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Didžioji Britanija ragina 
Lietuvą ir Latviją nesustoti 

pusiaukelėje į ES 
Vilnius , liepos 30 d. (BNS) 

— Didžiosios Britanijos prem
jeras Tony Blair tiki, kad Lie
tuva ir Latvija bus pakviestos 
daryboms su Europos Sąjun
ga, jei nesulėtins ruošimosi 
narystei šioje organizacijoje. 

T. Blair nusiuntė laišką 
Wales baltų draugijai dėl Bal
tijos valstybių narystės ES. 
Šiuo laišku jis atsakė į parla
mento nario ir Wales nacio
nalinės partijos Plaid Cymru 
pirmininko Davyd Wigley, ku
ris yra ir Wales baltų draugi
jos globėjas, paklausimą. 

D. Wigley paklausimą pa
siūlė Wales baltų draugijos 
pirmininkas Eimutis Šova, už
sienio lietuvijos atstovas, vie
nas D. Britanijos Lietuvių 
bendruomenės valdybos direk
torių. 

Laiške premjeras T. Blair 

pabrėžia, kad D. Britanijos vy
riausybė tvirtai pasisako už 
ES plėtimąsi. „Mes norime 
matyti Europos Sąjungoje vi
sas narystės siekiančias Cent
rinės Europos valstybes, įs
kaitant Lietuvą, Estiją ir Lat
viją, kai tik jos bus tam pasi
rengusios", rašo j is . 

Premjero nuomone, jei ne
pakviestosios valstybės, tokios 
kaip Lietuva ir Latvija, nuolat 
ruoštų pranešimus apie savo 
pažangą, tai užtikrintų, kad 
jos galės prisijungti prie pak
viestųjų valstybių tuojau pat, 
kai tik tam bus pasirengusios. 

„Sutinku, kad Baltijos ša
lys turėtų integruotis į ES pa
kankamai lengvai, jei pačios 
nesustos ruoštis narystei . Aš 
labai viliuosi, kad taip nebus", 
rašo T. Blair. 

Ambasadorius prašo sustiprinti 
Europos Sąjungos misiją 

Vilnius , liepos 30 d. (BNS) 
,— Lietuvos misijos Europos 
Sąjungoje vadovas Romualdas 
Kalonaitis teigia, kad Europos 
Komisijos (EK) paskelbtos iš
vados, jog Lietuva neturi tin
kamai ES įstatymų įgyvendi
nančios struktūros, yra nega
lutinės. 

„Tai yra preliminarus ver
tinimas", po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi ket
virtadienį sakė diplomatas. 
Galutinės išvados aėl Lietuvos 
pasirengimo narystei ES bus 
pateiktos gruodžio mėnesį vir
šūnių susitikime Vienoje. 

Reuters naujienų agentūra 
pranešė, kad trečiadienį EK 
paskelbė, jog penkios dery
boms dėl narystės ES nepa
kviestos valstybės, įskaitant 
Lietuvą, neturi valdžios struk
tūrų šios sąjungos įstatymams 

deramai įgyvendinti. 
Ambasadorius ir preziden

tas taip pat kalbėjo apie bū
tinybę plėsti Lietuvos misiją 
ES. 

Pasak R. Kalonaičio, dabar 
ten dirba 15 žmonių, iš kurių 
4 yra administraciniai darbuo
tojai. Jo nuomone, būtina, kad 
Lietuvos ministerijos misijoje 
turėtų savo atstovus. Savo at
stovą į ES dabar yra delegavu
si tik Vidaus reikalų ministe
rija. Rudenį prie ambasadoje 
dirbančių žmonių prisijungs ir 
Lietuvos gynybos atašė. 

„Mums reikia žemės ūkio, 
savivaldybių, teisingumo ata
šė", sakė diplomatas. J i s pri
dūrė, kad , j au dabar laikas 
svarstyti būsimos misijos su
dėtį, kuomet mes tapsime ES 
nariais". 

Žemdirbių laimėjimas prieš 
vyriausybę — tik kelio pradžia 

Vilnius , liepos 30 d. (BNS) 
— Valstiečių partijos narys 
Ramūnas Karbauskis įsitiki
nęs, kad rudenį Lietuvos žem
dirbiai vėl pradės spausti 
aukščiausią Lietuvos valdžią. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis džiaugėsi, kad 
valdžia atsižvelgė į žemdirbių 
reikalavimus ir pakėlė grūdų 
supirkimo kainas, tačiau, jo 
manymu, ūkininkų akcijos tuo 
nesibaigs. 

„Grūdai yra 'saldainis', ku
rį suvalgę, žemdirbiai vėl 
kreipsis, bet jau ne grūdų, o 
pieno, švietimo klausimais", 
teigė R. Karbauskis. 

J i s mano, kad žemdirbiai 
neteisingai pasielgtų, jei neitų 
šiuo keliu iki galo. 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
žemdirbiai ėmė spausti aukš
čiausią valdžią dėl per mažų 
grūdų, pieno supirkimo kainų, 
per menkų socialinių garanti
jų. J ie grasino rugpjūčio 1 d. 
traktoriais užtverti Lietuvos 
kelius, tačiau trečiadienį vy
riausybė skyrė 40 mln. litų pa* 
dengti grūdų supirkimą naujo
mis kainomis. 

P a d i d ė j u s s u p i r k i m o 
k a i n o m s , ma i s to 

p r o d u k t a i n e b r a n g s 
Žemės ūkio ministerija ra

mina Lietuvos pirkėjus, kad, 
vyriausybei skyrus 40 mln. 
litų grūdams naujomis kaino
mis supirkti, pagrindinių 
maisto produktų kainos ne
padidės. 

„Mums dabar labai sunku parengti gerą programa, nes prezidentas 
Adamkus pernelyg gerai pažįsta JAV", sakė Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Stasys Sakalauskas (kairėje), po susitikimo Vilniuje su preziden
tu Valdu Adamkumi kalbėdamas apie būsimąjį Lietuvos vadovo vizitą į 
Ameriką. (Eltai 

Valdas Adamkus ruošiasi 
oficialiam vizitui į Vašingtoną 

V i l n i u s , liepos 29 d. (BNS) 
— Rudenį Vašingtoną aplan
kys „pi rmasis amerikietis pre
zidentas už JAV ribų šį šimt
metį". 

P r imindamas dienraščio 
„The Washington Post" ant
raš tę , t a i p apie rengiamą ofi
cialų Lietuvos vadovo vizitą 
kalba ambasadorius Vašing
tone Stasys Sakalauskas, ku
ris trečiadienį atvyko pas pre
zidentą apsvarstyti spalio 18 
d. planuojamo vizito detalių. 
Der inami susitikimai su JAV 
prezidentu, valstybės ir gyny
bos sekretoriais, Kongreso ir 
Senato nariais , kitais įtakin
gais politikais. 

Buvus iam JAV gamtosau
gos administratoriui V. Adam
kui ta ip pa t bus įteiktas JAV 
Aplinkos apsaugos teisės ins
t i tu to 1998 m. apdovanojimas 

sakė, jog „šie klausimai pap
ras ta i niekada nepaliekami 
nuošalyje". Tačiau galutinė vi
zito programa dar tikslinama. 

„Mums dabar labai sunku 
parengti gerą programą, nes 
prezidentas V. Adamkus per
nelyg gerai pažįsta JAV", juo
kavo ambasadorius. 

Prezidentas dar 
nesiruošia 
atostogauti 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Valdas Adamkus dar 
nesijaučia pavargęs nuo vals
tybės valdymo darbų ir nepla
nuoja savo vasaros atostogų. 

Prezidento patarėjai sakė, 
kad kitą savaitę V. Adamkus 
dar t ikrai dirbs Vilniuje. J is 
kiek palengvino savo darbo
tvarkę — neberengs susitiki
mų ir posėdžių, tačiau bus 
prezidentūroje ir gilinsis į kai 
kuriuos dokumentus, tvarkys 
korespondenciją. 

V. Adamkus mielai išleido 
nuo kitos savaitės atostogauti 
kai kuriuos savo patarėjus, ta
čiau pats dar nekalba, kada 
įvykdys anksčiau minėtus pla
nus pailsėti Lietuvos pajūryje. 

„Matyt, prezidentas dar ne
pavargo", sakė nuo kitos sav
aitės atostogų išeinanti jo at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. Pasak jos, vieninte
lis kol kas tiksliai žinomas 
valstybės vadovo ketinimas — 
atostogoms su žmona Alma 
tikrai pasirinkti Lietuvos pa
jūrį. 

A Adamkienė po patirtos 
kojos traumos dar nuolatos 
yra prižiūrima Vilniaus gydy
tojų, ja i atliekamos procedū
ros. Gipsą nuo kairės kojos pė
dos jai turėtų nuimti kitos sa-

,Atvirkščiai, vyriausybė, 
siekdama nedidinti pagrindi
nių maisto produktų vartoji
mo kainų, nu ta rė išmokėti 
vienkartinę tikslinę subsidiją 
žemdirbiui, kuri neįeina į per
dirbto produkto kainą", rašo
ma ministerijos atstovo spau
dai pranešime. 

Pasak pranešimo, ūkininko 
pajamos už parduotus mais
tinius grūdus susideda iš kai
nos, kurią jam sumoka grūdų 
perdirbimo įmonės, ir vyriau
sybės paramos. 

Tikslinės lėšos išmokamos 
tiesiogiai žemdirbiams, o mil
tų ir jų produktų kainos skai
čiuojamos nuo perdirbėjų žem
dirbiui sumokėtos kainos. 

* Vyriausybė nusprendė 
n u o mokslo m e t u pradžios 
padidinti pedagogų darbo už
mokestį 15 proc., o nuo sausio 
1 d. — dar 13 proc. Švietimo ir 
kitose biudžetinėse įstaigose 
dirbančių pedagogų atlygini
mams padidinti, įskaitant mo
kesčius, „Sodrai" šiemet papil
domai reikės 55.6 mln. litų, o 
kitąmet — 334 mln. litų. Sta
tistikos departamento duome
nimis, birželio mėnesį viduti
nis pedagogo atlyginimas, at
skaičius mokesčius, buvo 731 
litas. (BNS) 

* Lietuvos va l s tybės sko
la liepos 1 d. buvo 8.566 mlrd. 
litų, pranešė Finansų ministe
rija. Per mėnesį ji sumažėjo 
beveik 145 mln. litų. <EIUI 

už nuopelnus gamtos apsau
gos srityje. Šioje ceremonijoje dijas ketinama suskaldyti \ 
dalyvaus 400 kviestinių sve- miško auginimo ir miško nau-
čių. dojimo padalinius. „Taip išei-

Žurnalistų paklaustas, ar na, kad miškininkai t ik rūpin-
numatomi susitikimai su prie- sis medžių auginimu, juos 
kais tų Lietuvai negailinčia puoselės, o kažkas kitas juos 
JAV žydų bendruomene, am- kirs ir parduos", po susitikimo 
basadorius S. Sakalauskas at- su prezidentu žurnalistams 

Siūloma keisti brandos 
egzaminų tikrinimo tvarką 

vaitės pabaigoje. 

Valstybės vadovas nori išsaugoti 
Lietuvos miškus 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) sakė Miškininkų sąjungos pre-
— Nepatenkinti ketinimais 
suskaldyti Lietuvos miškų 
ūkį, užtarimo į prezidentą 
Valdą Adamkų kreipėsi Miški
ninkų sąjungos atstovai. 

