kad skilęs pėdos kaulas ir 
koją būtina sugipsuoti. iBNSi 

* S t a t i s t i kos d e p a r t a 
m e n t o duomenimis , pirma
jame šių metų ketvirtyje dau
giausia gyventojų dirbo žemės 
ūkyje, medžioklėje ir miški
ninkystėje — 21.6 proc. Pra
monėje buvo užimta 20 pro
centų, prekyboje — 14.8 proc. 
gyventojų. 9.3 procento gyven
tojų dirba švietimo įstaigose, 
beveik 7 proc. — statyboje, 6.3 
procento — sveikatos ir socia
linių paslaugų srityse. Valsty
binėse įmonėse ir organizaci
joje dirbo 518.000, arba 31.7 
proc. žmonių, o privačiose — 
1.1 mln. užimtųjų. 'Eitai 

KALENDORIUS 
Liepos 24 d.: Kristina, 

Kristoforas. Kunigunda, Lai
mis. 

Liepos 25 d.: Šv. Jokū
bas, apaštalas; Galminė. Auš
ra, Kristupas. 

http://EARTHLINK.NET


DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. liepos 24 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

NEPAMIRŠTAMOS ŠVENTĖS 
LIETUVOJE 

PRANAS ABELKIS 

II Lietuvos Tautinėje olimpiadoje gražių laimėjimų pasiekę klevelan-
dieciai broliai Tomas ir Jonas 
žurnalistu Edvardu Šulaičiu. 

Motiejūnai įspūdžiais dalinasi su 
Kuotr. V. Kapočiaus 

( Pabaiga ) 
Buvo nepaprastai malonu 

šiame forume išgirsti JAV lie
tuvių delegacijos atstovo Gas
paro Kazlausko perduotą 
krepšinio sporto žvaigždės 
Prano Lubino sveikinimo laiš
ko sporto veteranų dalyviams 
tekstą. G. Kazlauskas, prieš 
perskaitydamas P. Lubino 
sveikinimą, kalbėjo: 

— Mieli ir brangūs lietuviai, 
susirinkę čia, nepriklausomoje 
Lietuvoje, iš vakarų ir rytų, 
šiaurės ir pietų. Man, Kalifor
nijoje gyvenančiam lietuviui, 
tenka laimė šiandien tarti 
žodį, nešiotą širdyje daugelį 
dešimtmečių. Sportas ir meilė 
tėvų žemei kelia žmogaus 
mintis aukštyn ir suteikia 
jėgų kilniems darbams. Norė
čiau pažymėti, kad mūsų tau
ta, pakilusi į saulėtą skrydį, 
tęsia Vytauto Didžiojo, Vinco 
Kudirkos ir daktaro Jono Ba
sanavičiaus, transatlantinių 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno bei kitų tautos 
didvyrių žygį. Bet, pabrėžiu, 
kas eina į priekį, tas pasiekia 
savo tikslą". 

1938-ųjų metų sporto vete
ranas prisiminė prieš 60 metų 
Kaune vykusią Pirmąją Lietu
vos tautinę olimpiadą, kurios 
plaukimo varžybose 400 m 
rungtyje jis olimpiados laurų 
vainiko nepelnė, tačiau di
džiavosi tuo, jog teko laimė 
jose dalyvauti. Ponas G. Kaz
lauskas nuoširdžiai džiaugėsi, 
galėdamas įvykdyti savo ir vi
sos Lietuvos nuostabaus ir 
garbaus bičiulio įžymiojo lietu
vių sportininko Prano Lubino 
laišką. 

Laiške rašoma: 
„Širdingai dėkoju už malonų 

pakvietimą dalyvauti Antro
joje Lietuvos tautinėje olim
piadoje, skirtoje Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
80-osioms ir Pirmosios Tau
tinės olimpiados 60-osioms 
metinėms. Apgailestaudamas 
turiu pranešti, kad fizinės 
mano jėgos neleidžia pasinau
doti šiuo garbingu kvietimu. 
Prisimenu 1939 metais Kaune 
įvykusias Europos krepšinio 
pirmenybes, kuriose Lietuvos 
rinktinė antrą kartą laimėjo 
Europos krepšinio čempio
natą. Didžiuojuosi, kad šiose 
atkakliose varžybose teko ko
voti ir man. Tada su manimi 
Kaune buvo ir įžymioji ameri
kietė krepšininkė — mano 
žmona Marry Agnės: Šia pro
ga mes sveikiname kiekvieną 
lietuvių sportininkų laimė
jimą pasaulio sporto aikšty
nuose, olimpinėse žaidynėse. 
Gražiai Lietuvos vardą į 
krepšinio šlovės žvaigždyną 
įrašė krepšininkai Arvydas 
Sabonis. Šarūnas Marčiulionis 
ir kiti sportininkai. 

Mieli bičiuliai, leiskite man 
padovanoti simboliškai Lietu
vos sportininkams ir jų vado
vams — Tautinio olimpinio 
komiteto pirmininkui Artūrui 
Poviliūnui ir Kūno kultūros ir 
sporto departamento direkto
riui Rimui Kurtinaičiui — 
simbolinę dovaną, primenan
čią mano, kaip krepšininko, 
daiktinius paliudijimus. 

Brangūs bičiuliai, atiduodu j 
jūsų rankas viską, ką iš
saugojau širdyje išskyrus 
bronzinę plokštę, kurią Los 

Angeles miesto valdžia ir 
žmonės įmontavo mano garbei 
miesto šaligatvyje ir ją kas
dien mato šimtai praeivių. 
Linkiu, kad kuo daugiau lietu
vių įkoptų į žavias olimpinio 
kalnyno viršūnes". 

Šį laišką pagarbiai pasirašė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
krepšinio komandos 1936 me
tų Berlyno olimpiadoje aukso 
medalį laimėjusios komandos 
kapitonas ir Pirmosios Tau
tinės olimpiados Kaune 1938 
metais dalyvis Pranas Lubi
nas (1998 m. birželis, ir pa
rašas). 

Forume dalyvavę apie šim
tas sporto veteranų priėmė re
zoliuciją, kurioje prašoma ir 
toliau plėtoti lietuvių sporto 
sąjūdį, atkurti tarpukario Lie
tuvoje buvusią Lietuvos sporto 
simboliką ir gyvavusias tradi
cijas, palaikyti draugiškus ry
šius su lietuviškomis sporto 
bendrovėmis bei išplėsti pa
ramą veteranų sportui ir nusi
pelniusiems sporto žmonėms. 

Renginio dalyviai nusifoto
grafavo prie lietuvių klasiko 
Maironio paminklo, lankėsi 
Metropolijos kurijoje, kur juos 
gan šiltai priėmė Lietuvos 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius, kuriam buvo įteiktos 
vasaros gėlių puokštės, be kita 
ko sakė: „Mūsų šaknys yra lie
tuviškos. Gal ne visi mokė
sime lietuviškai ir kalbėti, bet 
esame tos pačios lietuviškos 
šaknys. Mums suteikta didelė 
Dievo malonė, kad lietuvių 
tauta nėra svetima, bet *be 
galo sava. Ir šituo manęs 
aplankymu jūs tapot dar la
biau savi savo kraštui, mūsų 
tautai, mūsų Tėvynei. Ir jūsų 
artumas mūsų tautai duoda 
daug dvasinio džiaugsmo. Ir 
labai svaru. Dievas mus ap
dovanojo įvairiomis malonė
mis ir dovanomis. Spaudos do
vana yra didelė Dievo malonė. 
Taip pat didelė malonė yra ir 
sportas, kuris mus nenutolina, 
bet suartina. Jūs esate spor
tiški žmonės. Turbūt nėra 
žmogaus, kuris nėra spor
tiškas. Nuo pat užgimimo 
esate sportiški, o sportas mus 
daro ne svetimais, bet savais. 
Ir tik sportuodami pasijun
tame, kad esame vieni kitiems 
reikalingi. Vienu vienam spor
tuoti būtų nuobodu, bet kai 
visi susijungiam į bendrą 
šeimą, pasidaro gera, miela ir 
džiugu. Mes norėtume, kad 
mūsų tautos gyvenime būtų 
ne tik tautinis džiaugsmas, 
bet ir sportinis džiaugsmas, ir 
jis mus visus jungtų ne tik 
kalba, bet ir sportiniu 
džiaugsmu bei sportiniais su
gebėjimais. Ir mes tokiu būdu 
pagarsėsime ir kitų tautų 
tarpe. Kadangi mūsų tauta 
pasižymi daugeliu dalykų, ku
rie žavi kitas tautas ir mus, 
lietuvius, padaro vertus kitų 
pagarbos. Taigi, sportas — 
vienas iš turimų savybių, ku
riomis mes pagarsėjame pa
saulyje ir esame garsūs. Pa
brėžčiau, dar vieną savybę: 
pasižymėkime ne tik kalba, 
sportu, bet ir gerumu. O lietu
viškas veidas visuomet būna 
geras. Jame niekuomet nepa
sirodo pykčio, neapykantos, 
nes vieni kitiems esame bro
liai ir seserys. Todėl, nežiūrint 
skiriamų barjerų, susirinkę 

tokiom progom — olimpiadom 
ir šventėm — esame labai savi 
ir artimi ir turim paduoti vie
nas kitam ranką". 

Kardinolas V. Sladkevičius 
nuoširdžiai sutiko, kad visi 
audiencijos dalyviai sukal
bėtų lietuvių tautą jungiančią 
bendrą maldą „Tėve mūsų" ir 
už visus mirusius — „Amži
nąjį atilsį". Po to kardinolas, 
įteikęs kiekvienam dalyviui 
Jėzaus Kristaus ar Dievo Mo
tinos — Švč. Mergelės Marijos 
paveikslėlį, suteikė ganytojinį 
palaiminimą. 

Lietuvos sporto šventė, skir
ta II Lietuvos tautinei olim
piadai ir VI Pasaulio sporto 
žaidynėms, vyko Kaune, S. 
Dariaus ir S. Girėno sporto 
komplekso stadione, kuris ati
tinka visus tarptautinius 
standartus ir yra vienas iš 
geriausių Baltijos valstybėse. 

Prieš tai nuo Muzikinio tea
tro sodelio vyko delegacijų ei
sena į Vytauto didžiojo karo 
muziejaus sodelį, kuriame, 
skambant Laisvės varpui, prie 
Nežinomojo kario kapo Pirmo
sios Lietuvos tautinės olimpia
dos dalyvis Dizmanas Ilgūnas 
uždegė žibintą. 

— Tegul ši šventė žymi 
naują mūsų šalies gyvenimo 
etapą, — skelbdamas oficialią 
olimpiados ir žaidynių pra
džią, kalbėjo Lietuvos Respu
blikos prezidentas Valdas 
Adamkus. — Sportas — tai ne 
tik rezultatai ir lentelės, bet ir 
puiki tarpusavio supratimo ir 
bendravimo mokykla. 

— Tai vienijimosi šventė. 
Nelengvas dalykas pasijusti, 
kad esame visi kartu laisvoje 
žemėje, kuriame ateitį sau ir 
savo vaikams. Kur visi laimi, 
ten ir Lietuva laimi, — sakė 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Profesorius pri
minė 1990-uosius metus, kai 
pro okupantų užtvaras į Lie
tuvoje vykusią Pasaulio lietu
vių dainų šventę pavyko pra
siveržti vieninteliam Kanados 
tautinių šokių ansambliui 
„Grandinėlei". 1991 metų IV 
Pasaulio lietuvių žaidynės 
buvo paženklintos Medininkų 
poste žuvusiųjų muitinės ir 
policijos pareigūnų krauju. 

Kalbas pasakė ir II LTO ir 
VI PLSZ organizacinio komi
teto pirmininkas, Seimo pir
mininko pavaduotojas A. Vi
džiūnas bei Kauno miesto me
ras H. Tamulis. 

Pakvietus tylos minutei 
sporto veteranei, I Tautinės 
olimpiados 4-rių medalių 
laimėtojai D. Vitartaitei ir pa
gerbus žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir jau mirusius Lietuvos 
vardą garsinusius sportinin
kus, choras sugiedojo „Marija, 
Marija". 

Prezidentas V. Adamkus II 
LTO vėliavą perdavė Vaclovui 
Kidykui, o VI PLSŽ — Kana
dos atstovui Mindaugui Lek-
nickui. 

Beje, po simbolinio netoliese 
stovėjusios senovinės patran
kos šūvio stipri oro banga 
užgesino ne tik Amžinąją 
ugnį, bet ir nuo jos uždegtą 
deglą, laikomą I LTO dalyvio 
D. Ilgūno rankose. Todėl ug
nies uždegimo ceremoniją teko 
pakartoti. 

Po to Karo muziejaus sode
lyje skambėjo A. Vanagaičio 

„Laisvės varpas", o uždegtą 
deglą miesto gatvėmis ir sta
diono taku nešė garsūs Lietu
vos sportininkai: Vladas Če-
siūnas, Adolfas Aleksejūnas, 
Jonas Narmontas, Vida Vin
čienė ir Ana Ambrazienė. 
Kaip nekeista, tačiau stebėti 
Sporto šventės į miesto sta
dioną buvo susirinkę kone vi
sas Kaunas ir ' Lietuva. Pa
grindinį aukurą lengvosios at
letikos stadione uždegė olim
pinis čempionas Romas Ubar
tas. Sportininkų vardu prie
saiką perskaitė buriuotojas 
Raimondas Šiugždinis, o 
teisėjų — tarptautinės klases 
daugkartinė sportinių šokių 
čempionė Jūratė Norvaišienė. 

Į Olimpiadą ir žaidynes 
suvažiavo apie 700 lietuvaičių 
iš 17 pasaulio šalių. Tad de
legacijų parade žygiavo Argen
tinos Australijos, Baltarusijos, 
Danijos, Estijos, Izraelio, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
šeimininkės Lietuvos, Moldo
vos, Rusijos, Švedijos, Ukrai
nos ir Vokietijos delegacijos. 
Ypač nuotaikinga ir spalvinga 
eisenoje pasirodė Kanados 
jaunimo delegacija, gausiausia 
iš Igarkos (Rusija) — 62 
žmonės, Latvijos ir kitų šalių. 

Lietuvos sporto šventė pra
sidėjo Kauto parašiutininkų 
klubo narių šuoliais į stadiono 
veją, į kurią buvo atskraidin
ta ir Lietuvos valstybinė 
vėliava (beje, matyt, dėl techi-
ninių kliūčių nebuvo nuleista 
planuota didžiulė Lietuvos 
vėliava, pretendavusi į Gineso 
rekordų knygą). Meninę šven
tes dalį pradėjo vaikų kolekty
vai, o jos kulminacija tapo sa
votiška lietuvių kovų su 
kryžiuočiais improvizacija se
novinės pilies fone. Finiše — 
spalvingas ir įspūdingas fejer
verkų saliutas. 

Sporto šventės prologe iš
girdome komp. Z. Bružaitės 
dainų „Vėjas pasakė man" 
(choreografija — Z. Vaške-
lienės), Br. Jonušo muzika 
„Romovėnai žengia" (cho-
reogr." — Dz. Sabliauskaitė). 
Meninė — sportinė programa 
susidėjo iš kelių dalių: „Pro
tėvių žemei", „Augo kieme 
ąžuolėlis", „Buvo švento Jono 
naktys" ir „Dek, ugnie!" Pro
gramą parengė kūrybinė gru
pė: režisierė Zita Vaškelienė, 
vyr. baletmeisteris Kęstutis 
Jackevičius, kompozitorė Zita 
Bružaitė, lietuvių kovų su 
kryžiuočiais improvizacijos 
autorius Arvydas Pociūnas, 
dalyvių eisenos režisierius Ka
zimieras Motuzą ir kt. Šven
tėje dalyvavo A. Kačanausko 
muzikos mokyklos pop grupė 
„Linksmasis Do" (vadovė 
Jūratė Miliauskaitė), pučia
mųjų orkestras „Ąžuolynas" 
(vadovas Vytautas Ramanciū-
nas, Kauno Vytauto didžiojo 
atskirojo jėgerių bataliono 
pučiamųjų orkestras (vadovas 
Anatolijus Raikovas), taip pat 
KO.P. ir VRM pučiamųjų or
kestrai (vadovai Vytautas 
Narbutas ir Valdas Sereckis), 
KTU akademinis choras ^Jau
nystė" (meno vadovė Danguolė 
Beinaryte), VDU tautinių šo
kių liaudies ansamblio orkes
tras (vadovas Romanas Urni-
zas), solistes Nomeda Kukuls-
kienė ir Danguolė Beinaryte, 
šventės vedėjai Virginija Ko-

chanskytė ir Petras Venslovas 
ir kiti. 

Pasaulio lietuvių sporto 
olimpiada ir žaidynės buvo 
vainikuotas iškilmingu kon
certu Lietuvos operos ir baleto 
teatre Vilniuje, į kurio iš
kilmes atvyko Lietuvos val
stybės vadovai, kilnūs ir 
garbūs svečiai lietuviai iš to
limųjų kraštų. Sporto šventės 
užbaigimo iškilmes pradėjęs 
radijo diktorius Juozas Šal
kauskas pažymėjo: „Tarsi gai
vus vėjo gūsis, svaigus paukš
čio skrydis, saulės blyksnis 
nuvilmjo, nuaidėjo per Lie
tuvą Antroji Pasaulio lietuvių 
tautinė olimpiada ir Šeštosios 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės." Prie uždegto U LTO ir 
VI PLSŽ aukuro ir iškeltų val
stybės, olimpiados ir žaidynių 
vėliavų scenoje šio sporto ren
ginio uždarymui kalbą pasakė 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus. Šalies vadovas 
sakė, kad labai nesinorėtų tar
ti atsisveikinimo žodžių. Bet 
atsisveikinimas nebūtinai reiš
kia išsiskyrimą, ypač kai šią 
šventę lydi malonūs ir gražūs 
įspūdžiai. Prezidentas sakė 
tikįs, kad U LTO ir VI PLSŽ 
pasiliks visiems kaip puikiu ir 
gražiu prisiminimu, džiaugs
mo dienos. J is pakartojo seną 
romėnų posakį: „Atėjau, pa
mačiau, nugalėjau". Ir šie 
žodžiai daugeliui tapo realy
be: pamatė, kaip gyvena Lie
tuva ir tai išsklaidė abejones 
išsiskyrimui. Po to galima pri
minti visam pasauliui, kad 
yra Lietuva, yra ir bus savo 
darbuose, savo šventėmis, 
savo dvasine stiprybe bei kūno 
jėga. Sporto šventė atliko savo 
pagrindinę misiją, sukvietusi 
po pasaulį išblaškytus vaikus, 
suteikusi jiems progą parodyti 
savo sugebėjimus, pabendrau
ti ir varžytis su tėvynainiais. 
Sportininkų laimėjimai — vi
sų mūsų džiaugsmas, o vieš
nagė Tėvynėje — pradžiugino 
visus ir suteikė jėgų tolimes
niam darbui. Prezidentas sa
kė, kad visų lietuvių pastan
gos skirtos žmogui, tautai ir 
pasauliui. Palinkėjęs tautie
čiams gero pasiruošimo Euro
pos pirmenybėms ir pasaulio 
olimpiadai, Valdas Adamkus 
pabrėžė: „Kur begyventumėte, 
sportuokite, žinokite, kad vi
sada esate reikalingi ir būsite 
laukiami Lietuvoje. Jūsų 
karštų širdžių, tvirtų rankų 
ir aiškaus proto tėvynei nieka
dos nebus per daug". 

LR Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, kreipda
masis į prezidentą, sportinin
kus, svečius, visus susirinku
sius į šią gražią sporto šventę 
iš visos Lietuvos ir pasaulio 
lietuvijos, pabėžė, kad gražioji 
šventė — vienijimosi šventė 
eina į pabaigą, palikdama sa
votiškus bruožus. Laimėtojas 
gauna pasididžiavimą ir 
džiaugsmą, o nelaimėjimas — 
lietuvius vienijančią reikšmę. 
Bet svarbiausias žaidynių lai
mėjimas: tai bendrumo, bro
lybės ir namų jausmo išgy
venimas. „Esu tikras, kad yra 
vieta pasaulyje, kuri yra na
mai mums visiems. Ir šitie na
mai jūsų visų laukia vėl. Gero 
ryžto, gražios ateities", — sa
kė prof. V. Landsbergis. 

Skelbdamas Antrąją Lietu
vos tautinę olimpiadą ir Šeš
tąsias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes baigtas, Seimo pirmi
ninko pavaduotojas, II LTO ir 
VI PLSŽ Organizacinio komi
teto pirmininkas Arvydas Vi
džiūnas kalbėjo: „Pabaiga nė
ra baisioji pabaiga". Pa
linkėjęs, kad gęstanti žaidynių 
liepsna būtų būsimųjų perga
lių ir laimėjimų vizija, pra
nešė, jog nutarta Tautinę 
olimpiadą ir Sporto žaidynes 
sujungti į bendrą sporto 
šventę — III Lietuvos tautinę 
olimpiadą, kuri būtų surengta 
2002 metais. 

Užgesinus aukurą ir nulei
dus vėliavas, meno meistrai 

L 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LJTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
K H k t d dairy escept Sundays and afondays, lagal Holidays, the Tuesdays 
folknring Monday ofaservanca of lagal Holidsys as well a* Dec 26th and Jao. 
2ndbytheUUiuariianCathoUePreasSociety, 4646 W.63rd Street, Chicago, 
IL 60629-6589. 
Periodical dass postage p»id at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subacriptioa Ratas: $96.00. Foraifn oountriea $110. 
Postmaater Send address changes to Draugas - 4545 W. 63id Street, 
Chicafo, IL 60629-5589. 
Malinant paito išlaidas, pakvitavimai ut gauta* prenumeratas 
nesiuntiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mok—tį, patymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DBAUOO prenunm eta yra saofauna ia anksto. 
MsįsyjĮ 1/2 metų 3 men. 

JAV„ _ „ $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV..... $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60 00 $45.00 $35.00 
Uisakantį Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $56.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni oro pakto $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakega dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcya ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavu* prašymą ka nors skelbti. 
• Radakrjji straipsnius taiso savo nuožiūra.Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopija. J 

surengė koncertą. Dainavo 
operos solistas Virgilijus No
reika, „Ąžuoliuko" ir „Jaunos 
muzikos chorai, šoko baleto 
žvaigždė Eglė Špokaitė, Klai
pėdos ansamblis „Žuvėdra" ir 
kt. Po gražaus ir nuotaikingo 
koncerto užsienio šalių lietu
vių delegacijų vadovams ir 
kitiems svečiams vakarą 
„Operos" kavinėje surengė 
Olimpiados ir žaidynių organi
zacinis komitetas. 

Sporto šventės uždaryme at
minimo medaliais ir diplomais 
apdovanoti užsienio šalių lie
tuvių delegacijų vadovai, pa
dėkų raštais — miestų ir ra
jonų organizacinių komitetų 
pirmininkai. Juos įteikė II 
LTO ir VI PLSŽ Organizacinio 
komiteto pirmininkas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Ar
vydas Vidžiūnas, o jam padėjo 
Organizacinio komiteto vice
pirmininkas Rimas Kurtinai
tis ir Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto prezidentas Ar
tūras Poviliūnas. Na, o sporto 
aikštelėse, baseinuose ir bėgi
mo takeliuose vykusiose spor
to varžybose nugalėtojais tapę 
lietuvaičiai į namus parsiveš 
medalius, diplomus, atminimo 
dovanas ir suvenyrus, kurie 
papildys sporto relikvijų ar
chyvus. 

Liepos 8 d. Tautinės olim
piados ir sporto žaidynių ap
dovanojimai buvo įteikti ir 
Kauno Rotušėje vykusioje II 
LTO ir VI PLSŽ Kauno or
ganizacinio komitetą narių pa
gerbimo vakare. Medaliais 
„Už nuopelnus Lietuvos spor
tui" apdovanota grupė kau
niečių sporto entuziastų ir ve
teranų: Zigmas Vegertas, Vida 
Jokubauskienė, Lidija Vana
gienė, Juozas Spelveris, Leo
nas Aleksandravičius, Eugeni
jus Burokas, Albertas Dama-
šius, Jonas Damanskis ir kt. 
Apdovanojimus jiems įteikė 
Kauno m. meras Henrikas Ta
mulis. 

Antrosios pasaulio lietuvių 
dainų šventės, kuri sutapo su 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino karūnavimo — 
Valstybės diena, uždaryme 
dalyvavo beveik 32 tūkstan
čiai pasaulio lietuvių, beveik 
tūkstantis tautiečių, gyve
nančių svečiose šalyse. Gau
siausios delegacijos iš JAV, 
Kanados ir Australuos. Taip 
pat į bendrą šventę įsijungė 
Argentinos, Vokietijos, Ukrai
nos, Didžiosios Britanijos, Ru
suos, Baltarusijos, Lenkijos, 
Latvijos, Brazilijos ir Gruzijos 
lietuviai. Baigiamajame Pa
saulio lietuvių dainų šventės 
koncerte Vingio parko estra
doje dalyvavo net 14-ka tūks
tančių Lietuvos ir išeivijos 
dainininkų, kuriems akompo-
navo du orkestrai. 

Minint Mindaugo karūna
vimo — Valstybės dieną už 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chtcago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
troč. uždaryta, kstvirt 1-3v.p p. 
psnktad. ir Sestad. 9v.r.-12v.p.p. 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

EDMUNDAS YtŽNASjMD., S.C. 
Specialybė - Vidaus lie&jgr/tjytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austirt) 

Tel. 773-585-7756 
vaiandos papai susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9626 S.79th Ave., Hickory Hie, IL 
Tel. (706) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwe«tem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

nuopelnus Lietuvos valstybei 
ir už pastangas garsinant Lie
tuvos vardą pasaulyje bei pa
dedant jai integruotis į pasau
lio valstybių bendriją LR Pre
zidentas V. Adamkus jteikė 
Lietuvos valstybės ordinus ir 
medalius per 80 asmenų. 

Taigi, tiek pasaulio Lietuvių 
III tautinė olimpiada, tiek ir 
III Lietuvių dainų šventė vyks 
tėvynėje Lietuvoje jau XXI 
amžiuje — 2002-aisiais me
tais. 

ŠALFASS-gos METINĖS 
GOLFO PIRMENYBĖS 

ŠALFASS-gos metines golfo 
pirmenybes š.m.-rugsėjo 4-6 d. 
Alliston, Ont., Kanadoje, ren
gia Toronto Lietuvių golfo klu
bas. Dalyviai kviečiami regist
ruotis pas Darių Marijošių, 
(905) 822-8091 vakarais. Vieš
bučio registracija: Nottawasa-
ga Inn, Alliston, Ont. (705) 
435-5501 arba Fax (705) 435-
5840. Registracijos terminas 
baigiasi, tai raginama nedel
siant atlikti registraciją. 
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PAŽYMĖTOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS 79-OSIOS ĮKŪRIMO 

IR 9-OSIOS ATKŪRIMO 
METINĖS 

1919 metais, kuomet jaunai 
Lietuvos valstybei grėsė išo
rės priešų pavojus ir reikėjo 
padėti negausiai bei silpnai 
ginkluotai Lietuvos kariuome
nei, VI. Pūtvio-Putvinskio, M. 
Šalčiaus, M. Mikelkevičiaus, 
A.Vienuolio-Žukausko, A. Kli
mo ir kitų pastangomis buvo 
įkurta Šaulių sąjunga, kuri il
gainiui tapo garbingiausia ir 
gausiausia tarpukario Lietu
vos organizacija. 

Praėjus 70 metų, kuomet 
Lietuvoje įsigalėjo Sąjūdžio-ir 
Atgimimo idėjos, Sąjūdžio ža-
liaraiščių saugos būrių narių 
tarpe kilo mintis atkurti šią 
garbingą organizaciją. 1989 
m. gegužės 12 d. ir buvo įs
teigta Lietuvos šaulių sąjun
gos iniciatyvinė grupė. Rug
sėjo 20 d. prie VI. Pūtvio-
Putvinskio kapo Kelmėje pri
siekė pirmieji Šaulių sąjungos 
atkūrėjai. 

Pažymint LŠS įkūrimo 79-
ąsias metines, birželio 21 
dieną Kaune buvo organizuo
tas renginių ciklas šioms da
toms pažymėti. Renginiams 
buvo pradėta iš anksto ruoš
tis, LŠS vardo kpt. L. Ba
kaičio įsakymu sudarius dar
binę grupę ir jos nariams pas-
kirsčius atatinkamus darbus 
ir užduotis, su kuriomis dar
binės drupės nariai sėkmin
gai susidorojo. 