Dabar vyriausybės sudary
ta komisija rengia Seimui pa
teikti Lietuvos miškų įstaty
mo pataisas. Miškininkai pik
tinasi, kad nebuvo atsižvelgta 
į j ų pasiūlymus, ir miškų urė-

V i l n i u s , liepos 28 d. (BNS) 
— Brandos egzaminus viduri
nėse mokyklose surengusių in
stitucijų atstovai džiaugiasi, 
kad š iemet egzaminai nebuvo 
„pirmųjų laikraščių puslapių 
tema", tačiau pripažįsta esant 
problemų. 

Egzaminų centro direkto
rius Algirdas Zabulionis spau
dos konferencijoje antradienį 
sakė, jog šiemet pavyko iš
vengti informacijos nutekėji
mo, todėl, priešingai, nei kai
myninėse valstybėse, brandos 
egzaminai vyko gana ramiai. 

A. Zabulionis džiaugėsi ir 
pagerėjusiais egzaminų pažy
miais, teigdamas, jog šiemet 
žymiai padaugėjo aukščiausių 
įvertinimų, .tačiau pripažino, 
kad kai kurie duomenys ver
čia abejoti moksleivių vertini
mo objektyvumu. 

Anot jo, palyginus atskirų 
rajonų įvertinimų vidurkius, 
matyt i , jog jie žymiai skiriasi. 
Direktoriaus pateiktais duo
menimis, kai kuriuose rajo
nuose gimtosios kalbos įverti
nimo vidurkis žymiai viršijo 
septynis balus (dešimt balų 
sistemoje), o kituose vidurkis 
buvo vos daugiau nei šeši ba

lai. 
A Zabulionio įsitikinimu, 

kar tu su objektyviomis prie
žastimis vertinimų vidurkių 
skirtumą lemia ir mokytojų 
subjektyvumas. Todėl, anot jo, 
ateityje bus pereita prie cent
ralizuoto brandos egzaminų 
darbų tikrinimo. 

Šiemet toks eksperimentas 
buvo atliktas Panevėžio apsk
rityje vienuoliktokams. Ban
dymas parodė, joj egzaminų 
ir trimestrų įvertinimai ski
riasi. 

A Zabulionio ir spaudos 
konferencijoje dalyvavusio 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos sekretoriaus Dainiaus 
Numgaudžio teigimu, tokia 
darbų tikrinimo tvarka kai
nuotų brangiau, tačiau ji yra 
būtina, norint objektyviai 
įvertinti moksleivius. 

Anot D. Numgaudžio, pir
miniais paskaičiavimais, vien 
užmokestis darbus tikrinsian
tiems mokytojam8 sieks pusę 
milijono litų, tačiau palygin
damas jis sakė, jog aukštosios 
mokyklos šiemet už stojamuo
sius egzaminus surinko 3 mili
jonus litų. 

JAV ir Lietuva rūpinsis 
kultūros paveldu 

Vilnius, liepos 30 d. (Elta' 
— Jungtinių Valstijų ir Lietu
vos kultūros specialistai pa
rengs abiems valstybėms svar
bių kultūros paminklų sąrašą. 
Apie tai kalbėta ketvirtadienį 
Vilniuje vykusiame Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
susitikime su Amerikos kultū
ros paveldo užsienyje komisi
jos pirmininku Michael Le-
wan. 

Lietuvių kultūros pamink
lais Jungtinėse Valstijose ir 
negausiu amerikiečių kultūros 
paveldu Lietuvoje rūpinamasi 
pagal birželio mėnesį Vašing
tone pasirašytą šios komisijos 
ir Lietuvos Kultūros ministe-

zidentas Albinas Tebėra. 
J is teigė, kad jau dabar po 

Lietuvos miškus vaikšto Lat
vijos ir Švedijos medienos per
dirbimo įmonių atstovai, „tik 
ir telaukiantys, kol bus priim
tos tokios pataisos". 

A Tebėra teigė, kad Latvi
joje, ku r urėdįjos jau suskaldy
tos, daugiau nei pusė visos 
medienos yra eksportuojama į 
užsienį. 

Lietuvoje pernai iš 4.2 mln. 
kietmetrių nukirstos medie
nos į užsienį buvo parduota 
mažiau nei 1 milijonas kiet
metrių, ir tai tik prastenės ko
kybės popiermedžių. 

„Tačiau kas bus, kai mišką 
ims pardavinėti prekybinin
kai, vadovaudamiesi tik savo 
interesais?", susirūpinęs klau
sė sąjungos prezidentas. 

Jis mano, kad suskaldžius 
urėdijas, gali tekti pradėti fi
nansiškai remti miškininkys
tę, nes ji tiesiogiai nebegaus 
pinigų už parduodamą medie
ną, o tie pinigai keliaus į vers
lininkų kišenes. 

Prezidento referentui eko
nomikos klausimais Raimun
dui Dužmskui kyla įtarimas, 
kad įstatymo pataisų siekia 
„tam tikros prekybininkų lo
bistinės grupės". 
V. Adamkus pareikalavo pa

siūlymų, kaip tobulinti patai
sas ir žadėjo domėtis, kaip bus 
priiminėjamas šis įstatymas. 

• Vyriausybė leido Gink
lų fondui nereikalingus gink
lus, sprogmenis ir specialią
sias priemones neatlygintinai 
perduoti septynioms instituci
joms. Krašto apsaugos ir Vi
daus reikalų ministerijoms, 
Lietuvos karo ir teisės aka
demijoms, Lietuvos teismo ek
spertizės institutui ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejui bus 
perduotos granatos, mokomų
jų granatų sprogdikliai, ant
rankiai bei šeši Lietuvoje pa
gaminti pistoletai-kulkosvai-
džiai. Krašto apsaugos minis-

rijos susitarimą. 
Pasak JAV veikiančios ko

misijos pirmininko, j minėtą 
sąrašą bus įtrauktos vietos ir 
vertybės, kurias reikia išsau
goti bei kuriomis reikia rūpin
tis. Tai — maldos namai, ka
pinės, bibliotekos, meno kolek
cijos, knygos, rankraščiai. 

Šis paveldas svarbus ne tik 
Amerikos lietuviams ir ameri
kiečiams, kurių istorija susiju
si su Lietuva. „Mes ieškosime 
būdų išsaugoti visa tai ateities 
kartoms", pažymėjo M. Le-
wan, pabrėždamas, kad to
kiems planams pritaria ir Lie
tuvos prezidentas. 

Akredituotas pirmasis 
Baltarusijos gynybos atašė 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Lietuvoje ak
redituotas Baltarusijos gyny
bos atašė pulkininkas leite
nantas Aleksandr Bužan. 

Krašto apsaugos viceminis
t rams Povilui Malakauskui ir 
Jonui Kronkaičiui jį pristatė 
Baltarusijos ambasadorius 
Lietuvoje Jevgenij Voitovič. 

Pabrėžęs, kad nuo šiol Lie
tuvoje bus akredituoti visų 
kaimyninių valstybių gynybos 
atašė, viceministras P. Mala
kauskas žadėjo, jog Baltarusi
jos gynybos atašė bus sudary
tos geros darbo sąlygos. 

A Bužan sakė tur įs didelę 
patirtį, ir pagrindinis jo tiks
las bus pagerinti, jo vertini
mu, nepakankamą Baltarusi-
jos-Lietuvos karinį bendradar
biavimą. 

Naujasis gynybos atašė pa
sidžiaugė geru priėmimu ir 
teigiamai įvertino tarptauti
nes NATO ir bendradarbių 
pratybas „Baltic Challenge-
98", kuriose dalyvavo kaip ste
bėtojas. 

Nuo 1992 m. A. Bužan buvo 

Baltarusijos Ginkluotųjų pajė
gų štabo karininkas. 1994 m. 
jam suteiktas pulkininko lei
tenanto laipsnis, ir nuo to lai
ko iki dabar jis vadovavo Gy
nybos ministerijos užsienio ry
šių valdybos dvišalio bendra
darbiavimo skyriui. 

39-erių metų karo diploma
tas gyvens Vilniuje. 

Pirmasis Baltarusijos gynybos 
atašė Lietuvoje pik. ltn. 

Aleksandr Bužan 

Kariškiai „dovanotam arkliui 
į dantis nežiūri" 

Lietuvos Vilnius, liepos 30 d. (BNS) 
— Lietuvos krašto apsaugos 
ministerija atmeta kaltinimus 
dėl iš JAV kariuomenės peri
mamų automatų „M14", pa
brėždama, kad jie yra dovano
jami. 

„Ministerija vertina šią 
JAV šautuvų 'M14' su šovinių 
komplektu dovaną kaip nau
dingą Lietuvos kariuomenei ir 
jos rezervui dabartiniame 
plėtros etape", sakoma minis
terijos spaudos tarnybos pra
nešime. 

Jis išplatintas ketvirtadie
nį, reaguojant į dienraščio 
„Respublika" kritiką dėl keti
nimų Lietuvos kariuomenę 
aprūpinti pasenusiais automa
tais „M14". 

Liepos viduryje dienraštis 
paskelbė, jog, skatinama iš 
JAV atvykusio gyventi į Lietu
vą viceministro Jono Kronkai-
čio, ministerija ketina dalį 
Lietuvos kariuomenės dalinių 
j au šiemet apginkluoti „nepa
tikimais ir jau seniai nebega-
minamais amerikietiškais au
tomatiniais šautuvais". Kai 
kurie Lietuvos ginklų specia
listai „M14" įvertino kaip vi-

terįjai bus perduota per 9.000 
granatų be sprogdiklių, taip 
pat 950 mokomųjų granatų be 
sprogdiklių. Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus ginklų kolekci
jai fondas perduos du lietu
viškos konstrukcijos pistole
tus-kulkosvaidžius „Vytis-2". 

siškai netinkamus 
kariuomenei. 

Šią savaitę „Respublika" 
paskelbė buvusiu ginklų meis
tru ir karo inžinieriumi prisi-
stačiusio Sergej Gerasimenko 
argumentus. Jis aiškina, kad 
„M 14" automatai yra menkai 
patikimi, per sunkūs, nepato
gūs ir toli gražu nėra šiandie
ninis NATO reikalavimas. Jo 
nuomone, Lietuvos kariuome
nę geriausia būtų aprūpinti 
universaliais austriškais šau
tuvais ,.AL"G". 

Viceministrą J. Kronkaitį 
S. Gerasimenko vadina naiviu 
arba materialiai suinteresuo
tu asmeniu. 

KAM atmetė bet kokius J. 
Kronkaičiui adresuotus 
..šmeižikiškus kaltinimus" ir 
teigia, kad rašinių stilius rodo 
..aiškų tendencingumą bei po
litinę potekstę". 

..Perkant analogišką kiekį 
kitos modifikacijos šautuvų, 
reikėtų išleisti apie 100 mili
jonu litų", rašoma pranešime. 

KALENDORIUS 
Liepos 31 d : Šv. Ignacas 

Lojolą, kunigas (f 1491-1556): 
Ignotas. Elena, Sigitas, Sigita. 