Jau ankstų birželio 21 d. rytą 
šauliai iš visų Lietuvos 
apskričių rinktinių būriais su 
vėliavom rinkosi prie Šaulių 
sąjungos Centro būstinės ir 
ruošėsi šventei, kokios pagal 
organizatorių užmačias nebu
vo nuo okupacijos laikų. 

Šaulių šventė prasidėjo šau
lių rankdarbių parodos atida
rymu prie LŠS Centro būs
tinės Laisvės alėjoje. Ši paro
da sulaukė daugybės žiūrovų 
ir malonių atsiliepimų. Ne vie
nas kaunietis ar miesto sve
čias įrašė nemažai šiltų žodžių 
apie organizatorius ir rank
darbių parodos atsiliepimų 
knygoje. 

Pagerbiant žuvusiuosius už 
Lietuvos Laisvę, mirusiuosius 
kankinio mirtimi Gulago mir
ties stovyklose ir kalėjimuose, 
nesulaukusius šių dienų pri
verstinoje tremtyje, netrukus 
po parodos atidarymo šv. Ar-
kangelo Mykolo (Įgulos) baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, kurias kancelebravo 
Kauno Įgulos kapelionas K. 
Dudonis. 

Po šv. Mišių rikiuotės jau
nųjų šaulių . būriai rikiavosi 
Laisvės alėjoje. Iškilmingu 
žingsniu, darniomis gretomis, 
plazdant vėliavoms, MPB 
..Geležinis vilkas" Alytaus 
didžiosios kunigaikštienės Bi
rutės bataljono pučiamųjų in-

Minint Lietuvos Šauliu sąjungos 79-asias įkūrimo metines Kaune, Lietuvos Karininkų ramovėje. !š kaires Ka
rininkų ramovių seniūnų tarybos pirm. kpt. G. Geutas. prof. V. Landsbergis, Kauno apskrities administracijos 

Iškilmingos rikiuotės metu Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje vi
nute kala Seimo narys A. Petruševičius. Lietuvos Šaulių sąjungos 79-ųjų 
metinių paminėjimas, 1998 06 21 Nuotr. R. Eidukevičiaus 

strumentų orkestrui grojant 
maršą, žygiavo Alytaus, Kau
no, Klaipėdos, Marijampolės, 
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių, Utenos ir Vilniaus aps
kričių rinktinių rikiuotės 
šaulių, Kauno jaunųjų šaulių 
ir Klaipėdos mergaičių-šau-
liukių būriai. Šimtai kau
niečių plojimais, su džiaugs
mu ir šypsenomis palydėjo 
šaulių koloną į Vytauto Di
džiojo Karo muziejaus sodelį. 

Muziejaus sodelyje nuskam
bėjus trumpoms kariškoms 
komandoms prieš iškilmingą 
rikiuotę ir garbingus svečius, 
kurių gretose — Lietuvos Respu
blikos Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto narys A Pet
ruševičius, Kauno apskrities 
administracijos sekretorius V. 
Senvaitis, LŠS Išeivijoje vadas 
M. Abarius, Karinių oro pa
jėgų štabo viršininkas Č. Bra
ziulis, Gen. S. Raštikio pus
karininkių mokyklos virši
ninkas pulkininkas B. Vizba
ras, Vytauto Didžiojo atskiro
jo jėgerių bataljono vadas pul
kininkas leitenantas S.Vep-
rauskas, LŠS Išeivijoje vado 
pavaduotojas J.Šostakas, LŠS 
Išeivijoje S. Kudirkos kuopos 
New Yorke vadas K. Miklas, 
KAM ryšių su visuomene ir 
spauda skyriaus vadovas lei
tenantas A. Alonderis, Lietu
vos atsargos karininkų są
jungos pirmininkas dim. pul
kininkas leitenantas B. But
kus ir kiti. Kauno Įgulos ka
pelionas K. Dudonis pašven
tino Šaulių sąjungos vėliavą, 
kurią prie koto prikalti pa
tikėta LŠS Garbės šauliui, 
partizanui, politiniam kali : 

niui, dimisijos majorui J. Ar-
monaičiui, Seimo nariui A 
Petruševičiui, LŠS Išeivijos 
vadui M. Abariui, Kauno aps
krities administracijos sekre
toriui V. Senvaičiui, pulkinin
kui B. Vizbarui, pulkininkui 
Č. Braziuliui, pulkininkui lei
tenantui S.Veprauskui, 
paskutinę vinutę įkala pats 

LŠS vadas kapitonas L. Ba
kaitis. 

„Vėliava — tai kovinis 
mūsų organizacjos garbės 
simbolis. Kiekvienas šaulys 
privalo ją gerbti ir kiekvienas 
blogas poelgis teršia vėliavą 
ir organizaciją. Visuomenė 
stebi mus ir iš kiekvieno šau
lio poelgio sprendžiama apie 
visą organizaciją. Tad kiek
vieno prašyčiau branginti or
ganizaciją, ką tik pašventintą 
vėliavą ir šaulio vardą" — to
kiais žodžiais kreipėsi LŠS. 
vadas kapitonas L. Bakaitis 
po vėliavos šventinimo cere
monijos. Vėliau vadas pasvei
kino šaulius su pažymimom 
datom ir palinkėjo sėkmės 
šauliškoje veikloje st iprinant 
ir ginant Lietuvos valstybę, 
ugdant tautos gerovę. Vėliau 
sveikinimo žodį tarė Seimo 
narys A. Petruševičius ir Kau
no apskrities administracijos 
sekretorius V. Senvaitis. 

2-rą valandą po pietų Kauno 
Karininkų ramovėje prasidėjo 
Šaulių sąjungos saviveiklinio 
meno apžiūros — konkurso 
„Sukruskime šauliai" finalinis 
ratas. Apžiūroje koncertavo 
geriausi šaulių meno kolekty
vai ir solistai, kurie buvo 
išrinkti geriausiais zoninėse 
apžiūrose-konkursuose. Kaip 
ir tikėtasi Ramovės salė vos 
sugebėjo sutalpinti visus no
rinčius pasiklausyti šaulių at
liekamų dainų, melodijų, šo
kių, vaidinimų ir skambėjo 
nuo gausių aplodismentų. Po 
koncerto LŠS vadas kapitonas 
L.Bakaitis nugalėtojams įtei
kė nugalėtojų raštus ir vertin
gas dovanas. 

Svarbiausias Šaulių šventės 
akcentas prasidėjo 6-tą va
landą po pietų, kuomet Kari
ninkų Ramovėje prasidėjo 
iškilmingas minėjimas, į kurį 
atvyko ir savo atvykimu pa
gerbė šaulius Lietuvos Seimo 
pirmininkas profesorius V. 
Landsbergis. Salėje nuvilnija 
„TautiSkos giesmės" žodžiai. 

Iškilmingai į salę įneštos Šau
lių sąjungos ir apskričių rink
tinių vėliavos. Pranešėja susi
rinkusiems pristatė atvyku
sius svečius, pasveikino susi
r inkusius, priminė šio rengi
nio tikslą. Pakabintame ek
rane nušvinta video filmo kad
rai , pasakojantys susirin
kusiems Šaulių sąjungos at
kūrimo laikotarpį iki šių die
nų. 

Pirmajam žodis buvo suteik
tas Seimo pirmininkui profe
soriui V. Landsbergiui, kuris 
pasveikino šventės dalyvius 
su pažymimomis datomis ir 
palinkėjo šauliams sėkmės 
šauliškoje veikloje, kadangi 
pr iėmus LSS įstatymą, šau
liams keliami nauji, daug su
dėtingesni uždaviniai, val
stybės gynimo, auklėjimo, 
kultūros-švietimo veiklos sri
tyje. Profesorius džiaugėsi, 
kad po šio įstatymo priėmimo 
Šaulių sąjungoje vyksta reor
ganizacija ir įvyko daug tei
giamų pokyčių. 

Kalbėdamas LŠS vadas 
kapitonas L. Bakaitis minėjo, 
kad šios dienos renginys yra 
pasiruošimas kitų metų LŠS 
įkūrimo 80-mečio ir atkūrimo 
10- mečio rengiamas, kurie 
bus da r iškilmingesni. Si die
na tai savotiškas mūsų jėgų 
išbandymas. Jis kalbėjo, kad 
lozungų metas baigėsi ir da
bar didžiausią patriotizmą 
parodo nuveiktas darbas ir 
kitų jo įvertinimas, todėl pa
prašė daugiau dirbti ir kelti 
organizacijos autoritetą. „Vis
kas priklauso nuo mūsų pa
čių — šiais žodžiais baigė sa
vo pasisakymą kapitonas 
L.Bakaitis . 
. LŠS vado pirmasis pavaduo

tojas vyr. seržantas K. Ker-
pauskas perskaitė Šaulių są
jungos vado įsakymą, kuriuo 
keletas šaulių buvo apdovano
ti organizacijos apdovanoji
mais, kuriuos įteikė pats va
das. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Rusija ieško savo 
praeities 

oiuo metu Amerikos žinia-
sklaida daug dėmesio skiria 
Rusijos praeičiai — prieš 1917 
m. revoliuciją. O tą dėmesį 
iššaukė paskutiniojo Rusijos 
imperijos caru N'ikalojaus II, 
carienės Aleksandros ir kelių 
jų vaikų bei dvariškių laido
tuves St. Peterburgo Šv. Petro 
ir Povilo katedros požemiuose. 
Caro ir jo šeimos palaikai pa
laidoti lygiai po 80 metų nuo 
mirties: 1918 metų liepos 17 
d., bolševikų revoliucijos metu 
imperatoriškoji šeima buvo 
nužudyta, tuo tarytum oficia
liai užbaigiant Romanovų di
nastiją. 

Tam tikri Rusijos sluoksniai 
tikėjo, kad caro ir jo šeimos 
laidotuvės nukreips tautos 
dėmesį nuo dabartinių ekono
minių bei kitų sunkumų ir ne
sutarimo tarp komunistinių 
pakraipų Dūmos ir demokrati
nių pažiūrų valdžios. Laido
tuvės buvo ilgai planuotos ir 
labai išreklamuotos, nors, 
kaip dabar atrodo, į tas iš
kilmes daugiau dėmesio kreip
ta Amerikoje, kaip pačioje Ru
sijoje. Nepaisant, kad Ameri
ka didžiuojasi modernios de
mokratijos santvarka ir nepri
pažįsta kilmingų titulų bei au
tokratinių valdymo formų, 
kažkodėl visa, kas „karališ
ka", randa daug atgarsio. Tad 
ir blizgančios, skambančios se
nosios Romanovų dinastijos 
palikuonio laidotuves sužadi
no ir smalsumą, ir vaizduotę. 

Rusijos šaltiniai tvirtina, 
kad palaikai tikrai (99.9 proc.) 
yra caro ir jo šeimos. Rusų or
todoksų hierarchijos vadovybė 
vis dėlto reiškia abejones (o 
gal tai buvo tik gera priežastis 
nedalyvauti laidotuvėse). 
Maskvos ir visos Rusijos patri
archas Aleksijus II, pernai 
kaip tik šiuo metu lankęsis 
Lietuvoje dalyvauti Vilniaus 
stačiatikių Šv. Dvasios vienuo
lyno įsikūrimo 400 metų ir 
trijų kankinių-šventųjų žūties 
650 m. paminėjimo iškilmėse, 
caro perlaidojimo iškilmėse 
nedalyvavo. Tai įvarė gan 
aštrų kylį tarp rusų sta
čiatikių, gyvenančių svetur ir 
Maskvos patriarcho. 

Rusijos prez. Boris Jelcin 
taip pat buvo sakęs, kad laido
tuvėse nedalyvaus, bet pasku
tinę minutę pakeitė nuomonę. 
Šv. Petro ir Povilo katedroje, 
kalbėdamas Jelcinas teigė, 
kad „tie, kurie prieš 80 metų 
įvykdė šį baisų nusikaltimą 
yra neabejotinai smerktini, 
bet mes visi esame kalti, nes 
per ištisus dešimtmečius sten
gėmės tą nusikaltimą patei
sinti". J is pasisakė tikįs, kad 
šios laidotuvės pagaliau at
pirks „mūsų senelių ir tėvų 

kaltes". 
Komunistų partijos daugu

ma Dūmoje caro ir jo šeimos 
laidotuves palaikė bereikalin
gu valstybės išteklių eikvoji
mu ir tuščiu burbulu, kurio 
blizgėjimu stengiamasi užtu
šuoti tikrąsias Rusijos proble
mas. Tiesa, Kremlius laidotu
vių reikalams teskyrė apie 
830.000 dolenų, bet kol kas 
dar neišmokėjo nei centro, tad 
organizacinis komitetas St. 
Peterburge jaučiasi labai nu
sivylęs. 

Vis tik laidotuvėse dalyvavo 
tūkstantinės žmonių minios, 
visos iškilmės buvo rodomos 
televizijoje, plačiai paminėtos 
spaudoje. Net Rusijos orto
doksų Bažnyčia carą ir su juo 
nužudytuosius laiko šventai
siais — bolševikų revoliucijos 
kankiniais. Dar nespėjusieji 
atsikratyti komunistinės mąs
tysenos yra kitokios nuo
mones. Jiems caras simboli
zuoja visišką imperialistinį 
supuvimą, išvedusį skriau
džiamą liaudį iš kantrybės ir 
įžiebusį revoliuciją. Tokios im
perijos valdovas nėra vertas 
iškilmingų laidotuvių. 

Apie carų valdymo laiko
tarpį panašiai galėtų jaust is ir 
lietuviai, kurie tiek daug il
gais okupacijos laikais yra nu
kentėję. Nėra iš Lietuvos is
torinės atminties dar išdilu
sios Kražių skerdynės, lietu
viškų mokyklų uždarymas, 
spaudos draudimas, bausmės 
knygnešiams ir net tos spau
dos skaitytojams, dvasinin
kams, sukilėliams, šviesuo
liams... Kiek Lietuvos sūnų 
turėjo išbėgti į užsienį, ypač 
Ameriką, kad išvengtų 25 m. 
ilgio tarnybos Rusijos armi
joje; kiek paliko savo tėvynę, 
nes pavojus grėsė už kultūrinį 
ar spaudos darbą, kiek 
šviesuolių turėjo gyventi toje 
pačioje Rusijoje, nes Lietuvoje 
jiems nebuvo galima dirbti 
savo specialybėje... 

Rusijos imperija stengėsi 
net Lietuvos vardą ištrinti iš 
Europos žemėlapio, stengėsi 
išnaikinti kalbą, katalikų ti
kėjimą, nužmoginti ir sumen
kinti tautą, išskiriant iš jos 
bendruomenės išsimokslinu
sius, šviesesnius žmones. 
„Anei rašto, anei druko mums 
visai neduoda/ sako, tegul bus 
Lietuva ir tamsi, ir juoda", .ei
liavo vysk. Antanas Baranaus
kas, savo posmais išreikš
damas daugelio lietuvių nuo
taikas. Tad ir paskutiniojo Ru
sijos imperijos caro Nikalojaus 
II laidotuvėse lietuviai vargiai 
„nubrauktų ašarėlę", nepai
sant, kiek daug gražių žodžių 
apie jo „didenybę" pasakyta ar 
parašyta. 

Nr.16 

MEILUTA 
R o m a n o i š t r a u k a 

VYTAUTAS VOLERTAS 
(Tęsinys) 

Nepajudinama galybė, vi
sas pasaulis prieš ją dreba... Vilniaus aikštėse susirin
ko pašlemėkai, pamojavo plakatais, pašūkavo Vingio 
parke ir — galybės nėra! Dingo Stalinai, Lenino statu
lą kaip išpuvusį stuobrį lynais išsiūbavo, nukabinėjo 
raudonas žvaigždes... Nauji paminklai dygsta su kry
žiais ir baltais arkliais.' Gal artėja pasaulio pabaiga? 
Mums jau tikrai ji atėjo. 

Dejones gerovėn nevedė. Dejonės išpučia galvas, 
bet pilvai nuo jų neprisipildo. Meiluta įsitikino, kad 
vyrai moka suklestėti, kai maloniai šviečia saulė. Bet 
blogesnėje aplinkoje jie sugriūva ir greitai pradeda 
pūti. Štai jis pyko. blaškėsi, aimanavo, o jo žmona su
sirengė krepšį ir išvažiavo į Lenkiją. Netolima praeitis 
tapo sapnu. Jau Meiluta pats netikėjo, kad kažkada 
mokėjo šūkauti ir bauginimais valdyti žmones, kai 
aštrus botagas buvo jo rankose. Įtakingas Meiluta? 
Išdidi Meilutienė? Ar ta pati moterėlė, kuri susigū
žusi Lenkijon išvyko? 

Ta pati. Ir štai ji grįžo su keliais išpustais maišais, 
o kitą dieną prieš saulės tekėjimą išsidangino į Ga
riūnus ir senovės galiūnui Meilutai parvežė olandiško 

sūrio su gražiai išrūkytų lašiniukų nemažu gabalu. Ta 
pati moterėlė, antrarūšis žmogus, kurios plačiašakis 
ąžuolas jau gulėjo pelkėje įvirtęs. Visokių keistenybių 
pasitaiko. 

Gariūnai Meilutienę pamėgo. Ji ten praviešedavo 
kelias savaitės dienas. Greitai parsitempė kailinį pal
tą, sunkesnį už ją pačią, parsigabeno ilgais aulais rau
donus batus. Nors aulai jos k-joms galėjo būti plates
ni. Kai juos užsitempdavo, blauzdose įsirėždavo gilios 
ringės. 

Žmona įsiviešpatavo, o jis tupėjo namuose ir lauke 
stebuklo. Iš Kibirkščio žinios nebuvo. Ir Tutkus nesi
rodydavo, nes tasai vėl įniko lošti kortomis su pensi
ninkais rusais, Lietuvoje užsilikusiais. Sėdėdavo jie 
prie stalo daugiaaukščio kiemely, pliekdavo iš peties ir 
pykdavo ant žaidžiančių vaikų, kaip po senių kojomis 
pariedėdavo sviedinys. Pareidavo daugiabučio moterys 
su pirkiniais, ant krūmelio pakeldavo koją šunelis, bet 
jie nematydavo. Pliekdavo net ir mėnesienoje, jei nuo 
šalčio neatgrubdavo pirštai. Senis Tutkus dar laikėsi 
tvirtai! Tik duktė, gydytoja Užbalienė, tėvo Meilutos 
nepamiršdavo: 

— Tėti, pasaugok kelias valandas mergaitę, — 
įstumdavo vaiką, skubėdama patrypčiodavo prie durų. 
bet atsigręžusi pridėdavo: — Paprašyk mamos, kad 
pasižvalgytų man šiltų pirštinių turguje. Ir megztuko 
Artėja žiema. 

— Ar mes ir šiandien turime jus renginėti? — pyk
davo Meiluta. 

— Reikia, tėti. Pusnuogė nevaikščiosiu. Peršalsiu, 
susirgsiu, kas tada? 

— Mes ir mes... Kur tavo nacionalistai uošviai? 
Dabar jie viršun užsikorė, sulaukė, ko norėjo. Iš jų rei
kalauk. 

— Jie kitokie žmonės, tėti. O mama gerai išmoko 
prekiauti. 

— Prekiauja savo, ne viso miesto naudai. Ne
spėjome susigriebti, kaip ne vienas mūsų draugas pa
darė, todėl skurstame. Buvome kvaili. O reikėjo kokį 
banką įsteigti, kelis vagonus prekių šonan nuvaryti... 

— Jau senas buvai, tėti. 
— Buvau. Todėl dabar: mama ieško rūbų. seni, 

pabūk su vaiku... 
— Ką kita darytum? 
— Ramiai paskaitinėčiau laikraščius. 
— Tėti, tėte... Skaitinėdamas iš proto išeitum. Jis 

šiandien ne taip rašo, kaip tu nori. Geriau neliesk tų 
nacionalistiškų popierių. Susitepsi komunistiškus 
pirštus. 
. —Vaike' 

— Vaike ne vaike, bet taip yra. Skaitysi ir nervin-
siesi. Paguldyk mergaitę, jei netingi. Jai reikėtų 
pailsėti, — išbėgo pro duris, bet. Meilutai dar nespėjus 
tinkamai nusistebėti, kokie bjaurūs yra šių laikų jauni 
žmonės, ji vėl grįžo: — Paštą, tėti. paėmiau, nereikės 
tau pačiam laiptais rangytis. Tik dabar atnešė, net į 
dėžutę laiškanešys nebuvo spėjęs sukišti Nusileidau 
prie laiptinės durų ir jį sutikau. Taigi skubu. iki. tėti! 

Iki, tėti... Paguldyk mergaitę, padaryk šį, gauk 
tą... Mama lai perka megztukus ir pirštines. Ateina 
žiema, peršals... 

Mažyte stovėjo patempusi lūpas. Matyt, gailėjo 
išbėgusios mamos. Meiluta nurengė apsiaustėlį ir pri
siglaudė tą šiltą, purų žmogaus kamuoliuką. Niekados 
taip nedarydavo, niekados sentimentų nerodydavo. 

— Mielas daiktelis, kad tik gražiai augtų... — vos 
ne ašarodamas pagalvojo. — Visi nori meilės, nori gy
venti ir džiaugtis, — dabar lyg nusigandęs atšoko Mei
luta nuo dukraites. Pasitraukė kelis žingsnius ir, 
slėpdamas jausmus, šaltai paskatino: — pažioplinėk 
čia, pažaisk. Aš peržiuresuiu ką tavo mama atnešė ir 
eisime primigti. 

Ne vieną dieną Meilutos pašto dėžute dabar būda
vo tuščia. Todėl neskubėdavo jos patikrinti. Kai iš kur 
nors grįždavo į namus ir prisimindavo, pažiūrėdavo. Iš 
lauko žengęs per apšepusias duris laiptines prieangin, 
tingiai nužvelgdavo kelias eiles prie sienos kabančių 
dėžučių. Kai kurių dureles žiojojo atplėštos ir su
laužytos, kitų svyruliavo nerūpestingų savininkų at
vertos ir paliktos, viena kita didžiavosi net pakabinta 
nedidele spynele. 

Taigi dažnai nieko nerasdavo, o šįkart duktė pa
metėjo kažkokį lapelį ir net du laiškus. Vienas buvo 
lyg didesnis ir sunkesnis už įprastinius ir Meiluta ner
vingai jį atplėšė. Vaje. vaje! Tai buvo sūnaus Gintaro 
rašysena! 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS PASIUNTINIO 
B. K. BALUČIO 

DIPLOMATINE VEIKLA 
JUOZAS SKIRTUS 

vTęsinys) 
Be to, Lietuvos vyriausybė 

iš savo pasiuntinio Vašingto
ne gaudavo nemažai informa
cijos apie Lenkiją. B. K. Balu
tis, puikiai mokėdamas len
kiškai, nuosekliai sekė pag
rindinę JAV lenkų spaudą. 
Mat. esant gausiai JAV lenkų 
kolonijai ir gausiai jos spau
dai, kaip niekur kitur buvo 
galima gauti iš įvairių ir 
prieinamų šaltinių reikalin
gos informacijos. 

Tuo tarpu Lietuvoje 1929-
1932 metais opozicinės parti
jos ir visuomenė gyvai svars
tė poslinkius Lietuvos tarp
tautinėje politikoje. Plečian
tis nesutarimams su vokie
čiais dėl Klaipėdos krašto, iš
kilo abejonės, ar vertėtų sure
guliuoti santykius su Lenki
ja. Aktyviai reiškėsi valstie
čių liaudininkų spauda, ypač 
„Lietuvos žinios". Mintys su
reguliuoti santykius su Len
kija ir peržiūrėti Vilniaus 
klausimą 1932 m. prasiskver
bė į valdančiąsias viršūnes. 
Lietuvos įvairių pakraipų 
spaudos diskusijas sekė ir 
JAV lietuviai. Jų spaudoje 
pradėjo pasirodyti išgąstingi 
straipsniai apie tariamai pasi
rašytas Lietuvos vyriausybės 
slaptas sutartis su Lenkija. 
Tokia informacija buvo pavo
jinga Lietuvos vyriausybei, 
nes silpnino ryšius su JAV lie
tuviais, kurie reiškė nepasi
tenkinimą vyriausybės taria
ma prolenkiška pozicija. Tai 
smukdė JAV lietuvių anti
lenkiškas akcijas, kurios buvo 
realiausios išeivių telkimosi 
būdas. Kilo rimtas pavojus 
aukų Vilniaus reikalams rin
kimo sumažėjimui. Bet di
džiausias pavojus — tai išei
vijos nusivylimas ir pasipikti-
ninas Lietuvos vyriausybės 
nenuoseklumu. Tokia padėtis 
tarp išeivių buvo prieš atvyks
tant B. K. Balučiui, kuriam 
nemažų pastangų dėka buvo 
pavykę reikalus pataisyti. Bet 
štai ir vėl iškilo pavojus pa
blogėti santykiams tarp Lietu
vos ir išeivių. Neatsitiktinai 
B. K. Balutis ėmėsi iniciatyvos 
prislopinti kylantį pavojų. Jis 
kreipėsi į išeiviją per JAV lie
tuvių spaudą, pabrėždamas, 
kad jokia Lietuvos vyriausybė, 
jokia partija, joks atsakingas 
veikėjas tokios politikos Len
kijos atžvilgiu nėra turėjęs ir 
neturės. Todėl visų žinių apie 
tariamas slaptas sutartis su 
Lenkija jis negalįs kitaip pa
vadinti, kaip tik „gyvu non
sensu". Sunku psakyti, kokį 
poveikį turėjo pasiuntinio pa
sisakymai spaudoje, bet kad 
tam tikros abejonės JAV lietu
vių, ypač opozicinio sparno 
Lietuvos tautininkų tarpe, 
kaip rodo tolimesni įvykiai, 
liko. 

Pasiuntinio ryšiai su 
reikalingais Lietuvai 

žmonėmis 
B.K. Balutis stengėsi pasto

viai palaikyti ryšius ne tik su 
JAV diplomatais iš valstybės 
departamento, bet ir kitų sfe
rų žmonėmis, kurie betarpiš
kai turėjo kontaktus su Lie
tuva. Jis nenutraukė drau
gystes su buvusiu JAV pa
siuntiniu Baltijos valstybėse 
F.Coleman, kuris jau buvo 
paskirtas į Daniją. Draugiški 
ryšiai su šiuo amerikiečiu 
davė ir politinės naudos. Mat 
JAV diplomatai dažnai skai
tydavo paskaitas įvairiuose 
universitetuose apie savo 
darbą užsienyje. Pavyzdžiui, 
F. Coleman 1932 m. sausio 8 
d. skaitė paskaitą Ann Arbor 
universitete, Michigan valsti
joje, apie Baltijos valstybes. 
Plačiausiai nušvietė Lietuvą, 

pabrėždamas, kad 1918-1922 
metais Lietuvos padėtis sun
kiausia iš visų trijų valsty
bių, bet šiandien jos padėtis 
visais atžvilgiais yra stipriau
sia. Taigi šioje srityje B. K 
Balučio pastangos davė gerus 
rezultatus, nes jis gerai su
prato, jog amerikiečių audito
rijai gražūs atsiliepimai iš 
amerikiečio lūpų Lietuvai ge
resnės reklamos ir negalėtų 
suteikti. 
B.K. Balutis buvo nuolai

dus už diplomatinio etiketo 
klaidas naujiems JAV atsto
vams, paskirtiems į Lietuvą. 
Pavyzdžiui, 1932 m. vasario 
24 d. pranešė Užsienio rei
kalų ministerijai, kad jau su
sipažino su naujuoju JAV kon
sulu ir Charge d' affaire M. 
StafTord, kuris „ligi šiol dar 
nepadarė man formalaus vizi
to*. Lietuvos pasiuntiniui darė 
įspūdį, kad M. StafTord, prieš 
išvykdamas į Kauną, Valsty
bės departamente nuo ryto iki 
vakaro peržiūri JAV konsula
to Kaune bylas. Broniaus nuo
mone, su šiuo ramaus būdo 
žmogumi lietuviai, atrodo, 
bėdos neturės. 