Rugpjūč io l d.: Šv. Alfon
sas Liguon, vyskupas. Bažny
čios mokytojas (1697-1787); 
Meile, Vilte. Gaudą. 1922 m. 
Steigiamasis Seimas priėmė 
pirmąją Lietuvos Respublikos 
Konstituciją. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. liepos 31 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
GEROS VALIOS ŽAIDYNĖSE 

Nuo liepos 19 d. iki rugpjū
čio 2 d. New Yorke ir apy
linkėse vyko ketvirtosios Ge
ros valios žaidynės su daly
viais iš viso pasaulio. Progra
ma plati: nuo lengvosios atle
tikos iki čiuožimo. Mus domi
na krepšinio varžybos, kurios 
truko šešias dienas ir baigėsi 
liepos 24 d. Visos rungtynės 
vyko amerikiečių krepšinio 
Mekoje — Madison Sąuare 
Garden. 

Krepšinyje rungėsi aštuo
nios valstybinės rinktinės: 
Argentina, Australija, Brazili
ja, JAV, Kinija, Lietuva, Puer-
to Rico, Rusija. Iš pradžių 
žaista dviejose grupėse /po 4 
rinktines/. Lietuvos grupėje 
dar buvo Argentina, Australi
ja ir Rusija. 

Pradinėse rungtynėse Lietu
va nugalėjo Rusiją 79:72. Ru
sai veda 0:5, tik po to Masko
liūnas įmeta baudą ir Adomai
tis pilną krepšį. Priešininkai 
ir toliau persvaroj, užplėšia iki 
16:22. Tada lietuviai spusteli: 
Einikis iš dviejų baudų patai
ko vieną, Lukminas įtupdo tri
taškį, E. Žukauskas po pilno 
metimo prideda baudą ir 
pirmą kartą pasekmė lietuvių 
naudai 23:22. Rusai atkunta, 
lietuviai prisiveja iki 28:29, 
išlygina po 33, bet priešinin
kai baigia kėlinį savo naudai 
35:38. 

Po pertraukos Lukminas pa
gražina iki 37:38 ir toliau per
maininga kova. Kai rusai veda 
49:50, Štombergas persveria 
51:50. Maskoliūnas įšvilpia 
tritaškį, Karnišovas didina 
persvarą 56:50. Rusai švel
nina iki 56:55, bet po to lietu
viai pranašesni, persvarą su
geba padidinti ir laimi rung
tynes septynių taškų skirtu
mu 79:72. 

Taškai Lietuvos naudai: 
Lukminas 21, Karnišovas 19, 
Einikis 14, Štombergas 12, 
Pačėsas 4, Adomaitis, Masko
liūnas ir E. Žukauskas po 3. 

Šiose rungtynėse pasekmė 
buvo lygi triskart /po 22, 33 ir 
41 tški.Persvara kilo septy
nis kartus, sykį Rusija vedė 7 
taškais, o Lietuvos didžiausia 
persvara — 9 tšk. 

Antrąsias rungtynes Lietu
va žaidė su Argentina. Čia 
prireikė pratęsimo, nes po 40 
min. žaidimo pasekmė buvo ly
gi 68:68. Viršlaikyje lietuviai 
nulėmė pergalę 81:77. Lie
tuvos naudai taškų pasiekė: 
Adomaitis, Einikis ir Štom
bergas po 15, Jasikevičius 10, 
Karnišovas 9, Lukminas 7, 
Maskoliūnas ir Praškevičius 
po 5. 

Trečiosios kliūties lietuviai 
neįveikė, nes pralaimėjo Aus
tralijai 64:82. Penkis kartus 
pasekmė buvo lygi: po 2, 4, 6, 
32 ir 41. Pirmas kėlinys 
41:47 Australijos naudai. 

Taškai Lietuvai: Einikis 15, 
Štombergas 14, Adomaitis ir 
E. Žukauskas po 7, Praške
vičius 6, Lukminas 5, Jasike
vičius ir Maskoliūnas po 3, 
Karnišovas /buvo susižeidęs/ 
ir Masiulis po 2. Australijai 
sėkmingiausiai taškus rinko 
Gaze — 26. Kaip ir mūsiškis 
puolikas Karnišovas, Gaze 
anksčiau žaidė už Seton Hali 
universitetą JAV. 

Kartu su Australija, Lietu
va pateko į pusiaubaigmę. Iš 
kitos grupės pirmyn išniro 
JAV ir Puerto Rico. 

Dvikovę Lietuva — JAV 
stebėjo 8,620 žiūrovų. Pirmą
ją minutę Štombergo pataiky
mu Lietuva veda 2:0, po to 
dar spusteli iki 8:7, bet tai ir 
viskas. Amerikiečiai perima 
iniciatyvą ir vienkart savo 
persvarą ištempia iki 25 tšk. 
/51:76/. Amerikos rinktinės 
stiprybė buvo greitieji ant
puoliai, kurių jie turėjo 19, o 
lietuviai tik penkis. JAV lai
mėjo 89:76. 

Lietuvos rinktinėje šauniai 
pasirodė du pakaitai: Adomai
tis įmetė 21 tšk. ir Jasike
vičius 14. Jie ir buvo geriausi 
tą vakarą Lietuvos šauliai. Ki
ti: Štombergas 11, Karnišovas 
10, E. Žukauskas 7, Einikis 6, 
Lukminas ir Eačėsas po 3, 
Masiulis 1. 

Kitose pusiaubaigmės rung
tynėse Australija nugalėjo 
Puerto Rico 86:74. Puerto Rico 
veda 30:32, bet po to australų 
viršus, jie kėlinį baigia 44:41 
ir vienkart persveria iki 17 
tšk. skirtumo. 

Liepos 24d. į Madison Sąua
re Garden suplaukė 9,673 
žiūrovai /arena buvo beveik 
puspilnė/. Pirmasis žaidimas 
dėl trečios vietos tarp Lietu
vos ir Puerto Rico. 
-Jei dieną prieš tai mūsiš

kiai, rungtyniaudami su JAV, 
nepatenkino, tai per naktį nu
simetė slogutį ir atskaitė krep
šinio pamoką 1994 metu Geros 
valioa žaidynių krepšinio nu
galėtojui. Pradinis lietuvių 
penketukas /Štombergas, Kar
nišovas, Einikis, Adomaitis ir 
Maskoliūnas/ tvirtai suima 
vadžias į savo rankas, jau ket
virtą žaidimo minutę veda 
dvylikos taškų skirtumu /16:4/ 
ir negausūs lietuviai žiūrovai 
gali atsikvėpti, nes buvo aiš
ku, kas geresnis. Taip ir įvy
ko, nes Puerto Rico sutelkti
nės pastangos atsigauti buvo 
bergždžios. Pirmas kėlinys lie
tuvių naudai 55:36. Antroje 
žaidimo pusėje lietuviai visa
galiai ir ženklina galutinę 
pergalę 119:75. 

Lietuvos taškų prieš Puerto 
Rico aruodas: Štombergas 28, 
Adomaitis 22,. Einikis 15, 
Pačėsas 10, Lukminas ir E. 
Žukauskas po 9, Karnišovas ir 
Masiulis po 8, Jasikevičius 6, 
Praškevičius ir E. Žukaus
kas po 2. 

Pasak Lietuvos rinktinės 
trenerio asistento Donn Nel-
son, jaunieji Lietuvos rink
tinės žaidėjai atitaisė viską, 
ką darė blogai rungtynėse su 
JAV, įgavo pasitikėjimo ir 
džiugino rungtynėse su Puer
to Rico. 

Puolikas Karnišovas spau
dai pareiškė: „Mes paliekame 
JAV gera nuotaika ir turime 
vilčių pasaulinėse pirmeny
bėse Atėnuose. Esame lai
mingi, užėmę trečią vietą 
New Yorke". 

Baigminėse rungtynėse dėl 
aukščiausių laurų JAV po 
pratęsimo įveikė Australiją 
93:85 . Pirmas kėlinys baigėsi 
po 40 ir antras — po 79. Pra
tęsime geresni amerikiečiai, o 
australai jau buvo „iššaudę 
savo paraką". Australų didie
ji varikliai buvo du gynikai: 
Heal su 38 tšk. ir Gaze su 35. 
Amerikiečių studentų /be 
NBA profesionalų/ rinktinė 
šiose varžybose vis gerėjo, 
nors pirmame susitikime ir 
prapylė prieš Puerto Rico. 

Lietuvos sporto veteranų priėmime pas kardinolą Vincentą Sladkevičių š.m. birželio 27 d. Pirmas 18 kaires — 
sporto žurnalistas Kęstutis Čerkeliūnas. . Nuotr. Ed . Š u l a i č i o 

Baigminėse rungtynėse spin
dėjo gynikas Miller su 18 
tšk. 

Krepšinio varžybų uždary
me pirmieji ant pakylos už
kopė Lietuvos vyrai /3/ vieta, 
po to Australija /2v7 ir JAV / 
Iv7. Be medalių, visi žaidėjai 
gavo po didelę gėlių puokštę. 
Į palubę kilo trijų valstybių 
vėliavos, sugrotas JAV him
nas. 

Buyo malonu tarp vėliavų 
matyti kylančią trispalvę, 
bene pirmą kartą Madison 
Sųuare Garden. Lietuviai 
krepšininkai dairėsi, kaip jie 
sakė, dailių lietuvaičių, kad 
su jomis galėtų pasidalyti 
prašmatniomis puokštėmis.. 

Baigminės pastabos 
Lietuvos krepšinio rinktinė 

per 5 rungtynes New Yorke 
pasiekė 419 taškų, /trys per
galės, du pralaimėjimai/. 

Taiklieji šauliai: Štombergas 
80, Adomaitis 68, Einikis 65, 
Karnišovas 48, Lukminas 45, 
Jasikevičius 33, E. Žukauskas 
26, Pačėsas 17, Praškevičius 
13, Masiulis ir Maskoliūnas 
po 11., E. Žukauskas 2 tšk. 

Amerikiečių spauda nepa
gailėjo pagyrų, kai Lietuva su
triuškino Puerto Rico. Dien
raštis „New York Post" rašė, 
kad ne NBA profesionalai, 
kaip Chicago Bulis ar Indiana 
Pacers, bet Lietuvos krepši
ninkai parodė, kaip reikia 
sėkmingai žaisti krepšinį, ir 
tai byloja įtikinanti statistika: 
lietuviai mėtė 69.1% tikslu
mu, iš 17-kos bandymų pa
taikė 10 tritaškių, iš 16-kos 
mestų baudų įtupdė 15, o 
kamuolių nuėmime Lietuva 
pirmavo prieš Puerto Rico 
40:18 

Kas tie šaunieji vyrai? 

Dainius Adomaitis, gimė 
1974 m. sausio 19 d. Šakiuose, 
2.01 m ūgio, vedęs, žaidžia už 
Kauno Žalgirį. 

Gintaras Einikis,m 1969 m. 
rugsėjo 30 d. Kūlupėnuose, 
Kretingos apskr., 2.08, vedęs, 
žaidžia Saratove už Avtodor. 

Šarūnas Jasikevičius, 1976 
m. kovo 5 d. Kaune, 1.93 neve
dęs, žaidžia už Maryland uni
versitetą JAV. 

Artūras Karnišovas, 1971 
m. balandžio 27 d. Klaipėdoj,. 
2.04, vedęs, Olimpiacos, Atė
nai. 1997 išrinktas geriausiu 
Europoje žaidiku. 

Darius Lukminas, 1968 m. 
vasario 9 d. Kaune, 1.94, ve
dęs Avtodor, Saratove. 

Darius Maskoliūnas, 1971 
m. sausio 1 d. Jonavoj, 1.94, 
vedęs Kauno Žalgiris. 

Tomas Masiulis, 1975 m. 
rugsėjo mėn. Kaune, 2.02, ve
dęs, Kauno Žalgiris. 