Lietuvos pasiuntinys domė
josi ir JAV atstovybes Kaune 
statuso pakeitimo galimybė
mis. 1929 m. lapkričio 14 d. 
savo vyriausybei rašė, jog jis 
šiomis dienomis valstybės de
partamente sužinojo, kad JAV 
konsulatui Kaune žadama su
teikti diplomatinį statusą. 
Konsulatas kartu bus ir char
ge d'affaires. Toks projektas 
jau yra ne tik maloni, bet ir 
politiškai daug žadanti naujie
na. Mat atskiros diplomatinės 
įstaigos įkūrimas reiškė žings
nį į priekį, stiprinant Lietu
vos valstybės pripažinimo po
būdį. Ir iš tiesų, 1930 m. bir
želio mėnesį JAV vyriausybė 
įkūrė Lietuvoje savo atstovybę 
charge d'affaires teisėmis. Ma
tyt, tam tikros įtakos turėjo ir 
A. Voldemaro vyriausybės at
sistatydinimas, kuris suteikė 
vilčių, kad bus sudaryta koali
cinė vyriausybė. Valdant A Vol
demarui, anot D. Zauniaus, Lie
tuvos valdžios „sistema sirgo 
tuo, kad buvo per daug kon
centruota aplink vieną as
menį". Apie tai kalbėjo ir 
užsieniečiai. 

Lietuvos vyriausybė, pasi
naudodama JAV atstovybės 
Kaune statuso keitimu, pa
mėgino išsiaiškinti galimybę 
dar labiau išplėsti JAV atsto
vybės statusą iki JAV pasiun
tinybės su atskiru JAV įga
liotu ministru Lietuvai. 1932 
m. vasarą būdamas Kaune, B. 
K. Balutis tuo reikalu kalbė
josi su Užsienio reikalų mini
stru D. Zauniumi. Lietuvos di
plomatas, įvertindamas tuo 
metu susiklosčiusias tarptau
tines ir JAV politikos sąly
gas, mėgino atkalbėti minist
rą nuo jo sumanymo. D. Zau
nius dar prašė šį klau
simą aiškintis Vašingtone. 
Sugrįžęs į JAV, B. K. Balutis 
susitiko su Valstybės sekreto
riumi H. Stimson ir R. Kel-
ley. Susitikimo metu užsimi
nė JAV pasiuntinybės Lietu
voje klausimą. B. K. Balutis 
diplomatiškai ir korektiškai 
užvedė kalbą, sakydamas, 
kad jam būnant Kaune, kilo 
gandai, jog amerikiečiai „pro
jektuoja turėti atskirą mini
stro postą Lietuvoje''. Tam 
pretekstas — 1931 metais 
atšauktas JAV ministras Bal
tijos valstybėms F. Coleman 
ir Valstybes departamento 
valdininko R. Kelley apsilan
kymas Lietuvoje. Valstybės 
sekretorius tokio gando ne
patvirtino, pabrėždamas, kad 
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dėl sunkios JAV ekonominės 
padėties tokio pobūdžio posto 
įsteigimo patvirtinimas ne
praeitų per Kongresą. Iš savo 
pusės R. Kelley pridėjo, kad 
jis asmeniškai norėtų, jog 
Lietuvoje būtų atskiras diplo
matinis postas, bet dėl esamų 
sąlygų tai neįmanoma. Be to, 
jau esanti Kaune JAV atsto
vybė visiškai patenkina reik
mes. Kaip rodo turimi archy
viniai dokumentai, pats R. 
Kelley patarė, kad JAV lietu
vių organizacijos kreiptųsi į 

Kongreso atstovas ir sena
torius, prašydamas išrūpinti 
Lietuvai JAV pasiuntinybės 
statusą. Juo labiau, kad statu
so pakeitimas Valstybės de
partamentui kainuotų labai 
nedaug ir atkristų dabartinių 
JAV įgalioto ministro brangios 
kelionės iŠ Rygos į Kauną ir 
atgal. Lietuvos vyriausybė, 
motyvuodama, kad JAV lietu
viai savo spaudoje kelia šį 
klausimą, kartas nuo karto 
domėjosi JAV atstovybės 
Kaune statuso pakeitimu ir 
tuo pačiu neoficialiai ragino 
amerikiečius greičiau apsis
pręsti. Nors tuo metu nepavy
ko įgyvendinti šį norą, bet 
pastangos veltui nepraėjo, nes 
1937 metais JAV valdžia pas
kyrė Lietuvai atskirą įgaliotą 
ministrą. 

B. K. Balučio veiklos 
įtaka Lietuvos vidaus 

politikos kai kurioms 
pusėms 

Lietuvos pasiuntiniui teko 
darbuotis, atremiant JAV su
sikūrusio „Tarptautinio poli
tiniams kaliniams remti komi
teto" protestus. 1929 m. bir
želio 15 d. šis komitetas para
šė Lietuvos pasiuntiniui laiš
ką, prašydamas žinių apie 
suimtus opozicinės LSDP na
rius už jų politinę veiklą Lie
tuvoje. B. K. Balutis, atsi
žvelgdamas į komiteto sudėtį, 
kurioje buvo žinomų ir įta
kingų asmenų, negalėjo nereaguoti į šį 
laišką, nes kitaip Lietuvos 
atžvilgiu būtų buvusi kenks
minga propaganda iš komiteto 
pusės. Jis ir konsulas P. Ža-
deikis raštu paaiškino komite
to pirmininkui valdžios ir opo
zicinių partijų santykius eina
mu momentu ir perspektyvoje. 
Tai laikinai sulaikė komiteto 
protestus. Tačiau nemažai 
naujų politinių bylų kėlimas 
Lietuvoje komiteto nariams 
darė neigiamą įspūdį. Dėl to 
JAV spaudoje pradėjo rodytis 
trumpi pranešimai apie baus
mes Lietuvoje. Pranešimuose į 
Kauną B. K. Balutis kreipė 
dėmesį, kad tai amerikiečiams 
daro neigiamą įspūdį, kuris 
„ilgainiui gali nustatyti tarp
tautinę nuomonę". Todėl, B. 
K. Balutis siūlė Lietuvoje 

žymiai daugiau, negu iki šiol, 
kreipti dėmesį į tokių klau
simų, kaip karo stovio pakei
timas, tikslesnis politinių 
bylų spaudoje nušvietimas ir 
panašiai, sprendimus. Užsie
nio reikalų ministerija teigia
mai reagavo į šią informaciją. 
B. K. Balučio pranešimo nuo
rašus vasario 7 d. įteikė 
premjerui J. Tūbeliui, Krašto 
apsaugos, Vidaus reikalų ir 
Teisingumo ministrams. 1930 
metais valdžia pradėjo leisti 
opozicinėms partijoms susi
rinkimus ir paskaitas. 

Užsklandai 

Archyve skaitant B. K. Ba
lučio pranešimus iš JAV, pir
miausia stebina jų informuo
tumas — kruopštus nušvie
čiamos problemos atpasakoji
mas detalėmis. Tai neprik
lausė nuo to, ar įgaliotas mi
nistras rašo apie Lietuvos— 
JAV sutartis, apie JAV lietu
vių veiklą, Vilniaus klausi
mą, ar bendrą JAV politiką. 
Atrodytų, kad įvykiai JAV 
politiniame ir visuomeni
niame gyvenime, kurie nie
kaip nelietė Lietuvos in
teresų, neturėtų būti B. K 
Balučio dėmesio objektas. Ta
čiau jis visą tai rinko, apiben
drindavo ir siuntė į Užsienio 
reikalų ministeriją. Kodėl 
Lietuvos pasiuntinys save 
apkrovė tokiais darbais? Pir
miausia, savo patirtimi iš 
ankstesnio darbo ministerijoje 
žinojo, kaip svarbu turėti 
išsamią informaciją apie vie
nos ar kitos valstybės politinę 
bei ekonominę padėtį. Todėl 
jis, kai kada net pedantiškai, 
žodis į žodį atpasakodavo savo 
pokalbius su svarbiais žmo
nėmis. Antra, jo pranešimų 
tekstai aiškūs, nekeliantys be
reikalingų klausimų. Jo pra
nešimuose netgi punktais keli
amos problemos, į kurias pats 
duoda galimus atsakymus, 
sprendimo kelius ar siūly
mus. Už tai ministerijos dar
buotojai vertino B. K Balučio 
teikiamą informaciją, kur ras
davo gerai apgalvotų vertingų 
patarimų. Dažnai archyvuose 
užtinkame siunčiamų į Va
šingtoną, vėliau į Londoną do
kumentų kopijas, kur ministe
rijos vadovaujantys asmenys 
teiraujasi B. K. Balučio nuo
monės vienu ar kitu klausimu. 
Trečia, gal apie tai ir negalvo
jo pats diplomatas, šie prane
šimai dabar jau turi istorinę 
vertę ir po daugelį metų šių 
išsamių pranešimų pagalba 
galime atkurti to meto JAV is
torijos svarbiausius momen
tus, kai kada net su pikan
tiškais dalykais. 

Lietuvos pasiuntinio įvairia
pusė veikla ir jos analizė lei
džia daryti išvadą, kad jo gy-
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RE/MAX 
y REALTORS 

(773)5*599 
(701)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

venimas ir darbas Vašingtone 
nebuvo jau toks monotoniš
kas, kaip pats mėgina įver
tinti atsiminimuose. Jo veikla 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose buvo gana judri ir su
dėtinga. 

Dr. Juozas Skirius, atvykęs į 
Čikagą š. m. gegužės 21 d., Litua
nistikos tyrimų ir studijų centre 
rinko medžiagą monografijoms. Jis 
ypač domisi ir tyrinėja Lietuvos — 
JAV santykius 1918-1940 m.; iš
leidęs knygą „Lietuvos užatlantės 
diplomatija 1918-1929 m.: santykių 
su JAV politiniai ir ekonominiai as
pektai". Straipsnį apie diplomatą 
Kazį Balutį atsiuntė „Draugui". 
Autorius renka medžiagą šio Lietu
vos diplomato monografijai. 

(Pabaiga) 

MADOS IR DŽIAZO 
ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE 

Klaipėdos senamiestyje šį 
savaitgalį šėls džiazo muzikos 
lydima mados meno šventė 
„Portus ^S". 

Jau antrą kartą madų 
kūrėjų Jurgos Karčiauskaitės 
ir Žymanto Mugenio rengia
mas „Portus *98" vyks šalia 
tradicinės Jūros šventės. 

JPortus" — tai naujų 
krypčių ir idėjų uostas", sakė 
organizatoriai, kalbėdami apie 
savo projektą. 

Festivalis prasidės penkta
dienį ryte vaikams skirtu 
„Raganiukės" teatro spektak
liu, vėliau Turgaus gatvėje 
įrengtoje scenoje žiūrovai 
išvys „Senamiesčio teatro" ak
torius, o sutemus — šviesos, 
garso ir šokio akciją. 

Pagrindiniai fortus *98" 
renginiai prasidės šeštadienį 
vakare, kai susirinkusius 
žiūrovus sirenomis pasveikins 
Klaipėdos jūrų uoste stovintys 
laivai. 

Vėliau prasidės mados, šo
kio vaizdo, muzikos projektų 
demonstravimas. Žiūrovai iš
vys 12 kolekcijų, kurias pri
statys jaunieji madų kūrėjai ir 
studentai bei apie 10 video-
projel tų. 

Festivalyje daugiausia 
skambės džiazas, tačiau žiū
rovai galės išgirsti tiek klasi
kinės, tiek šiuolaikinės muzi
kos. 

Pernai renginys sulaukė di
delio susidomėjimo. Jį stebėjo 
apie 10,000 uostamiesčio gy
ventojų ir svečių. Organizato
riai tikisi, kad šiemet ben
drovės J5arma" ir Klaipėdos 
meno galerija „Pėda" remia
mas renginys bus dar įspū
dingesnis. 

Plačiau savo projektą kūrė
jai Jurga Karčiauskaitė ir 
Žymantas Mugenis žada pri
statyti trečiadienį, liepos 22-
ąją Vilniaus JSkliautų galeri
joje". (BNS) 

KMIECJK REALTORS 

2 1 . 4M >S.Arc *rAv*. 
CJB"»M)£M 7922 S.Putasta Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

NerinfM r i t i r—t. htadimiiii nuo 9 
v v (roja A.Barniskio kapela. Galite 
linksmai praleisti laika, patoHI. susipalinti, 
susitikti su draugais ir patisumais, 
pasivaisinti lietuviškais valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame apsilankyti Neriba, 2*32 VV. 
71SL,Chicago,itLT73-47*-»t2*. 

Čikagos priemiestyje, Willow 
Springs, savo namuose prižiūriu 
vaikus. 
Užpildome oro vėsintuvus automo

biliuose (recharge air condraoners). 
TeL 708-839-8447. 

Lietuvių šėma Š. Kalifornijoje" 
ieško atsakingos, vaikus mylin
čios moters prižiūrėti du berniu
kus 3 m. ir 1-1/2 m. Butas, maistas 
ir alga. Kreiptis: 650-917-8701. 
Jau turiu sVetiBo Lm. 

Pristatau į Čikagą: taip pat galima 
gauti ir po pamaldų Pasaulio lietuviu 
centre, Lemont, IL. Skambinkite 
bitininkui ICLaukaičhit, teL 630-
323-5326 

Viena moteris ieško 
mažo bato arba kambario. 

TeL 773-581-5105 
arba 773-735-7107. 

Kaune. Šilainių mikrorajone 
parduodu 4 kamb. butą: 
• butas moderniai ir patogiai 

iiplanuotas; 
• nauji itališki baldai (svetainės, 

virtuviniai, prieškambario ir 
vonios); 

• įrengtas rūsys. 
Taip pat parduodu garažą netoli 

nuo namo. 
Kreipto; teL 773-586-4863. 

OPENHOUSE, 
6048 S. Kenneth, Chicago. 

Sunday, July 19, 1-4 p.ro. For *A 
by owner. Large 7 rm. 4 bedrm, 1 bath, 
alum sided frame hse.; enclsd. Porch, 
large attic; fenced yard, large lot; 2 car 
garage; also 4 rm. 2 bedrm., 1 bath 
basment apt. needs rehab. $99,500. 

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decorated Goif view apartments. 
Available now! 

Call: teL 1-708-448-1022 or 
1-773-737-6538. 

KOtoOSRADUO 
Č^J^? BANGOMIS 

^ VVNDZ • AM 759 
Šeštadieniais 9:32 ttfc 

„Kalbėkite robni kasdiena ai taiką 
pasaulyje" 

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario prie šeimos. 

Marąuette Parke arba 
Mt. Greemvood apylinkėje. 

TeL 773-472-1249. 

ČIA GALĖJO BOTI J0SLĮ 
REKLAMA AR SKELBIMAS 

KREIPIMASIS I VISUS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ NARIUS 

Lietuvių Tautinių namų direktorių taryba pareiškė LTN 
metiniam narių susirinkimui, įvykusiam 1997 m. lapkričio 
8 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kad pardavus 
turėtus namus ir sklypą sumažėjo sąlygos ir priemonės 
tolesniam LTN egzistavimui, todėl pasiūlė Lietuvių tautinių 
namų organizaciją likviduoti. Susirinkimas tą pasiūlymą 
priėmė, prieš likvidavimą balsų nebuvo. 

LTN direktorių taryba toliau pasiūlė, kad dabar esančiai 
LTN direktorių tarybai būtų pavesta eiti likvidacinės 
komisijos pareigas. Susirinkimas taip pat vienbalsiai tam 
pasiūlymui pritarė. 

Jau anksčiau LTN valdyba ragino visus narius atsiimti 
savo įnašus, pateikiant iždininkui beprocentinės paskolos 
lakštus. Apie 80% paskolų sumos jau atsiimta, bet dar yra 
asmenų neatsiėmusių. Prašome visų tai atlikti iki 1998 m. 
rugsėjo 1 d. Jei paskolų lakštai dėl kurių priežasčių yra dingę, 
prašome raštu pranešti LTN iždininkui: 

Oskarui Kremeriui 
1005 Sherwood Drive 

La Grange Park, IL 60526-1551 
Tel. 708-354-7374 

Iždininkas, gavės pranešimą, patikrins pagal turimus 
įnašų sąrašus ir paskolą tam asmeniui išmokės. Jei narys 
miręs, jo paskola gali būti išmokėta pasilikusiems žmonai, 
vaikams. Prašome tai pranešti iždininkui, jis patikrins ir 
pagal esamus valstijos įstatymus (State) nuostatus 
paveldėtojams išmokės. 

Tik susitvarkiusi su narių paskolų įnašais Likvidacinė 
komisija galės suvesti galutinę apyskaitą. Tos apyskaitos 
likutis, išmokėjus visas sąskaitas, bus proporcingai 
paskirstytas kiekvienam nariui pagal jo turėtą įnašų sumą. 
Už tą papildomą sumą kiekvienas narys bus atsakingas 
sumokėti IRS pajamų mokesčius. 

Lietuvių Tautiniu namu 
likvidacinė komisija 

1998 m. gegužės 15 d. 

< 



„IŠAUGAU KOMUNISTU" 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Petras gimė gausioje, labai 
religingoje ir labai patriotiš
koje šeimoje. Eigulys tėvas bu
vo šaulys. Petras dar prisime
na, kad (turbūt vokiečių oku
pacijos laikais) rūbinėje kabo
jo jo šaulių uniforma. Lenty
nose gulėjo daug prieškarinių 
knygų ir žurnalų. Petras daž
nai paskaitydavo „Trimitą" ir 
knygas apie Lietuvos istoriją, 
jos garbingą bjei tragišką pra
eit), didvyrius kunigaikščius. 
Jis savo akimis matė ar gir
dėjo iš pirmų lūpų apie tikrąjį 
pokario gyvenimą — stribų ir 
miškinių (suprask — parti
zanų) susišaudymus, vežamų 
Sibiran siaubą, degančių pas
tatų pašvaistes. 

Eigulio sodyba buvo apsupta 
miško. Už poros šimtų metrų 
buvo partizanų bunkeris. Jie 
ateidavo pasisemti vandens iš 
šulinio bei kitais reikalais. Ta
da Petras dar buvo per mažas 
suprasti jų pokalbius. Ateida
vo ir kitoki, iki dantų ginkluo
ti ir oficialūs asmenys, su ku
riais tėvui būdavo sunku su
sikalbėti. Vienas neatsargus 
žodis galėjo nulemti likimą. 
Bet stebuklingu būdu Petro 
šeimos Sibiran neišvežė, parti
zanai nesušaudė, nors iš vie
nos ir kitos pusės galėjo būti 
apkaltinti. 

Petrą tėvai auklėjo griežtai 
krikščioniškai, pagal dešimtį 
Dievo įsakymų. Išmokė gerbti 
vyresniuosius. Petras manė, 
kad jie visuomet sako tiesą. 
Deja, šeimoje trūko vieno — 
artimesnio tėvų ir Vaikų bend
radarbiavimo. Mama, augin
dama septynis vaikus, šeimi
ninkaudama namuose ir dirb
dama ūkio darbus, neturėjo 
laiko skirti vaikams pakanka-

- mai^dėmesio. Juo labiau jo ne-
: turėjo tėvas, išėjęs prieš auš
rą, grįždavo vėlai vakare. 
Lengviausia auklėjimo prie
monė buvo diržas. Todėl apie 
dvasinį bendradarbiavimą ne
buvo kalbos. Petrą'nuo septy
nerių metų daugiausia auklėjo 
sovietinė mokykla, jos ideolo
gijos knygos, spauda ir radi
jas. Kadangi jis buvo išmo
kytas teikti* pagarbą suaugu
sio žmogaus žodžiams, juo la
biau spausdintam, Petras bu

vo įsitikinęs, kad visa tai, kas 
oficialiai kalbama ir rašoma 
— šventa teisybė. 

Petras taip ir išaugo idėjiniu 
komunistu. Būdamas keturio
likos metų, neverčiamas įstojo 
komjauniman, dvidešimt trejų 
— į komunistų partiją, net 
trumpą laiką sėdėjo partijos 
sekretoriaus kėdėje. Bet pa
mažu socialistinis tvaikas pra
dėjo išblėsti. Petras, pirmai 
progai pasitaikius, paliko sek
retoriaus pareigas. Jam ypač 
padėjo anksčiau skaityti tėvo 
patriotiniai laikraščiai ir žur
nalai, vaikystėje matyti „klasi
nės" kovos vaizdai. Kai 1988 
m. prasidėjo Sąjūdis, jam ne
reikėjo svarstyti, ar savęs 
klausti, su kuo eiti. Tuomet jis 
pradėjo sau priekaištauti, kad 
taip vėlai praregėjo, kad taip 
ilgai skaudino tėvus. Guodėsi 
nors tiek, kad niekam daug 
žalos nepadarė, nes jo profesi
ja surišta su žmonių kūno, o 
ne sielos gydymu. Štai paties 
Petro žodžiai: .Tikiuosi, kad jų 
nenugydžiau bent jau ideolo
giškai. Taip pat aš dar prieš 
'Atgimimą' išverčiau kailį". 
Šie žodžiai parašyti Petro Kal
tenio, profesoriaus ir habili
tuoto medicinos mokslų dakta
ro („Liet. aidas", nr. 221, 1997 
m.). Suprantama, kad pra
regėjimas ir apgailestavimas 
— jau laisvo žmogaus bruožai. 
Jie viens po kito pasirodo su
žalotoje Lietuvos visuomenėje. 

Tenka tik apgailestauti, kad 
tokių žodžių neišgirstame iš jų 
daugumos, pradedant prezi
dentu Brazausku ir jo reko
menduotu Paulausku bei dau
gybe aukštųjų raudonųjų 
„bonzų". Kaip jie lengvai už
maskuoja savo tamsią praeitį! 
Kai kurie, neva tapę patrio
tais, susišlavė milijonus ir už
kopė į valdžios viršūnes. Buvę 
komunistai tapo darbo demok
ratais, socialdemokratais, li
beralais, net kraštutiniais de
šiniaisiais. Jie dūksta, jei kas 
pavadina komunistais. Šian
dien sunku nustatyti, kuris iš 
jų tikras patriotas, nusivalęs 
dvasinį purvą, nuoširdžiai dir
ba tėvynės labui, o kurie, tik 
išvertę kailį, pirmai progai pa
sitaikius, dar kartą jį išverstų 
mainais už šiltą vietą. 

V - O , VJ£A '"V V. U > 

Laukia rugiapjūtės. Nuotr. Viktoro Kučo 

ŠAULIŲ SUKAKTIS 
Atkelta iš 3 psi. 

Sveikinimo žodžiai buvo su
teikti LŠS Išeivijoje vadui M. 
Abariui, Kauno apskrities te
ritorinės gynybos vadui majo
rui P.Urbonavičiui, Gen. S. 
Raštikio puskarininkių mo
kyklos viršininkui pulkinin
kui B. Vizbarui.VRM I vidaus 
tarnybos vado pavaduotojui 
pulkininkui leitenantui A. Ju
revičiui, Kauno apskrities ci
vilinės saugos skyriaus vir
šininkui pulkininkui leitenan
tui B. Žilinskui ir kitiems. 
Tarp pasisakiusiųjų susirin
kusiems koncertavo Viduklės 
jaunųjų šaulių ansamblis ,,Ta-
duja", kauniečių šaulių kapela 
„Vija", Baisiogalos šaulių an
samblis „Dainava", Biržų 
šaulių kuopos akordeonistas 
V. Kavaliauskas. Minėjimą 
užbaigė Šaulių sąjungos cen
trinis vyrų choras „Perkūnas". 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. liepos 24 d. 

Vakaras prie Germanto ežero Telšių rajone. 

Visą dieną Karininkų Ra
movėje veikė įvairios parodos 
šauliška tematika. 

Vykstant minėjimui Šaulių 
sąjungos saviveiklininkai Ne
priklausomybės aikštėje kon
certavo kauniečiams ir miesto 
svečiams neatvykusiems į Ka
rininkų Ramovę. Ši šventė 
daugeliui ilgam išliks atmin
tyje ir jie noriai lankysis šau
lių organizuojamuose rengi
niuose ir iškilmėse. 

S Nuo šiol Lietuvos šauliai 
ruošiasi kitų metų Šaulių są
jungos įkūrimo 80-mečio ir 10-
mečio atkūrimo iškilmėms, o 
artimiausiu metu — Šaulių 
sąjungos sporto žaidynėms, 
kurios įvyks liepos 18-19 die
nomis Radviliškyje. 

Stasys Ignatavičius 
LŠS atkūrimo iniciatyvinės 

grupės steigėjas, LŠS Garbės 
šaulys 

LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
AITE KRITIKĄ 

Sokratas, trejetą šimtų 
metų prieš Kristų, vartojo kri
tiką klausimų forma tuometi
nei graikų demokratijai, saky
damas: „žinau, kad nežinau", 
kad tiesa surandama nuolatos 
keliant klausimus. Jis buvo už 
tai nuteistas (gal jau tada 
buvo sovietų?) ir išgėrė nuodų 
taurę. E. L. Godkin savo vei
kale „Modernios demokratijos 
problemos", rašė, kad tik per 
kritiką žmonija sugebėjo išeiti 
iš miškų į civilizuotą pasaulį. 
Pagal jį, pirmasis kritikas 
buvo tas, kuris prieštaravo 
prieš nuogumą ir patarė apsi
rengti. Kinijoje prezidentas 
Klintonas citavo JAV valstybi
ninką B. Franklin, kuris vadi
no savo kritikus draugais, nes 
jie jam jo klaidas parodė. 

Aš savo arti keturių de
šimčių metų profesinį gyve
nimą praleidau nuolatinės kri
tikos aplinkoje. Tuoj po Sput-
niko mano darbovietė — JPL 
(Sprausminių variklių labo
ratorija) buvo pervesta į nau
jai sukurtą NASA (Nacionali
nę aeronautikos ir erdvės 
administraciją) su uždaviniu 
— į erdves! Tada mūsų visų 
kolektyvinė patirtis buvo ma
ža, o kiek daug pasiekimų! 
Mėnulis, Marsas, Venera, ir, 
svarbiausia, ir dabar naudoja
ma erdvės tyrinėjimų techno
logija. Tada, būnant koman-. 
doje, iš arti atrodė, kad pasise
kimų pagrindas buvo kiekvie
name žingsnyje nuolatinė 
kritika. Kritikavome vienas 
kito pasiūlytas koncepcijas, 
kritikavome projekto brėžinių 
detales, kritikavome bandy
mus, kritikavome nepasiseki
mus. Tada nei į galvą net nea
teidavo mintis, kad už kritiką 
būtų galima įsižeisti. 

1987 metais, savo kūrybinio 
konstravimo pilnatyje, Kali
fornijos technologijos instituto 
buvau pakviestas prisijungti 
prie fizikos mokslininkų gru
pės, kaip inžinierius, mecha
niškai apipavidalinti koncepci
ne LIGO observatoriją — (La-
ser Interferometer Gravita-
tional — wave Observatory), 
kuri sugebėtų ištirti gravitaci
jos bangų esmę. Uždavinio 
tikslas — ištirti Albert Eis-
tein relatyvumo teoriją, nebu
vo lengvas. Tuolaikinė apa
ratūra turėjo būti pagerinta 
milijoną kartų. Pirmuosius du 
metus praleidome kurdami 
koncepcinį apipavidalinimą. Ir 
čia kritika lydėjo kiekvieną 
žingsnį. Institute pasikal
bėdavau su fizikais, o namuo
se — Jcalbėdavausi" su savimi 
ir kompiuteriu. Mano inter
pretaciniai — koncepciniai 
brėžiniai kas porą savaičių bū
davo pristatomi susirinkimui 
ir kritikai: „o kas, jeigu..." 

Esu tik grįžęs iš ilgesnės ke

lionės į JAV šiaurėje — Wash-
ington valstiją, kur buvau 
apžiūrėti lyg savo penkerių 
metų darbo vaisiaus, — nuola
tinės kritikos paminklo. Tu
rėjau gerą progą pamatyti 
visą Observatoriją (daugiau 
kaip keturių kvadratinių kilo
metrų dydžio) ir patirti savo 
įnašo didelį pasitenkinimą. 

Nuo 1970 metų Lietuvą lan
kiau tikrai dažnai. Traukė 
tėvynės meilė ir nuolatinis ii-, 
gesys. Kol buvo okupuota, lan
kiau kas dveji ar treji metai, o 
atgavus laisvę — kasmet. Du 
kartus po pusmetį pagyvenau 
studentų bendrabutyje vie
tinėmis sąlygomis, dėstyda
mas Kauno technologijos uni
versitete. Tad galiu su pagrin
du teigti, kad Lietuvą pažįstu, 
ne tik iš toli, bet ir iš arti. Be 
to, kasdien mternete skaitau 
„Eltą", „Lietuvos rytą" ir 
„Kauno dieną". Prenumeruoju 
„Lietuvos aidą", „Tremtinį" ir, 
žinoma, „Draugą". 