Tomas Pačėsas, 1971 m. 
lapkričio 11 d. Kaune, 1.90, 
vedęs, Kauno Atletas. 

Virginijus Praškevičius, 
1974 m. kovo 4 d. Kaune, 2.0, 
nevedęs, Kauno Atletas". 

Saulius Štombergas, 1973 
m. gruodžio 14, Klaipėdoj, 
2.04, vedęs, Kauno Žalgiris. 

Eurelijus Žukauskas, 1973 

SPORTO ŽURNALISTAS 
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS 

New Yorko apylinkėse gyve
nantis sporto ( ir ne vien tik jo) 
žurnalistas Kęstutis Čerkeliū
nas yra vienas iš nedaugelio 
išeivijoje asmenų, kurie sulaukę 
brandaus amžiaus teberašo 
apie sporto renginius. 

Šį mūsų sporto entuziastą 
( jis jaunystėje reiškėsi ir kaip 
veiklus sportininkas ) teko ne 
kartą sutikti neseniai praėjusių . 
didžiųjų sporto įvykių Kaune 
dienomis. Kęstutis dalyvavo 
LTOK dešimtmečiui paminėti 
surengtos .sportinės parodos 
atidaryme Sporto .muziejuje. 
Kiek vėliau jis šiose pat rūmuo
se buvo pagerbtas kaip vienas 
iš Lietuvos sportui nusipelniu
sių asmenų. Dalyvavo jis ir Lie
tuvos sporto veteranų priėmime 
pas kardinolą Vincentą Sladke
vičių bei kitur. Su šiuo žymiuo
ju mūsų sporto žurnalistu susi
tikome ir Kauno Kūno kultūros 
institute. 

K Čerkeliūnas jau kelintą 
kartą buvo sugrįžęs į savo jau-
— 9 

m. rugpjūčio 22 d. Budrikiuo
se, Klaipėdos apsk., 2.16, 
nevedęs, Kauno Žalgiris. 

Mindaugas Žukauskas, 
1975 rh. rugpjūčio 24, Šiau
liuose, 2.01, vedęs, Kauno 
Žalgiris. 

Vyriausias treneris Jonas 
Kazlauskas, treneris Antanas 
Sireika, treneris asistentas 
Donn Nelson, konsultantas 
Šarūnas Marčiulionis, fizinio 
parengimo treneris Aleksan
dras Kosauskas, gydytojas 
Robertas Narkus, masažuo
tojas Juozas Petkevičius, tei
sėjas Romualdas Brazauskas. 

Reikia pridėti, kad Bra
zauskas teisėjavo baig
minėms rungtynėms JAV — 
Australija /kartu su Mikhail 
Davydov/. 

Geros valios žaidynių krep
šinis New Yorko lietuviams 
teikė progą pasidžiaugti mū
sų iškiliais krepšininkais. Į 
rungtynes su Rusija sugužėjo 
arti poros šimtų tautiečių, 
turėjusių dideles bei mažas 
trispalves vėliavas. Kai kurie 
žiūrovai vilkėjo marškiniais 
su pažyma, kad lietuviai 
1992 Barcelonos olimpinių 
žaidynių krepšinyje laimėjo 
bronzos medalius. Smagu 
buvo girdėti nuolat skanduo
jamus žodžius: Lie-tu-va ir 
ei-na, ei-na. Po pergalės prieš 
Rusiją, lietuvių grupė susiti
ko su krepšininkais ir jų vado
vais. 

Lietuvos pergalę prieš Puer
to Rico galėjo stebėti tik ne
daug lietuvių, nes bilietų kai
nos buvo aukštos /nuo 36 iki 
60 doly, bet ir negausūs krep
šinio entuziastai su didžiule 
trispalve vaikštinėjo tribūno
se. 

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
krepšinio trečioji vieta Geros 
valios žaidynėse bus paskata 
gerai pasirodyti pasaulio krep
šinio pirmenybėse Atėnuose / 
nuo liepos 29 dV 

Kęstut is Čerkeliūnas 

nystės miestą — Kauną, kuria
me lygiai prieš 60 metų baigė 
Jėzuitų gimnaziją, o ją baigęs 
Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo literatūrą ir architek
tūrą. Nuo 1941 iki 1944 metų 
jis redagavo dienraščių „Į lais
vę" ir „Ateitis" sporto skyrius, 
daug rašė sportine tematika. 

Jau Amerikoje baigė archi
tektūros studijas ir šioje srityje 
ilgokai dirbo, tačiau ir čia nepa
miršo sporto ir sportinės spau
dos. Jis redagavo „Sporto" žur
nalą, plačiai rašė sportinėmis 
temomis ne vien tik lietuvių 
spaudoje. Kartu su Pranu Mic
kevičium ir Sigitu Krasausku 
parengė knygą „Išeivijos lietu
vių* sportas 1944-1984 m.", kuri 
iš spaudos išėjo 1986 metais. 

K.Čerkeliunas 1972 m. New 
Yorke leidžiamo savaitraščio 
„Darbininkas" buvo apdovano
tas žymeniu už sportinės kul
tūros kėlimą įvairioje spaudoje. 
Jis turi daug nuopelnų lietu
viškam sportui. 

Malonu, kad K Čerkeliūnas 
bendradarbiauja ir „Drauge". 
Jo rašinį skaitome ir šiame 
sporto skyriuje. 

Ed.Š. 

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. 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos Baltiecių ir 
Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės vyks 1998 m. rug
sėjo 12 ir 13 d. Oakville, Onta-
rio, Kanadoje. Daugiau žinių 
apie šias pirmenybes bus pa
teikta ateinančio penktadienio 
laidoje. 
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PERGALINGAI 
PRADĖTAS 
PASAULIO 
ČEMPIONATAS 

Lietuvos krepšininkai praėju
sią savaitė New Yorke vykusio
se „Geros valios" žaidynėse 
laimėję bronzos medali, šią sa
vaitę pergalingai pradėjo Pa
saulio čempionatą. 

Trečiadienį, liepos 29 d. Atė
nuose, Graikijoje, prasidėjusio 
13-ojo pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato pirmose rungtynėse 
C grupėje Lietuvos rinktinė įti
kinamai nugalėjo Pietų Korėjos 
krepšininkus 97:56 (42:36). 

Lietuvos komandoje pasižy
mėjo Darius Lukminas - 20 
taškų, Artūras Karnišovas - 19, 
Dainius Adomaitis -15. 

Rungtynių pradžioje pirmavo 
korėjiečiai — 4:0, 12:7, 19:14, 
23:17. Baigiantis pirmajam kė
liniui lietuviai, jau* turėdami 6 
taškų persvarą, išėjo pailsėti. 

Antrajame kėlinyje Pietų 
Korėjos komanda neatsilaikė 
prieš aukštesnius ir labiau pa
tyrusius lietuvius. Pažymėtina, 
kad korėjiečiai, kurių tarpe tik 
2 žaidėjai buvo aukštesni negu 
2 m ūgio, antrajame kėlinyje 
pelnė tik 20 taškų. 

Ketvirtadienį, liepos 30 d., 
4:30 v.p.p. Lietuvos rinktinė su
sitiko su „Geros valios" žaidy
nių aukso medalį laimėjusiais 
JAV krepšininkais. Šių rungty
nių duomenų (šią laikraščio 
laidą spaudai ruošdami) dar 
neturime. 

IR 
TARPMIESTINĖS 
GOLFO ŽAIDYNĖS 

Tarpmiestinės Detroito — 
Clevelando golfo žaidynės 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 
10:30 vai. r. vyks Sugar Creek 
golfo klube, Elmore, Ohio. Tai 
jau turėtų būti visiems gerai 
žinoma vieta, nes tos žaidynės 
ten vyksta jau daug metų. Po 
žaidynių bus proga pasivai
šinti keptu jaučiu ir atsive-
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penktad. ir seštad. 9v.r.-12v.p.p. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Surte 310 

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

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

EDMONDAS VIŽNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbarr* lietuviškai 
6187 S.Archer'Ave. (prie Austin) 

TeL 773-585-7755 
Vatandos pagal susitarimą 

D R L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HiHs. IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

sinti šaltu alum, nes ta proga 
vyksta ir Elmore miestelio at
viras golfo turnyras ir daugu
ma žaidėjų parsiveža įvairias 
laimėtas dovanas. Kadangi 
pernai pereinamąją taurę lai
mėjo Detroitas, tai šįmet rei
kia tikėtis su Clevelandu daug 
kietesnės kovos. 

Salfas s-gos 48-jų metimu žaidynių, A.m. gegules 22-24 d vykusių Toronte, jaunių A klnse? krepšinio vicemeis-
t e n s Čikagos ..Lituanica" I* k.: treneris Rimantas Dirvonis, Steponavičius, Vy-tvis Dailide. YA Bondoraitis. Ša
rūnas Skadas, Artinas Karalis ir Steve Bendoraitia. Nuotr Sis;. K r a s a u s k o 



ANTISOVIETIZACIJOS 
ĮSTATYMO ATGARSIAI 

JONAS DAUGĖLA 

Šiomis dienomis Seimo pir
mininkas skubomis paruošė 
įstatymą dėl buvusių KGB 
agentų ir darbuotojų veiklos 
apribojimo. Šiuo įstatymu rei
kalaujama iš svarbesnių val
stybinio gyvenimo įstaigų pa
šalinti bolševikinės KGB 
agentus ir taip pat neleisti 
jiems eiti atsakingas pareigas 
bankuose bei svarbesnių eko
nominių organizacijų adminis
tracijose. 

Seimas neturėjo pakanka
mai laiko išsamiai šį įstatymą 
apsvarstyti ir jis buvo pasku
bomis perduotas prezidentui 
pasirašyti. Iš esmės preziden
tas šiam įstatymui pritarė. Jis 
tik pastebėjo, kad įstatyme vi
sai nenumatyta jo vykdymo 
eiga. Įstatyme pasakyta, kad 
prie prezidento bus sudaryta 
trijų asmenų komisija įvai
riems ginčams ir nesusiprati
mams aiškinti. Tuo pačiu ga
lutinius sprendimus padaryti 
turės prezidentas. Netenka 
abejoti, kad tų ginčų ir nesu
sipratimų kiekvienu atveju 
tikrai netruks. Be abejo, tokia 
komisija yra būtina. Tačiau ji 
turėtų būti sudaryta prie Tei
singumo ministerijos ir veikti 
Teisingumo ministro žinioje. 

Prezidentas šio įstatymo ne
pasirašė ir pasiūlė visą šį rei
kalą atidėti ilgesniam laikui. 
Tad šiandien dar neaišku, 
kada įstatymas bus priimtas, 
ar jis iš viso bus priimtas ir 
kada bus pradėtas vykdyti. 

Be abejo, visas šis reikalas 
yra jau gerokai suvėlintas, 
tokį Įstatymą reikėjo priimti ir 
pradėti vykdyti, vos tik at
stačius mūsų valstybinę ne
priklausomybę. Tada Aukš
čiausioje1 (Atstatomoje) tary
boje daugumą turėjo demokra
tinės jėgos. Komunistų parti
jos likučiai buvo priblokšti ir 
pasisklaidę. Įstatymo priėmi
mas ir jo vykdymas nebūtų 
susidūręs su jokiomis kliūti
mis. Ir, priėmus šį įstatymą, 
vargu ar K Prunskienei būtų 
tekusi garbė užimti ministrės 
pirm. vietą, o kompartijos gen. 
sekr. tikrai nebūtų buvę leis
ta veržtis į prezidentūrą. Juk 
tas pats Brazauskas niekada 
nepripažino Lietuvos pavergi
mo ir įvairiomis progomis 
viešai tvirtino, kad tai buvo 
tam tikras mūsų valstybinio 
gyvenimo laikotarpis. 