Prieš metus savo rašinyje 
„Homo sovietikus" bėdavojau 
apie konstitucinio teismo nuo
sprendį, kuriame buvo leista į 
prezidentus kandidatuoti V. 
Adamkui, o L. Baškauskaitei 
— ne! Dabar tam pačiam teis
mui siūloma peržiūrėti Seimo 
įstatymą dėl buvusių KGB 
kadrinių darbuotojų veiklos 
apribojimų. Negi būsimas pa
sekmes reikia aiškinti? 

Atidžiai seku aktualijas, 
nes, kas dedasi Lietuvoje, la
bai svarbu. Ką siūlau, visada 
skamba lyg kritika, nes visada 
kas nors jaučiasi užgautas. O 
kritiką homo sovietikus laiko 
kaip baisų įžeidimą Sovietijoje 
kritika buvo laikoma veikla 
prieš „liaudies valdžią" ir už 
tai — į kalėjimą! Ir aš dažnai 
jaučiuosi, lyg piktų žvilgsnių 
ar žodžių sušaudytas, tik už 
savo skirtingą nuomonės pa
reiškimą, problemos iškėlimą 
ar net klausimą. 

Esu ne tik Lietuvos Konser
vatorių — Tėvynės sąjungos 
partijos narys, bet ir senas, iš 
gyvenimo praktikos įsitiki
nimų, JAV respublikonų (kon-
sėrvatyvinių) partijos „platino 
kortelės" narys. Nesu niekam 
skolingas, pataikauti nereikia, 
todėl visada sakau ir rašau, 
ką galvoju. Amerikietiškai iš-
sireiškus: jei batai tinka — 
dėvėk!" 

Tikiu, kad: gera valdžia — 
maža valdžia. Mūsų Seimas, 
savivaldybės ir ministerijos, 
tai sovietiniai prasimanyti 
etatai (šiltos ,pozicijukės"), — 
už darbą reikalaujantys hono
rarų. Jų visų dar bent 10 ar 
20 procentų per daug! Tiesa, 
ministerijų skaičius sumažėjo, 
bet ne valdininkų. Didesnio 
negu 100 narių Seimo nerei
kia nei tokios aibės savivaldy
bininkų. Kadangi jų per daug, 
prasimano išvykas ir tampa 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

didele našta nuskurdintai val
stybei. 

Maironis skelbė „Darbais at
gaivinsime Gedimino tėvynę", 
o dabar norima burbulais. 
Nuolatinis burbulų pūtimas 
— sovietinis palikimas. Sovie
tiniais laikais visur ir visada 
girdėjau: „unas vsio jiest" kaip 
visur gerai iki pat bankrotinės 
pabaigos. Ir dabar vyrauja tas 
pats. Visur po pasaulį vyksta 
konferencijos su gausiomis iš 
Lietuvos Seimo ir Vyriau
sybės delegacijomis. Mus 
kviečia! Ir aš dažnai važinėjau 
po konferencijas — simpoziu
mus. (Graikiškai simpozion — 
išgėrimo pobūvis). Ten būdavo 
tikrai smagu, darbovietės ap
mokėtam „poilsiavimui". Bet 
nuskurdintų žmonių sąskai-
ton ir skolon „simpoziauti" 
turėtų būti gėda. Nesu naivuo
lis, kad nežinočiau, kada ir 
kur reikia dalyvauti, nei kad 
tėvynainiai labai nori pamaty
ti pasaulį, bet tik ne visada ir 
su visa svita. Negražu, kad 
pagal sovietinę tvarką, ap
sirūpinote ir per daug išsikėlę 
algas sau (Seimui), Vyriau
sybės, teismų nariams ir mui
tininkams, kada valstybėje 
dar daug alkanų. Galėjote pa
laukti ir visi kartu atsigauti. 

Įdomu skaityti šių dienų 
laikraščius, kaip iš vienos 
pusės iš piršto laužiami visoki 
kaltinimai, o iš kitos pusės 
kategoriškai viskas atmetama 
kaip „mėšliasklaida". Kas gali 
drįsti mane kritikuoti? Labai 
retai matau į konkrečius ir 
pagrįstus užmetimus bent ko
kių paaiškinimų. 

Nei į NATO, nei į ES be 
svarbiausių trūkumų ne
priims. Nesvarbu, ką sako vi
zituojantys aukšti politikai, 
kurie tik „patiešyti" nori. Pir
miausia reikia viduje tvarkos. 
Reikia, kad veiktų teismai, 
nes dabar tikrai nedirba be
veik nieko, nebent senutę už 
menkniekį nuteisia. Reikia, 
kad sienos ir kontrabanda 
būtų sutvarkyta. Sukčiavimai 
ir vagystės plačiausiu mastu 
Europos Sąjungai nereikalin
gos. Jos turi būti sustabdytos 
ir nusikaltėliai uždaryti, kad 
negalėtų žmonių gąsdinti. Čia 
svarbiausi kriterijai, be kurių 
nebus nei ES nei NATO. Ne
svarbu, kiek pasaulinių suva
žiavimų ir simpoziumų lanky
sime, kad ir su prezidentu 
priešakyje. Nesvarbu, kiek 
dar naujų, kad ir be jokios 
naudos, ambasadų atidary
sime... 

Pažanga didelė ir vaisiai 

gražūs. Bet nepalikime savo 
kiemo ir ūkio Dievo rūpesčiui. 
Užsienis, ES ir NATO mielai 
palauks, kol susitvarkysime. 

Julius J odele 
Hermosa Beach, CA 

SIŪLYMAS DAR VIENAM 
APDOVANOJIMUI 

Redaktorės D. Bindokienės 
š. m. liepos 14 d. vedamasis 
apie apdovanojimus — parū-
gojimus skatina Lietuvos 
valdžiai siūlyti dar vieną ap
dovanojimą, jau po to, sus
kaičiuoto, tūkstančio kitų. 
Būtų įspūdinga ir nekasdie
niška, kad, kai šį rudenį Ame
rikoje lankysis prezidentas V. 
Adamkus, atvežti ir iškilmin
gai įteikti aukščiausią Lietu
vos garbės ženklą Amerikos 
Nežinomajam kareiviui. Jei 
neklystu, Lietuva būtų pirma
sis ir vienintelis iš sovietų 
okupacijos išsilaisvinęs kraš
tas, tokiu būdu Amerikai pa
reiškęs pagarbą. 

Prie Washington kapinėse 
besiilsinčius Amerikos karų 
Nežinomus kareivius (jų yra 
keli) yra apdovanoję įvairūs 
kraštai ir net organizacijos. 
Prie kapo esančiame pastate 
dalis tų ordinų yra nuolat 
išstatyti specialiose vitrinose. 
Ten galima matyti Amerikos 
atvežtus draugiškų kraštų 
aukščiausius karinius garbės 

' ženklus. Nežinomuosius ka
reivius bent anksčiau apdo
vanodavo visuomeninės orga

nizacijos: esu matęs net vieną 
Amerikos lietuvių žymenį. 
Ciniškai skamba (ir atrodė), 
bet kai Reagano laikais Wa-
shingtone atsilankė Sovietų 
Sąjungos gynybos vicemini
stras, jis irgi atvežė sovietinį 
garbės ženklą, prie kapo pa
dėjo vainiką (ir, reikia manyti 
— ypač tuo metu, rusiškai ty
lomis nusikeikė)... 

Savaime suprantama, to
kiam apdovanojimui reikia 
pasiruošti. Visų pirma, Lietu
vos garbės ženklų statutas 
privalo tokį apdovanojimą 
leisti. Matant, kad Lietuvos 
ordinai yra dalinami sve
timšaliams, sunku įsivaiz
duoti, kad simbolinis Ameri
kos Nežinomojo kareivio ap
dovanojimas būtų neįma
nomas. Taip pat privalu iš 
anksto gauti Amerikos val
džios sutikimą, su jos žinia 
ruošti apdovanojimo iškilmę. 
Na, gal reikėtų pagalvoti, ar 
Amerika yra tokio Lietuvos 
apdovanojimo verta... Tačiau 
žinant, kad pats V. Adamkus 
yra gavęs ne vieną Amerikos 
valdžios žymenį už savo il
gametę tarnybą čia, jo paties 
atvežtas Lietuvos garbės 
ženklas būtų ir gražus simbo
lis ir labai diplomatiškas ges
tas. Vašingtone ir Čikagoje 
amerikiečių spauda pastebė
tų Amerikos lietuviams 
tai būtų neeilinė šventė. 

Antanas Dundzila 
Mc Lean, VA 

Žymiam chemikui, išradėjui, 
mielam Bičiuliui 

A-tA. 
Daktarui KAZIUI SEKMAKUI, 

viešint Tėvų žemėje, Lietuvoje, staiga ir netikėtai baigus 
žemiškąją kelionę ir išėjus į Amžinos Tėvynės namus, giliame 
skausme ir liūdesyje likusius jo mylimuosius, mūsų mielus 
žmoną BIRUTĘ, dukrą RITĄ, sūnų VIKTORĄ, jų šeimas ir 
kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

O Tau, garbingasis Tėvynės sūnau dr. Kazimierai, 
Amžinybėje tešviečia amžinos laimės šviesa. 

Už Tavo atliktus mokslinius darbus amžinai liks dėkinga 
Tėvynė Lietuva. Tavo šviesų Atminimą ilgai ilgai su pagarba 
minėsime. 

Violeta Avižienė 
Ričardas ir Ramunė Badauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Birutė Kožicienė 
Jurgis, Aniceta, Sigita Mažeikos 
Bronė Mažeikienė 
Elena Pagirienė 
Gailutė Pagirytė 
Benediktas, Rasa, Natalija Skvirbliai 
Jonas ir Eglė Vilučiai 

Florida J 
A.tA. 

ALGIRDUI JONUI PALIONIUI 
mirus, brolį dr. TADĄ PALIONĮ su šeima giliai užjaučiame. 

Bronius ir Pole Andrašiūnai 

A.tA. 
BIRUTEI SABALIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterims KRISTINAI 
ir ALDONAI su šeima bei kitiems artimiesiems. 

Gražina Stanulienė 
Jūra Stanulytė Scharf 

L8PW!SW 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan \, 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773)847-7747 
Casimir C Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE a „COSMOPOLITAN" ŽURNALO NUMERIS 
LIETUVOJE PASIRODĖ PIRMASIS 

Maria aukštesniosios mokyklos. Chicago. IL. mokinei Adelei Rocytei šių 
mokslo metų pabaigoje paskirta muzikos stipendija. įsteigta ses. Bernar-
dos vardu. Pažymėtina, kad Adelė- yra neseniai atvykusi iš Lietuvos, gy
vena Marąuette Parko apylinkėje, yra baigusi Švč. M Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklą. Tiek pradžios mokykloje, tiek dabar 
aukštesniojoje, Adele buvo ir yra pirmaujančių mokinių tarpe, taip pat 
laimėjusi įvairių žymenų ir stipendijų už gerų mokymąsi. Nuotraukoje: 
Adelė Rocvte su ses. Clement. 

Sekmadien į , liepos 26 d., 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Mokytojų studijų die
nose, kalbės pedagogė R ima 
B i n d e r apie mokymo vadova
vimo stilių, pritaikytą vaiko 
būdui, o mokyt. Silvija Rad
v i l i enė apie svetimos kalbos 
mokymą, paimtą iš asme
niškos patirties. Paskaitų pra
džia 9 vai. r. Visi kviečiami. 

„Vasaros melodijų pynė" 
— tai sol. Juditos Leitaitės 
koncertas. Akompanuos Sona
ta Deveikytė-Zubovienė. Ame
rikos Lietuvių radijo rengia
mas koncertas bus liepos 30 
d.. 7:30 vai. vak., Čikagoje, 
Jaunimo centre, o rugpjūčio 2 
d., 1 vai. p.p.. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Visos pa
talpos yra vėsinamos. 

„Žid in io" pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
pjūčio 1 d., 4 vai. p.p., Jėzuitų 
koplyčioje. Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti; 
kas galite — su gėle. 

„Sau lu tės" , Lietuvos vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
šaukiamas ketvirtadienį, lie
pos 30 d., 7 vai. v., Pasaulio 
lietuvių centro konferencijų 
kambaryje. Narės ir visi pri
jaučiantys prašomi atvykti. 

L i t h u a n i a n Her i tage sto
vykla š.m. rugpjūčio 2-9 d. 
ruošiama Dainavoje. Stovyk
lauti kviečiamas visas lietuviu 
kilmes jaunimas nuo 7-16 n v 
amžiaus. Informacijai skam
binkite vakarais tel. '630/ 
257-2022. 

Dėmesio kanad i eč i ams , 
„Draugo" skai ty tojams! Ad
ministracija praneša, kad dau
giau nebus priimami kana-
diškų pinigų čekiai, nes 
susidaro labai daug problemų, 
juos iškeičiant — JAV bankai 
daug išskaito. Malonėkite 
siųsti čekius tik JAV doleriais. 

„Chicago T r i b ū n e " dien
raščio sekmadieninė laida, 
skirta Čikagos priemiesčių gy
ventojams, neseniai gražiai 
paminėjo Lion Frame Gallery 
— Leono ir Reginos Narbučių 
naują verslo įstaigą, įsikū
rusią Lemonto miestelio cen
tre (216 Main Str.). Straipsne
lis iliustruotas Lion Frame 
Gallery savininkų nuotrauka. 

„Švęskime l ie tuviškas 
šven te s" — tai šios vasaros 
Lithuanian Heritage stovyklos 
mintis. Stovykla vyks Daina
voje š.m. rugpjūčio 2-9 d. Lie
tuvių kilmės jaunimas, ypač 
atokiau nuo lietuviškų telki
nių gyvenantis ir neturintis 
progų priklausyti lietuviš
koms organizacijoms. kvie
čiamas pasinaudoti galimybe 
malonioje aplinkoje pastovyk-
lauti. susipažinti ir susidrau
gauti su kitais tokiais pat lie
tuviukais. Kviečiami visi nuo 
7 iki 16 m. amžiaus. Stovyk
loje bus įdomi programa, pra
vedama patyrusių vadovų ir 
vadovių. Stovyklai vadovaus 
žinoma šių stovyklų vadovė 
pedagoge Rima Polikaitytė. 
Informacijai (vakarais* kreip
kitės tel. (630) 257-2022. 

Nors dar Lietuva „vargsta" 
dėl priėmimo į Europos Są
jungą ir turi daug bėdų del 
kandidatūros į NATO. tačiau 
vienas slenkstis į Vakarus jau 
peržengtas. Šių metų gegu
žės mėnesio pirmoje pusėje 
Lietuvoje pasirodė pasaulinio 
garso žurnalo moterims — 
„Cosmopolitan" laida lietuvių 
kalba. 

Kaip teigiama, šis žurnalas 
yra tapęs tarptautiniu feno
menu: jo kas mėnesį JAV 
parduodama du su puse mili
jonai egzempliorių ir šis žur
nalas dabar jau yra lei
džiamas 36 valstybėse (ven
griškas, kroatiškas ir lietu-

, ,Southwest News-He-
rald" praėjusio ketvirtadienio, 
liepos . 16 d., laidoje iš
spausdino (pradžia pirmame 
puslapyje) ilgoką straipsnį 
apie pastangas atnaujinti Da
riaus ir Girėno paminklą Mar
ąuette parke: kas daroma, ką 
norima padaryti, kas tuo 
rūpinasi ir pan. Užsimenama, 
kad paminklo atnaujinimas 
numatomas pradėti dar šiais 
metais. 

Sekmadien į , l iepos 26 d., 
Jaunimo centro kavinėje 12:15 
vai. p.p. bus rodoma vaizda
juostė iš Pažaislio muzikos 
festivalio. Visi kviečiami pasi
žiūrėti. 

„Draugo" geguž ine i — 
a r b a pobūv iu i vasaros gam
toje rugpjūčio 2 d. — laimikių 
atnešė Veronika ir Klemensas 
Polikaičiai, Boleslovas Novick
is, dr. Vilija Kerelytė, Jolanda 
Kerelienė ir Emilija Gaškienė. 
Labai dėkojame! Visų lauk
sime rugpjūčio 2 d., sekma
dienį. 

JAV LB V idur io v a k a r ų 
a p y g a r d o s va ldyba rengia 
visai lietuviškai visuomenei 
linksmą gegužinę rugpjūčio 16 
d., sekmadienį, 12 vai., Pasau
lio lietuvių centro sodelyje, 
14911 127th Str., Lemonte. 
Talkininkaus apylinkių valdy
bos ir aktyvūs bendruomeni-
ninkai, grieš muzika, dainuos 
solistė ir solistai, o galbūt — ir 
visi dalyviai. Veiks laimėjimai 
(prašoma atvežti dovanų į 
PLC sekmadieniais, tarp 10 ir 
11 vai. r., koplyčios priean-
gin). Lauksime visų! 

Mokyt. Živilė Š i lga l ienė 
pristatys Illinois valstijos sve
timų kalbų mokymo gaires ir 
kaip tas mokymas pritaikyti
nas lit. mokyklose. Jos paskai
ta bus Mokytojų studijų die
nose, liepos 25 d., šeštadienio 
rvte. 

Lithuanian Mercy I.ift apžiOri Chicago Cultural Ccn'er rūmus, kuriuose rugsėjo 12 d. ruošiamas i>«niM Į>'>k\ 
lis. pavadintas ..Kryžkelių" vardu Iš kaires: Regina Gnškeliene, Maryte N'emickiene, Zita Evert, Viligailt 
Leiulraitienr. Algis Jurkūnas. Laima Jurkūniene ir Raminta Vaitenaite Jacobs 

viskas jo variantas kol kas 
yra paskutiniai sąraše). 

Nors negalima sakyti, kad 
lietuvės moterys būtų buvu
sios nuskriaustos joms skirtų 
žurnalų stoka. Mano nuo
mone, jų ten ir iki šiol buvo 
žymiai daugiau negu, saky
sime, vyrams ar kitoms 
žmonių grupėms. 

Savo gražumu ir kokybe 
ypatingai išsiskyrė du — tai 
„Ieva" ir „Moteris". Jeigu 
pirmasis yra, palyginus, dar 
gana jaunas, tai „Moteris" iš
sivystęs iš skurdžios „Tary
binės moters", jau irgi buvo 
įsirikiavęs į prabangių žurna-^ 
lų eiles. 

1998 m. balandžio mėnesį 
pasirodė dar vienas naujas, 
gana puošnus žurnalas mote
rims, pasivadinęs „Tango" 
vardu. Tai madų ir gyvenimo 
stiliaus leidinys, kaip jis save 
klasifikuoja. Šio 68 psl. tu
rinčio naujo leidinio leidėju ir 
vyr. redaktoriumi pasirašo vy
ras — Alvydas Ulys, nors re
daktore pažymėta Laura Va-
iauskienė. 

Atrodo, kad ankstesniųjų ir 
šio leidinio („Tango") leidėjai 
arba ateityje jaučia tokių žur
nalų paklausą, kuri, žinant 
sunkią Lietuvos gyventojų 
ekonominę padėtį, neturėtų 
būti labai didelė. 

Iki šiol Lietuvoje brangiau
sia buvo „Ieva" (6 numerių 
prenumerata metams — 60 li
tų). Dabar į tą rinką įsiterpia 
ir „Cosmopolitan" žurnalas, 
kurio leidimas patikėtas „Ie
vos" leidėjams Evai ir Vikto
rui Tombakams. 

Savo įžanginiame žodyje jo 
vyr. redaktorė Eva Tombak 
sako, kad „Cosmopolitan" 
žurnalas yra ne toks, kaip 
kiti, moterims skirtieji leidi
niai: jo pirmumai kitokie. 
„Cosmo" moteris, kaip ir kiek
viena normali moteris, myli 
vyrus bei vaikus, gražina na
mus. Bet tai ne visi jos intere
sai. J i nenori, kad kas nors 
tvarkytų jos gyvenimą — savo 
laimę ji stengiasi kurti pati", 
— teigiama redakcijos žodyje. 

Beje, kol kas „Cosmopoli
tan" lietuviška laida pasirodys 
kas du mėnesiai (antrasis nu
meris kioskuose pasirodys 
apie liepos 1 d.) Lietuviška lai
da turi 146 puslapius ir 
nemažą redakcinį kolektyvą, 
kuriam priklauso 31 žmogus 
(daugiausia moterys). 

Atrodo, kad žurnale spausdi
nami pagrindiniai rašiniai ir 
jų iliustracijos yra paimtos iš 
JAV leidžiamo „Cosmopo
litan". Tačiau apie trečdalis 
medžiagos yra originali, para
šyta Lietuvoje, kuri labiau 
turėtų dominti vietinį skaity
toją. Be tokios medžiagos žur
nalas vargu Lietuvoje galėtų 
būti plačiau skaitomas. 

Ypač gražios ir įdomios yra 
lietuviškai paruoštos pasauli
nio garso gaminių — rūbų ar 
produktų reklamos, nuro
dančios vietas, kuriose galima 
įsigyti tai pačioje Lietuvoje. 
Vien tik tas reklamas skai
tant, daug ką galima sužinoti 
— Lietuvoje galima tai įsi
gyti, o mums užsienyje — pa
tirti apie Lietuvoje parduoda
mus rūbus ar kitą produkciją. 

Čia trumpai yra pristato
mos Lietuvoje neseniai pasi
rodžiusios verstinės knygos iš 
įvairių kalbų: iš italų verstas 
šiuolaikinio i*alų rašytojo Al-
lesandro Baricco romanas 
..Šilkas", švedo Ingmar Berg-
man „Intymūs pokalbiai" ir 
kt. 

Ši lietuviška „Cosmopo
litan" versija yra patraukles
ne už amerikietiškąją spau
dos ir popieriaus atžvilgiu. 
Tačiau Lietuvoje žurnalas 
kainuoja tik 6 litai (teigiama, 
kad vėlinu pabrangs', kas bu
tų pusantro dolerio. 

Ed. Šula i t i s 

„Lietuvos Vaikų vilties" globojami vaikučiai (ir mamos) Čikagoje. Iš kaires: Rūta Lekevičienė, Eglė Lekevičiūtė, 
Augė Niedvaraite, Roma Niedvarienė, Judita Jakšaitė. 

Dr. E u g e n e S ton ikas , Fos-
smoor, IL, prie „Draugo" pre
numeratos mokesčio pridėjo 
dar 105 dol. auką. Labai ačiū! 

PASIKEIČIA 
KONSULATO ADRESAS 

Lietuvos general inis kon
sulatas Čikagoje praneša, 
kad nuo rugpjūčio 10 dienos 
pasikeičia adresas ir priėmi
mo valandos. Naujų LR gene
ralinio konsulato patalpų ad
resas yra toks: Consulate Ge
neral of the Republic of Lithu-
ania, 211 East Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL 60611; 
tel. (312) 397-0382; fax (312) 
397-0385. 

Lanky to ja i p r i imami 
(naujose konsulato patalpose): 
antradieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 2 iki 4-vai. popiet; 
trečiadieniais, nuo 10 vai. r. 
iki 1 vai. popiet. 

Konsulato patalpose, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Suite #219, Chicago. IL 60629; 
tel. (773) 582-5478, priėmimo 
valandos bus tokios: antradie
niais ir ketvirtadieniais, nuo 
10 vai. r. iki 12 vai. 

Konsu la tu i k r a u s t a n t i s , 
rugpjūčio 10-15 d., nebus pas
kirtų lankytojų priėmimo va
landų. Atsiprašydami dėl ne
patogumų tomis dienomis, 
maloniai prašome kreiptis tik 
labai skubiais atvejais, iš anks
to susitarus telefonu (312) 
397-0382. 

Lietuvos Respublikos gen. 
Konsulas Giedrius Apmokąs 
maloniai kviečia apsilankyti 
naujose konsulato patalpose 
po rugpjūčio 17 dienos. 

BŪSIMIEJI ILLINOIS 
PAREIGŪNAI 

1998 m. rudenį vėl bus ren
kamas Illinois valstijos guber
natorius ir pavaduotojas. Ka
dangi dabartinis guberna
torius daugiau nebebus renka
mas, tai į jo vietą kandidatuo
ja George Ryan ir gubernato
riaus pavaduotojo vieton Co-
rinne G. Wood. Abu šie kandi
datai priklauso respublikonų 
partijai. 

George Ryan jau gerai 
žinomas, nes ėjo valstijos sek
retoriaus pareigas, ir kam 
reikėjo vairuotojo ar automo
bilio leidimo, tai visi krei
pėmės į George Ryan įstaigas. 
Bet jo pavaduotoja norėjo ne 
tik prisistatyti, bet ir susi
pažinti su Illinojaus tau
tinėmis grupėmis. Todėl P. 
Michalski, gubernatoriaus 
asistentė tautinių grupių 
reikalams sudarė sąlygas susi
tikti su Corinne G. Wood ir 
lietuvių delegacijai, kurią su

darė Laima Žliobienė, Pranas 
Ju rkus , Regina Andrijaus
kienė, Anatolijus Milūnas. lie
tuvių respublikonų lygos 
pirm., Birutė A. Vindašienė, 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos p i rm. i r Alė Kėželienė. 

C. G. Wood yra advokatė, il
gus metus dirbusi visuome
ninį darbą, dabar atstovauja 
šiaurės vakarų Čikagos prie
miesčių rajoną Springfield, IL. 
J i rūpinasi ats tatyt i šeimų 
tvirtumą, vaikų ir jaunimo 
išmokslinimą, jaunuolių mo
ralinį stovį. 

C.G. Wood kovoja su narko
tikų vartojimu, alkoholizmu, 

rūkymu ir moraliniu iškry
pimu. 

Šiais reikalais ja i jau pavy
ko pravesti ne vieną atitin
kamą įstatymą Illinois valsti
joje. 

Jos šeimoje auga du vaikai. 
Kandidatė C. G. Wood do

mėjosi Lietuvių Bendruo
menės tikslais, veikla, ste
bėjosi kultūrinių renginių 
gausumu ir aukštu jų lygiu. 

J i prašė lietuvių visuomenę 
informuoti apie jos siekius, ir 
balsavimo metu palaikyti 
George Ryan ir Corinne G. 
Wood kandidatūrą. 

B . A Vindašienė 

Lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje steigėjui ir prezidentui Stanley 
Balzekui, Jr, plėtojant lietuvišką veiklą ir populiarinant lietuvišką 
kultūrą Amerikoje, dažnai tenka susitikti su oficialiais asmenimis Nuo
traukoje )iš kairės) — Staniey Balzekas, Jr., Jūratė Sakalauskienė ir Lie
tuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas aptaria ateities projektus. 

• Akcijų, b o n ų be i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul i s , tel. 
312-879-7750 a r b a jo sūnus 
Andrius Kurkulis , te l . 312-
879-7751, dirbą su F ir s t Al-
bany Corp. Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Amerikos L ie tuv ių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, ad resas : 4459 
S.Francisco. Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Pinigai, s iunt in ia i , bal

dai , automobi l ia i . TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Stree t , 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sic.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

bil ietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Lietuvių ke l ion ių agen

tūrai reikalinga lietuviškai ir 
angliškai kalbanti tarnautoja, 
tu r in t i prakt ikos bi l ietų ra

šymui kompiuter ine sistema. 
Rekomendacijos pageidautinos. 
Kreiptis: tel. 708-422-3000. 

(sk.) 
• Pažais l io muzikos festi

val is Jaunimo centro kavinėje 
l i e p o s 26 d., s e k m a d i e n į 
12:15 p .p . Vaizdajuostė su 
Vilniaus Operos solistais: Irena 
Milkevičiūte, Gintare Skėryte, 
V .Nore ika , G.Gregor ium ir 
S.Martinaityte. Visus maloniai 
kviečia atvykti ir pasiklausyti 
garsiųjų Lietuvos Operos solis
tų Jaunimo centro komitetas. 

(sk.) 
• D ė m e s i o go l fo mėgė

jams! Korp! Neo-Lithuaniavyr. 
valdyba ruošia golfo iškylą š.m. 
rugsėjo 20 d. Iškyla bus pui
kioje Cinder Ridge Golf Course, 
netoli Jo l ie t , I l l inois . Visas 
pelnas skiriamas korporacijos 
Stipendijų fondui. Reikia už
s i r e g i s t r u o t i ik i š.m. rug
pjūčio 15 d. Prašome kreiptis 
į Edą Modestą te l . 630-794-
0500. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

A r v y J r . K.r . | , 
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