Po nepriklausomybės atsta
tymo praėjus aštuoneriems 
audringiems metams, antiso-
vietizacijos įstatymas- su
silaukė labai daug pasiprie
šinimo ir net pasmerkimo. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, pirmiau

sia jį pasmerkė šiandieninė 
„demokratiška" Rusijos vyri
ausybė ir net pagrasino sank
cijomis. Nuo jų neatsiliko ir 
mūsiškė LDDP-ja. Jos vado
vas šia proga rado reikalo pa
reikšti, kad lietuvių masinius 
trėmimus į Sibirą nieku būdu 
negalima vadinti kriminali
niais nusikaltimais. Tad ir jų 
vykdytojai nėra kriminalistai. 

Tačiau sunku patikėti, kad, 
priėmus vienokį ar kitokį de
sovietizacijos įstatymą, visas 
šis painus reikalas būtų paga
liau išspręstas. Žinoma, buv. 
tremtiniams partizanams ir jų 
globėjams yra skaudu savomis 
akimis matyti, kaip jų žudikai 
ir trėmimų vykdytojai šian
dien patogiai ir pelningai 
įsitaisę valdžios įstaigose arba 
džiaugiasi geromis pensijomis. 
Tad jie ir reikalauja, kad, nors 
ir pavėlintai, būtų priimtas šis 
įstatymas. 

Kiekviena tauta yra labai 
įvairus ir spalvingas žmonių 
sambūris. Šiame sambūryje 
visada yra didvyrių ir iš
davikų. Yra genijų ir idiotų. 
Tačiau kiekvienoje tautoje vi
sada yra didelis būrys taurių 
idealistų. Jų patriotizmas 
sušvinta didžiausių pavojų 
metu. Šie idealistai visomis 
priemonėmis puoselėja tautoje 
didžiuosius idealus ir yra pa
siryžę savo gyvybinėmis j ė 
gomis juos apginti. Tačiau 
kiekvienoje tautoje visada at
siranda ir nemažas būrys 
tokių, kurie netiki tais idea
lais, tik stengiasi visais leisti
nais ir neleistinais būdais pa
tenkinti savo asmeninius me
džiagiškos gerovės polėkius. 

Ir mūsų tėvynėje, vos tik 
subraškėjus bolševikinės im
perijos pamatams, gausus bū
rys laisvės kovotojų ir idea
listų susibūrė į patriotinį Są
jūdį, kurio pastangomis, dar 
stipriems Raudonosios armijos 
daliniams siaučiant Vilniaus 
gatvėse, buvo paskelbtas Kovo 
11 aktas. 

Sąjūdžio idealistai visomis 
jėgomis stengėsi galiniai 
greičiau atstatyti demokratinę 
Lietuvos valstybę. Tad jie net 
nepastebėjo, kad tuo pačiu 
metų KGB agentai ir aukštieji 
LKP-jos pareigūnai skubėjo 
įsitvirtinti tos demokratinės 
valstybės valdžios įstaigose. 
Visų pirma jie ieškojo būdų 
pralobti ir patenkinti savo 
medžiagiškus instinktus. Pra
dėjo beatodairiškai grobti val
džios pinigus, steigti įvairius 
bankus ir pasiglemžti taupy
tojų santaupas. Jeigu tuo 
metu būtų priimtas desovie-

Šventine eisena Vilniuje, švenčiant Mindaugo karūnavimo-Valstybes dieną liepos 6 d. Nuotr. Eltos 

tizacijos įstatymas, jiems būtų 
užkirtas kelias patekti į val
džios įstaigas, tad šiandien ir 
nekiltų jų pašalinimo klausi
mas. 

Jeigu šis naujas įstatymas ir 
pašalintų juos iš užimamų 
vietų, jie vis tiek nenustotų 
jokių pilietinių teisių. Rin
kimų dienomis jie trauktų 
būriais į rinkimines būstines. 
Drauge su tremtiniais ir kitais 
tauriais viengenčiais stovėtų 
eilėse prie rinkiminių dėžių, ir 
į tas dėžes įmestų tokį pat 
vieną ir vienodą balsą, kuris 
galėtų lemti visų rinkimų pa
sekmes. 

Dažnai rinkimuose balsai 
pasidalina maždaug pusiau. 
Tad dažnai šių „draugų" bal
sai nulemia rinkimus ir juos 
pralaimi idealistiškai nusitei
kę balsuotojai. Juk ir paskuti
niuosius prezidento rinkimus 
neabejotinas demokratas vos 
puse procento laimėjo rinki
mus prieš KGB agentą ir 
LKP-jos žymų veikėją. 

Šiuo atveju iškyla dar ir tau
tinių mažumų klausimas. Ir 
ankstesniais laikais buvo tau
tinės mažumos: įvairių tauty
bių žmonės, kuriuos istoriniai 
įvykiai atbloškė į mūsų žemę. 
Bet jie per eilę metų orga
niškai įaugo į Lietuvos ka
mieną, tapo patikimais ir iš
tikimais mūsų valstybės pi
liečiais. Jie atliko visas pilie
tines pareigas ir laikėsi įsta
tymų. 

Šiandien tautinės mažumos 
yra jau visai kitokio pobūdžio. 
Išvežus mases mūsų tautiečių 
į Sibirą, ištuštėjo kaimai ir 
miesteliai. Jie buvo užpildyti 
įvairių Rusijos tautų žmo
nėmis. Žinoma, ne visi, bet 
daugelis, jų buvo tinginiai, va
gys ir kitokios rūšies piktada
riai. Jie atvežė į Lietuvos kai

mus besaikį alkoholizmą ir 
kitas nedorybes. Tokių žmo
nių negalima vadinti tau
tinėmis mažumomis. Jie yra 
žemos vertės kolonistai. Ta
čiau rinkimų dieną ir jie 
traukia su visais kitais į rinki
mines būstines ir turi tokį pat 
balsą, kuris taip pat gali lemti 
rinkimų pabaigą. 

Be abejo, valstybiniam gy
venimo pastovumui ir jo pažan
gai patikinti nepakaktų vien 
nepageidaujamus žmones pa
šalint iš užimamų vietų. Būtų 
daug naudingiau susiaurinti 
jų pilietines teises, pirmiausia 
atimant jiems rinkimų teisę.' 
Tuo atveju kaimyninė Rusija 
turbūt pradėtų Lietuvai gra
sinti net atominėmis bombo
mis, taip pat įsikištų ir įvai
rios tarptautinės žmogaus tei
sių organizacijos. Vargiai šį 
painų klausimą net tobulai 
paruoštas įstatymas pajėgtų 
išspręsti. 

Čia savaime atsiskleidžia 
demokratinės santvarkos silp
nosios pusės. Visuotiniai, slap
ti ir lygūs rinkimai dažnu at
veju prie valdžios vairo pa
stato tuos, kurie ne tik nepai
so savo šalies valstybinių 
reikalų, bet net neapkenčia tos 
tautos, į kurios eiles yra įsi
brovę. Kitaip tariant, val
stybės reikalus tvarko jos 
priešininkai. 

Didysis demoratas W. Chur-
chill yra pasakęs: „Demo-
kratija yra prasčiausia valdy
mo forma, išskyrus visas ki
tas". Atseit, mes turime ją 
priimti, nes žmonija dar 
neišrado geresnio valdymo 
būdo. Tad ir mums nelieka 
nieko kito, kaip ir toliau de
mokratiškais pagrindais tvar
kyti savo valstybinį gyvenimą. 
Belieka tik nuolat didinti ir 
stiprinti tauriųjų, idealistiškai 

nusiteikusių tėvynainių eiles. 
Neseniai Sąjūdis šventė sa

vo įsisteigimo dešimtmetį. 
Politinei veiklai vykdyti Sąjūdis 
sudarė Tėvynės s-gos politinį 
junginį. Tačiau Sąjūdžio bran
duolys dar išliko. Šis branduo
lys ir turėtų atgaivinti savo 
veiklą. Jis kaip tik turėtų su
rasti būdus ir priemones 
plačiau paskleisti didžiuosius 
mūsų tautinius idealus ir pa
didinti idealistiškai nusiteiku
sių tautiečių gretas. 

Vienoje savo kalbų preziden
tas Adamkus pabrėžė, kad 
tautiniam judėjimui atgaivinti 
ir jį pagyvinti yra numatęs su
kurti atskirą komisiją. Tai 
turbūt daugiau jaunųjų akade
mikų sambūris. Yra labai 
svarbu į tautinę veiklą gali
mai daugiau įtraukti akade
minį jaunimą. Būtų džiugu, 
kad visuose universitetuose 
vėl atgimtų tradicinės pa
saulėžiūrinės ir ideologinės 
korporacijos, kurios paruoštų 
naujus visuomenės ir politikos 
veikėjus. 

Šias visas pastangas turėtų 
remti ir užsienio lietuviai. 
Būtų labai naudinga, kad į 
Sąjūdžio judėjimą įsijungtų 
šioje demokratiškoje šalyje 
gimę, augę ir išsimokslinę 
mūsų jaunosio kartos atstovai. 
Juos turėtų žavėti Valdo 
Adamkaus sektinas pavyzdys. 
Tad belieka tik tikėti, kad 
jungtinėmis jėgomis atgaivin
sime Lietuvoje tautinį judė
jimą, paskleisime didžiuosius 
tautinius idealus ir sukursime 
valstybę tikrąja to kilnaus 
žodžio prasme. 

• Turėk drąsos didiesiems 
gyvenimo sopuliams ir kan
trybės mažiesiems; o kai, sun
kiai atidirbęs, baigsi dienos 
uždavinį, ramiai užmik. Die
vas budi. Victor Hugo 

Danutė Bindokienė 

Pusiausvyros beieškant 
šią savaitę Amerika vel 

iškilmingai laidojo du polici
ninkus, atlikusius savo pa
reigą, kurią, užsivilkdami tar
nybinę uniformą, prižadėjo 
vykdyti. Tos pareigos atliki
mas praėjusį penktadienį 
abiem kainavo gyvybe. Polici
ninkai buvo pašarvoti sostinės 
kapitoliuje, kuriame jie ėjo 
sargybą ir sutiko savo mirtį. 

Pro jų JAV vėliavomis 
užtiestus karstus praėjo va-
šingtoniečiai ir žmonės, atvy
kę iš kitur. Praėjo taip pat ir 
Senato bei Kongreso nariai, 
kurių ne vienas prieš tai pa
sakė daug karštų žodžių apie 
stipresnės apsaugos reikalin
gumą valdiškuose ir kituose 
pastatuose, kur nuolat mai
šosi daug klientų ir turistų. 
Tačiau vos tris dienas prieš 
šią tragediją, kai vienas 
pamišėlis prasiveržė į kapito-
lių ir atidarė ugnį iš nedidelio 
pistoleto, tas pats Senatas di
dele balsų persvara nubalsavo 
prieš pasiūlymą, kad nei vie
nas rankinis šaunamasis 
ginklas nebūtų parduodamas 
be specialaus užrakto ant gai
duko. 

Įdomu, kaip jautėsi tas 61 
senatorius, praeidamas liūd
noje procesijoje pro nušautųjų 
policininkų karstus kapito
liuje? Be abejo, save teisino 
prielaida, kad užraktas ne
būtų sulaikęs pamišėlio nuo 
šio smurto veiksmo ir tragedi
ja vis tiek būtų įvykusi. 
Galbūt panašiai nusisukama 
ir nuo fakto, kad kasmet 
šiame krašte, žaisdami neat
sargiai suaugusiųjų paliktais 
ginklais, susižeidžia arba žūs
ta 1,500 vaikų. Tiesa, praėjusį 
rudenį prez. Bill Clinton susi
tarė su kai kuriomis šau
namųjų ginklų gamyklomis, 
kurios prižadėjo parūpinti 
parduodamiems pistoletams 
minėtus užraktus ir nuo 1999 
m. pradžios tą pažadą pradės 
vykdyti, bet dar yra pakanka
mai ir neįsijungusių į Šią sa
vanorišką programą. Verta 
pastebėti, kad kasmet par
duodama vien Amerikoje pa
gamintų apie pusantro milijo
no nedidelių šaunamųjų gink
lų, o kur dar importiniai? 

Vyriškis, atidaręs ugnį ka
pitoliuje, pagal Amerikos 
įstatymus ir tradicijas, turėjo 
teisę nešiotis ginklą... Kad jis 
tuo ginklu atliko beprasmį 
smurto veiksmą, tai jau kitas 
reikalas. Dabar šia tema daug 
diskutuojama ir ieškoma iš
eičių, kaip paprastai atsitin
ka, kai šio krašto įstatymų 
leidėjus ir visuomenę sukrečia 
panašūs įvykiai. Kyla daug 
klausimų, dėl ko žmogus, 
praeityje pasižymėjęs proti

niais sutrikimais ir net gra
sinimais prezidentui, buvo 
taip greitai išleistas iš psichia
trinės ligoninės. Kalbama, ko
kių dar reikėtų imtis priemo
nių, kad vyriausybes įstaigos 
ir jose besilankantys ar dir
bantys žmones jaustųsi sau
gesni. 

Daugelis sutinka, kad vi
siško saugumo pasiekti beveik 
neįmanoma. Šiuo metu Va
šingtone ir taip įvesta įvairių 
įvairiausių apsaugos priemo
nių — tiek mechaninių, tiek 
žmonių pastangomis atlie
kamų. Vien tik kapitolių sau
goja 1,200 ginkluotų polici
ninkų, bet ir jie neįstengė su
laikyti vieno pamišėlio. Tiesa, 
sužeista tik viena civile mote
ris, pasikėsintojas neįsiveržė 
giliau į pastatą, bet vis tiek 
žuvo du sargybiniai. 

Kas yra lankęsis Vašingtone 
prieš dešimtmetį ar anksčiau, 
prisimena, kad buvo nesunku 
arčiau prieiti prie Baltųjų rū
mų ar patekti į kitus svarbius 
pastatus. Dabar viskas ap
tverta, „apsodinta" cementi
niais stulpais, visur ginkluoti 
sargybiniai. Beliktų tik iškasti 
gilius perkasus, prileisti van
dens ir galbūt krokodilų, kaip 
apie senovės pilis... 

Amerikiečiai į šias apsaugos 
priemones žiūri dvejopai. Iš 
dalies visi sutinka, kad pasau
lis pasidarė nebesaugus, kad 
terorizmo veiksmai, tiek iš 
vietinių žmonių, tiek iš už
sienio, gali bet kuriuo metu 
pareikalauti net prezidento ir 
kitų aukštųjų vyriausybės as
menų gyvybes. Tuose atenta
tuose visuomet nukenčia ir ne
kalti pašaliniai žmonės (prisi
minkime Oklahoma City ar 
New York Trade Center sprog
dinimą). ._ 2 

Antra vertus,' Amerikos pi
liečius erzina bet koks jų lais
vių varžymas. Kiekvienas jau
čia turįs teisę lengvai prieiti 
prie savo atstovų vyriausy
bėje, lankytis jų įstaigose be 
nuodugnių tikrinimų, kratų ir 
kitokių kliudymų. Tai jau pa
žeidimas asmeniškų teisių bei 
laisvės, garantuotos JAV Kon
stitucijos, nuo pat nepriklau
somybės pradžios, ypač bran
gintinos ir saugotinos. Kiek
vienas amerikietis, net ir nela
bai nusimanantis apie kitus 
konstitucijos paragrafus, vi
suomet atsimena, kad šis 
svarbusis dokumentas užtik
rina jam visokeriopą laisvę. 
Vis tik kaskart, kai mėgina
ma viešąjį gyvenimą padaryti 
saugesnį, turime dar truputį 
pakirpti tai laisvei sparnus, 
kol pagaliau ant jų gali visai 
nebelikti plunksnų... 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENE 

Nr.4 (Tęsinys) 

Nestipri 
kai kurių Lietuvos — Lenkijos 
karalių padėtis vertė nuolat 
ieškoti šalininkų ir rėmėjų, 
besivaidinančių bajorų tarpe. 
Atskiros bajorų grupės, tikė-

, damosios išlošti naudos, siekė 
į karaliaus sostą prastumti 
savąjį kandidatą, o išrinkus 
Lietuvos-Lenkijos karaliumi 
Augustą II (Saksą), bajorų 
vaidai ir intrigos bei tarppusa-
vio kovos nenurimo. Lietuvoje 
kova vyko tarp Sapiegų ir jų 
priešininkų Oginskių, Zaran-
kų, Bialozarų, o pats Augus
tas II įsivėlė į karus su 
Švedija ir prarado karališkąjį 
sostą. Norėdamas susigrąžinti 
prarastąsias pozicijas ir kara
lišką sostą, bando pritraukti 
sau rėmėjus, keldamas puotas 

ir įvairiai pataikaudamas ba
jorams. Kaip tik tuo metu 
1705 m. ir įkuriamas pirmasis 
apdovanojimas — Baltojo ere
lio ordinas (Order Bialego 
Oria) Lietuvos-Lenkijos val
stybėje. Kai kurie lenkų ty
rinėtojai teigia, jog mintį apie 
ordino įsteigimą Augustui II 
pasiūlę Lietuvos bajorai. Gal 
dėl to pirmųjų ordino kavalie
rių sąraše lietuvių didikų bu
vo gerokai daugiau nei lenkų. 

Tas, žinoma, lenkams nepa
tiko ir jie kurį laiką ignoravo 
naujojo ordino atsiradimą, bet 
netrukus Baltojo erelio ordi
nas su grandine taps svar
biausiuoju valstybės ir kara
liškosios galios simboliu, o 
žemesniųjų laipsnių apdova
nojimai papuoš ne vieno Lie

tuvos didiko krūtinę kaip ka
raliaus reiškiamos pagarbos ir 
padėkos ženklas ištikimiems 
bei atsidavusiems pavaldi
niams. Yra manančių, jog šis 
ordinas nebuvo labai vertina
mas didikų tarpe, nes 18 
šimtmečio pradžioje Baltojo 
erelio ordiną Lenkijos iždo 
valdytojas pardavii šjo Lietu
vos ir Lenkijos didikams už 
10,000 auksinių, o, trūkstant 
pirkėjų, ir už mažesnę sumą 
(S. Krasauskas, „Draugas", 
1998.V.1.). Nereiktų pamiršti, 
kad tuo metu karalius, norė
damas pritraukti sau rėmėjų 
ir jiems atsidėkoti už paramą, 
bet neturėdamas kitų ver
tingų dovanų, tegalėjo dalinti 
tik tokias simbolines dovanas 
kaip ordinai. Žinant, kokia 
sudėtinga ir įtempta padėtis 
buvo mūsų valstybėje 18 a. 
pradžioje, kai valstybės iždas 
buvo tuščias, visi turtai iš
švaistyti ar seniai išdovanoti, 
o karališkai valdžiai atstatyti 
bei išlaikyti reikia ne tik jėgos 
ar pinigų, bet ir įtakingų di
dikų ar bajorų paramos, or

dinų atsiradimas Lietuvos-
Lenkijos valstybėje buvo nau
jas būdas ne tik prisivilioti 
šalininkus, bet ir papildyti 
ištuštėjusį iždą pinigais. Beje, 
daugelyje Europos valstybių 
už gaunamus apdovanojimus 
reikėdavo ir dar dabar reikia 
susimokėti tam tikrą sumą pi
nigų. Tokia tvarka kurį laiką 
buvusi ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, pavyzdžiui už Gedimi
no I laipsnio ordiną reikėjo 
mokėti 350 litų, už 2-ojo — 
300 litu. Nuo mokesčio buvo 
atleisti kareiviai ir I-VII ka
tegorijos tarnautojai. Vėliau 
Lietuvoje mokesčio atsisaky
ta. Šiandien gal jau ne taip 
svarbu kiek ir kas mokėjo už 
Baltojo erelio ordiną 18 a. pr., 
nes vėliau šis ordinas tapo vie
nu garbingiausių ir aukščiau
sių Lietuvos-Lenkijos, vėliau 
Lenkijos bei Rusijos apdova
nojimų, ir juo" buvo apdovano
tas ne vienas garsus Lietuvos 
didikas ar bajoras. Prie 1762 
m. mirusio Lietuvos etmono 
Mykolo Radvilo (Rybenkos) 
karsto ant juodo aksomo buvo 

padėti ir trys jo užsitarnauti 
ordinai: — lenkiškas Baltojo 
erelio ordinas, rusiškasis Šv. 
Andrejaus ordinas ir Šv. Hu
berto ordinas. 1773 m. Baltojo 
erelio ordinu buvo apdovano
tas Vilniaus kaštalionas My
kolas Radvila, o vėliau didysis 
Lietuvos etmonas Mykolas 
Oginskis, Lietuvos kunigaikš
tystės referentas Vincentas 
Tiškevičius, Vilniaus vysku
pas Masalskis ir daug kitų. 

Tačiau 18-sis amžius Lietu
vos apdovanojimų istorijoje 
žymus ne vien tik Baltojo ere
lio ordino atsiradimu. Įdomu 
pastebėti, kad kaip tik įvai
riuose 18 a. šaltiniuose aptin
kame žinių ir apie Lietuvos 
moterų didikių apdovanojimus 
įvairių kraštų ordinais. 1744 
m. gegužės 3 d. imperatorienė 
Marija-Teresė apdovanojo My
kolo Radvilos (Rybenko) 
žmoną Prancišką Radvilienę, 
žinomą kaip menkų komedijų 
ir dramų autorę savo rūmų 
teatrui Nesvyžiuje, aukščiau
siu Austrijos rūmų apdovano
jimu — „Žvaigždžių kryžiu

mi", skiriamu tik žymioms ir 
nusipelniusioms moterims. Šį 
apdovanojimą gavo ir daugiau 
Lietuvos didikių ar turtingų 
bajorių (E. Rudzixki, Damy 
polskie XVIII wieku., Wars-
zawa, 1997.). Tuo laiku Lietu
vos didikai, ne vien karaliai ir 
kunigaikščiai, vis dažniau sa
vo krūtinę puošė svetimųjų 
valstybių — Austrijos, Rusi
jos, Vokietijos, Prancūzijos — 
ordinais. Nors iš esmės ordi
nai buvo teikiami už kon
krečią veiklą, darbus ar 
žygdarbius, tačiau kartais ap
dovanojimų paskyrimą nulem
davo artimi giminystės ryšiai, 
įtakingos pažintys ar tiesiog 
sėkmingai suorganizuotos in
trigos... Tai ypač pastebima 19 
a., kai turėti vieną ar kitą or
diną buvo ne tiek garbinga, 
kiek madinga. 

Nors nemaža dalis bajorų, 
prijungus Lietuvą prie Rusi
jos, nuolankiai tarnavo šios 
valstybės carienėms bei ca
rams, už ką buvo apdovanoti 
aukščiausiais ordinais, tačiau, 
vos tik atsirasdavo galimybė 

išlaisvinti savo kraštą iš sve
timųjų vergijos, aktyviai pri
sidėdavo prie kovos už nepri
klausomybės susigrąžinimą. 
Ne vienas jų, tikėdamas 
išsilaisvinimu, aktyviai dėjosi 
prie Napaleono kariuomenės 
kovų su Rusija ir buvo 
pažymėti vienu garbingiausių 
apdovanojimų Prancūzijoje — 
„Garbės legiono" ordinu. Vė
liau, kad ir ne Lietuvos valia, 
tolimesnis mūsų krašto liki
mas buvo siejamas su Rusijos 
imperija, kuri visokeriopai 
trukdė mūsų krašto vystymui
si ir augimui bei skurdino ir 
sunkino žmonių gyvenimą 
įvairiomis nepakeliamomis 
prievolėmis : pavyzdžiui — re
krutai, neleido siekti mokslo, 
tarnauti valstybinėse įstaigo
se ar užimti svarbias pareigas, 
uždraudė lietuvių kalbą. Ta
čiau atkaklių ir savo tikslo 
siekiančių lietuvių netrūko. 
Daugelis tokių prasimušė į 
mokslus, o vėliau iškilo ir tar
nyboje, pasiekė didelių lai
mėjimų mokslo ir įvairių atra
dimų srityse (Bus daugiau) 
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GERŲ DARBŲ LIETUVOJE IR 
ČIA NESTINGA 

Socialine pa rama globos rei
kalingiems asmenims, nuo 
lopšio iki paliegusio senelio, 
jau yra plačiai paplitusi po 
visą kraštą Lietuvoje. Šian
dieną ji pasiekia ne tik di
džiuosius miestus, bet ir ma
žiausias kaimų vietoves. Vien 
Čikagoje turbūt nepakaktų 
rankos pirštų išskaičiuoti vi
sas organizacijas, kurios siun
čia paramą į Lietuvą. Ši para
ma auga ir plečiasi, vis atsi
randa dar naujų paramos 
fondu bei labdaros organiza
cijų. Vieną tokių galime pa
minėti prezidento žmonos Al
mos Adamkienės įsteigtą 
skurstančių, ypač kaimo vaikų 
fondą, kuris vis dar auga ir 
didėja. 

Šį kartą noriu pakalbėti 
apie kitą globos ir gerų darbų 
tvirtovę — Kalt inėnus. Kiek
vieną kartą, kai atsi lankau 
Lietuvoje, stengiuosi aplanky
ti ir savo miestą Kaltinėnus, 
Žemaitijoje. Ten j au daugiau 
kaip dešimt metų darbuojasi 
nelaimingų ir skurstančių glo
bai pasišventęs j aunas klebo
nas kun. Petras Linkevičius. 
Kilme jis ne žemaitis, bet čia 
įsipilietinęs dzūkas . Dzūkiško 
entuziasmo vedamas, jis ir 
sukūrė šiame spalvingame Že
maitijos kampelyje vargingųjų 
be' nepajėgiančių dėl įvairių 
negalių savimi pasirūpinti as
menų globos oazę. 

Sunku būtų išskaičiuoti vi
sus kunigo Petro nuveiktus ir 
dar vis Kaltinėnuose atlieka
mus darbus. Ne kartą esu 
rašęs apie jo atstatomą baž
nyčią, kurios darbus j am pa
tikėjo Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius, kai senajai, isto
rinės vertės turėjusiai baž
nyčiai sudegus 1987 metais, 
padėtis atrodė beviltiška. Ta
čiau kun. P. Linkevičius tos 
naštos nepabūgo ir energingai 
pasinėrė į darbų sūkurį. 

Šiandieną Kaltinėnai j au 
puikuojasi nauja neogotinio 
stiliaus bažnyčia, kuri savo 
dviem aukštais baltais bokš
tais iš tolo kviečia pra
važiuojančius Kauno autostra
da aplankyti šį mozaikišką 
Žemaitijos kampelį, kurį Die
vas apdovanojo ne tik gražia 
gamta, bet ir pašaukė varg
stančių globai pasišventusį 
Dzūkijos sūnų. Kun. P. Linke
vičius per t rumpą laiką susi
gyveno su nuosaikiais žemai
čiais; šie pamilo jį ir turbūt 
niekada jo nebeišleis iš savo 
krašto, o jis ir toliau planuoja 
savo neužbaigtus darbus. Iš 
ne vieno pažįstamo čia Ameri
koje esu girdėjęs, kad jis per 

geras Kaltinėnams, esą vysku
pas turėtų jį paskirti aukš
tesnėm pareigom, kur nors į 
centrą ir tokios didingos baž
nyčios mažiem Kaltinėnams 
nereikėję. Kai užsiminiau apie 
tai kun. Petrui, dzūkišku tem
peramentu sublizgėjo jo akys, 
paraudo skruostai: „Kaip 
žmonės drįsta šitaip kalbėti; 
nepaprastai mane pykina to
kie pasisakymai. Dievo darbus 
reikia daryti visur, ne vien 
centruose. Mes turime atgai
vinti ir grąžinti medžiagiškai 
ir dvasiškai okupacijų metais 
nusiaubtą provincijos įvaizdį. 
O jeigu vyskupas panorėtų 
mane iš Kaltinėnų iškelti, į 
vienuolyną įstočiau", — ir pa
tylėjęs, jis skardžiai nusi
juokė, paplodamas man per 
petį. 

Tuo pačiu metu, kai vyko 
bažnyčios statybos darbai, 
kun. P. Linkevičius pastatė 
pirmus erdvius, moderniai 
įrengtus, senelių globos namus, 
kurie tuoj pat buvo užpildyti. 
Vėliau atgavęs erdvų, iki oku
pacijų buvusį klebonijos pas
tatą, nepasiliko jo sau kleboni
jai . Pa t s jis gyvena su savo 
senute, bet dar judria motina, 
mažame, prie žemės prigludu-
siame, namelyje. Klebonijos 
pastatą, kuris po karo buvo 
praplėstas ir tapęs miestelio 
ambulatorija, jis remontavo, 
atnaujino iš vidaus ir lauko, ir 
ten savo dienas leidžia 
dvidešimt aštuoni senukai, 
kuriuos prižiūri dvi 
pasišventusios slaugės. Darbo 
čia joms į valias. Kai kurie se
nukų j au nebevaikšto, reikia 
j iems ir maistą išnešioti, o 
kitą ir pavalgydinti. Reikia 
juos apvalyti, apiplauti, švarą 
prižiūrėti, kai kuriems vy
rams net barzdas nuskusti. O 
jų visokių pasitaiko: vieni 
tylūs, ramūs, o kitų nervai 
pakrikę, irzlūs, vienas su kitu 
negali sugyventi. Dauguma jų 
gyvena po vieną kambaryje. 
Bet jie m j * savo slauges, nes 
jos geros — išklauso jų bėdas 
ir vargus, paguodžia, švelniu 
žodžiu praskaidrina jų nuo
taiką. Pats klebonas, ku r bu
vęs, kaip vėjas įskrenda į jų 
kambarius, ir jie išgirsta iŠ jo 
ne vieną raminantį, pralinks
minantį žodį. 

Šalia prieglaudos yra skly
pas žemės. Kita dalis buvusios 
klebonijos žemės po karo buvo 
išdalinta rėž'ais, ant kurių 
dygo nauji miestelio pastatai . 
Ant turimos žemės — de
šimties hektarų, prieglauda 
prisiaugina daržovių, bulvių, 
ten ganosi trys karvutės, pie-

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Dalis kun. P. Linkevičiaus globojamų stovyklautojų Kaltinėnuose. 

no beveik pakanka. Stipresnės 
sveikatos senukai bei paaug
liai, kurie čia randa prie
globstį, įsijungia į talką po 
daržus ir laukus. 

Baigiamas įrengti yra ir ki
tas pastatas, visas jų kom
plektas. Tai namai, į kuriuos 
renkasi vaikai su įvairiomis 
negalėmis. Vasarą čia jie su
važiuoja iš rajono ir toliau 
pastovyklauti. Atvyksta įvai
raus amžiaus vaikai, kai kurie 
sutrikusios psichikos. Juos at
lydi tėvai ar mokytojai. Vieną 
tokią grupę man teko sutikti 
ir pasikalbėti — labiau su mo
kytojais. Vaikai tylūs, labai 
nedrąsūs. Tik, kai pasigirsta 
klebono akordeono muzika, su 
jo vedamos giesmės ar dainos 
melodija, atgyja ir jie: veidai 
praskaidrėja, ploja į muzikos 
taktą rankomis, siūbuoja į 
šonus ar kitaip, kaip iš
manydami, savo jausmus reiš
kia. 

k a d a n g i jau turiu patirties, 
matau, kaip jie pasikeičia, 
pabuvę pas mus. Dauguma 
nustoja keiktis, sumažėja jų 
agresyvumas, nes mes sten
giamės nukreipti dėmesį į ką 
nors gero, gražaus. Nuolat 
rengiami vaidinimai, kūrybos 
vakarai, ekskursijos į Klai
pėdą, Juodkrantę, Nidą", — 
aiškina klebonas. 

Po vasaros ši prieglauda, po 
truputį ją gerinant, taps la
biau sanatorine. Nedidelis 
skaičius" neįgalių vaikų, pir
miausia čia bus apgyvendinti 
kenčiantys cerebrinį para
lyžių. Jiems norima suteikti 
kuo didesnę profesionalinę pa
galbą. „Reikia įžvelgti juose 
Dievo veidą, Dievo valią. J u k 
jie tokie patys, kaip mes, ir 
turi tokią pat teisę džiaugtis 
pasauliu", — sako kun. Pet
ras. 

Baigiami įrengti jiems poil
sio, mokymo ir gydymo kom
pleksai, toliau aiškina klebo
nas: „Mano tikslas — šiuos 
namus padaryti panašius į sa
natoriją: su baseinu, sauna, 
masažinėmis voniomis, treni
ruokliais, poilsio kambariais, 
kuriuose bus ir kompiuteriai, 
židiniai, žaidimų kambariai, 
nes šių pastatų paskirtis nėra 
vien senelių globai. Globojami 
bus vaikai turintys fizinę ar 
psichinę negalią". 

Šiuo metu kun. P. Linke
vičiaus globos namuose prie
globstį randa apie 70 asmenų. 
Klebonas mano, kad per ke
letą metų Lietuvoje jau bus 
užtektinai globos namų ir bus 
užpildyta ši spraga. Teks tik 
toliau tęsti ir tobulinti jų pa
skirtį. J is taip pat prašė pa
minėti, kad jiems drabužių 
žmonės nebesiųstų. Jų pakan
kamai jis gauna iš įvairių Eu
ropos kraštų. Jiems labai rei
kia skalbimo priemonių, įvairių 
dezinfekavimo priemonių, pro
tą lavinančių žaidimų, spalva-
vimo priemonių, knygučių. 
Taip pat pageidautų turinin
gesnių gerame stovyje lietu
viškų knygų, nes lentynos dar 
tuščios. Lietuviška enciklope
dija labai būtų naudinga. 
Būtų gražu, kas gali, kad ir to
liau paremtų juos pinigais, 
kurių visada trūksta. Tenka 

kai kada iš banko ir trumpa
laikę paskolą paimti. 

Norintieji kun. Petro Linke
vičiaus darbus paremti, galėtų 
vienokią ar kitokią paramą 
nukreipti per „Saulutę". Jos 

adresas yra: „Saulute", 419 
VVeidner Rd., Buffalo Grove, 
IL., 60089, o telefonas (847i 
537-7949, Fax (847) 541-3702. 
Tax ID #36-3003339. 

J u o z a s Končius 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDMAB. 
Agsr*asFrarkZapc*srOft.Mgr.Auksa 

S Kana kate tetuvUkai. 
FRANKZAP0U8 

3808 1/2 W«t9GtfiSfrMt 
Tai. (708) 4244654 

(773)681-8864 

MisLairaaą 
isss*aik«ksr 

sjaatapal 
lietuviftkai 

Igffiggg 

GREIT PARDUODA 

?-REALT0RS 
(773)5*5951 
(7H)425-7JM 

RIMAS L.STANKUS 
1 Greitas ir sąžMngaa patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas vatoj 
> Perkama ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

7822 8.PUHMM Rd. 
4385 SJMchsr Ava. 

DANUTĖMAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
proiesinnnlBJ, sąžiningai irasme-
ntskai patarnaus. įkainavimas 
vatui. 

Kun. Petras Linkevičius krikštija naują Kaltinėnų parapijietį. 
Apačioje: prieglaudos namai. Visos nuotr. Juozo Končiaus 

Eagle Truck RetmBden 
ieško darbininkų 

paruošų sunkvežimius dažymui. 
Kreiptis: Steve Labinąs, 

tel. 708-396-1515. 

Jau turiu šveižio tm. medaus. 
Pristatau į Čikagą; taip pat galima 
gauti ir po pamaldų Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. Skambinkite 
bitininkui ICLaukaJcM, teL 638-
323-5326 

NcrtafM restorane, lesodKaiats aao 9 
v.v. groja A.Baraiiki* kapela. Galite 
linksmai pratasti laika, paisull. f ipa fa t i , 
susitikti su draugais ir patisumais, 
peši vaišino lietuviftiis valgiais ir tuisuais. 
Kviečiame apsilankyti. Nertaga, 2*32 W. 
71SC,Ck>cage,ttiT73-l7Mtaa. 

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decoratedGotfvsewapaiUauiU 
AvailaMe now! 

Call: teL 1-708-448-1022 or 
1-773-737-8538. 

C^=> 
ROŽINIS BADUO 

BANGOMIS 
WNDZ»AM75» 

i%3>v.r. 
JCaTfaekite rotati kasdieną. «ž taiką 

Marijm Ftumojt DinoMolimm 
Moteris ieško darbo. Gali 

slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus, padėti namų ruošoje 
ir gyventi kartu. 

TeL 773-434-6164. 

,f 
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ŠIITAI. 
1998 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienį 

10 vai. ryto - 3 vai. p.p. 
4192 South Archer Avenue 

TCF BANKO automobilių stovėjimo aikštėje 

VAIŠĖS IR PASILINKSMINIMAI VISĄ DIENĄ - VELTUI! 

VELTUI: 

VELTUI: 

Vaikai galės jodinėti ant pony arkliukų 
ir paglostyti kitus gyvulėlius 
Kukurūzų sprogučiai (popcorns) ir limonadas. 
Linksma muzika 
TAIP PAT VELTUI: 

cholesterolio patikrinimas 
kraujospūdžio patikrinimas 

skiepai 
NUOLAIDA Vaikų ID kortelėms 
NUOLAIDA Užpildant JAV pilietybės prašymus 
IR DAR DAUG ĮVAIRENYBIŲ... 

TCFBM 

taaasMsasaaaa laasaa^aai 
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DUOBES SAU IŠSIKASĖME 
MES PATYS 

HENRIKAS KUDREIKIS 
Šniokščia patvinęs upelis. 1998), didelė Lietuvos mokyk-

Prunkščia tempdami sušilę 
arkliai. Pavasariu kvepia iš
versta žemė. Šūkauja pempių 
būriai ir garsiai sumekena 
perkūno oželis. Ryškiai mė
lyną dangų pradeda dengti 
tamsūs debesys, horizonte nu
švinta žaibų juostos. 

Bet tai sudužęs praeities pa
veikslas. Šiandien vietoj gra
žaus upelio, tik gilus griovys, 
priaugęs piktžolių, vietom pie
vos, buldozerių išpilta aukštu
ma su žaliuojančiais dilgėly
nais. Išlikęs ūkininkas aria su 
iš surinktų dalių rusišku 
griozdu — vadinamu trakto
riumi. Tebėra kvepianti žemė, 
mėlynas dangus ir pirmos pa
vasario audros. 

Žaibai laksto ir tarp mūsų 
tėvynės piliečių. Kaip fronte, 
kasdien sprogsta bombos Vil
niuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose žuvo moteris ir su
žeista 20 nekaltų piliečių. 

Daug ko tikėtasi iš naujai 
išrinkto Seimo ir naujos kon
servatorių bei krikščionių de
mokratų vyriausybės. Paža
dai: sumažinti valstybinių ir 
savivaldybių tarnautojų skai
čių, grąžinti okupantų atimtą 
piliečių turtą, padėti ypač ma
žajai Lietuvos pramonei, svar
biausia, pažaboti nusikaltėlių 
bandas. Pažadai liko paža
dais. Importai didėja, užsidaro 
lietuviškos įmonės, bankus 
valdo R. Šarkinas, LDDP na
rys, grūdęs iš valstybės iždo 
litus į skęstantį Konopliovo 
banką. Nusikaltimai dar pa
gausėjo. Kriminalistų gaujos, 
ypač svetimtaučių (sugauti 
net keli kubiečiai), siaučia did
miesčiuose, net infiltravusios 
valdžios tarnybas. Prezidento 
specialiame nusikaltimų rei
kalų; posėdyje kai kurie par
tijų vadai nepateikė jokių pa
siūlymų. 

Vartau trijų Lietuvos susi
rūpinusių piliečių laiškus: Že
maitijos katalikiško laikraščio 
žurnalistė, buvęs partizanų 
apygardos vadas, ir ūkinin
kas, užaugęs Sibire, Krikščio
nių Demokratų ir Tremtinių 
organizacijų narys. J ų trijų 
nuomonės nepaprastai pana
šios. Jie labai liūdnai nušvie
čia dabartinės valdžios, kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų partijų neveiklumą. 
J ie rašo tikėję, jog naujasis 
prezidentas V. Adamkus bus 
kitoks negu A Brazauskas. 
Nusivylimas didelis: V. Adam
kus apsistatę neaiškaus plau
ko patarėjų grupe. Finansų 
patarėja — E. Leontjeva, kuri 
per Lietuvos blokadą 1990 m. 
rašė prašymus draugui Gor
bačiovui, kad jis įvestų Lietu
von tiesioginį SSSR valdymą. 
Prezidento sekretorė — Bože-
na (vardas nenurodytas) — 
svetimtautė. Prezidento ir mi
nistro pirmininko siūlomą 
„santarvę", specialiame kata
likų spaudai skirtame laiške 
kritikuoja per 20 vadovaujan
čių katalikų dvasininkų. 

Krikščionys demokratai 
LKDP nesugebėjo apginti savo 
ministro Z. Zinkevičiaus. J ie 
jo vieton nepasiūlė nei vieno 
rimtesnio kandidato. Naujas 
švietimo ministras — konser
vatorius. Žiauru skaityti, kad 
net keli LKDP vadai balsavo 
už Z. Zinkevičiaus atleidimą. 

Buvęs Švietimo ministras 
Zinkevičius atgaivino eilę 
Pietryčių Lietuvos (Vilnijos) 
mokyklų, kur iki šiol veikė tik 
lenkiškosios. J is grąžino į mo
kyklas jaunuomenės tautinį 
ugdymą, jis pradėjo naikinti 
LDDP laikais įvestą depoliti-
zavimą (arba kosmopolitiz
mą). LDDP laikais tokios są
vokos kaip „Tėvynės meilė" 
buvo išmestos iš žodynų. Pa
gal ministro Z. Zinkevičiaus 
pareiškimą („Voruta" nr. 18, 

lų dalis yra bolševikinių pa
žiūrų direktorių valdžioje. Jie 
šiandien vietoj komunizmo 
bruka kosmpolitizmą. Mokyk
lų aplinka liko iki šios dienos 
bemaž sovietinė. Aišku, Z. 
Zinkevičius bandė atsikratyti 
raudonųjų ideologų. Bet, pa
gal jį, tai labai sunku pasiekti, 
nes jie apsaugoti dabartinių 
Lietuvos įstatymų. Z. Zinke
vičius, perėmęs ministeriją, 
tuoj pradėjo reikalingas refor
mas. Bet raudonasis slibinas 
dar stipriai apglobęs mūsų 
tautą. 

Man rašiusio partizano apy
linkėje savivaldybių rinkimus 
laimėjo konservatoriai ir 
krikščionys demokratai. Tikė
damas, kad jis greit atgaus 
savo tėvų žemę, parašiau jam 
laišką. Jo atsakymas: „Brolau, 
atrodo, kad ieškai katino su 
trimis kojomis. J ie visi ištašyti 
iš to paties kelmo"... 

Ir čia rinkimų pažadai neiš
pildyti.. Savivaldybėse tarnau
tojų skaičius net padidintas. 
Žemaitijos žurnalistė rašo, 
kad valdininkų skaičius būtų 
per pusę sumažintas. Tuomet 
visi reikalai piliečiams būtų 
daug greičiau sutvarkyti. J i 
net kelis kar tus apsilankė sa
vivaldybėje dėl vieno reikalo. 
Ten tik kavos gėrimas, gandai 
ir šmeižtai. Dėl valdžios ne
veiklumo ir rinkimų pažadų 
nepildymo galvas kelia dema
gogai. 

Baigiu Lietuvos ūkininko žo
džiais: „Mes kasame duobes 
sau patiems". 

* Apl inkosauginio žygio 
dviračiais po Vidurio ir Rytų 
Lietuvą dalyviai nusiuntė raš
tą Lietuvos vadovams ir įvai
riems pareigūnams, reikalau
dami priimti ,3iotransporto 
įstatymą", kuris užtikrintų 
dviračių transporto plėtrą Lie
tuvoje ir įteisintų lėšų skyri
mą šio transporto infrastruk
tūrai plėtoti. Žygio dalyviai 
reikalauja skirti lėšų iš Kelių 
fondo dviračių takelių, aikšte
lių ir kitos infrastruktūros 
įrengimui ir plėtojimui, ypač 
didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose. Dviratininkai taip pat 
norėtų, kad „Lietuvos gele
žinkelių" traukiniai būtų per
tvarkyti ir pritaikyti patogiam 
dviračių transportavimui. 
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Narcizas Kreivėnas, veiklus Daytona Beach, FL, visuomenininkas su 
žmona Olga (dešinėje) žiūrovų minioje Vingio parke liepos 6 d.. Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. Nuotr. Edvardo Sulaičio 

Vilniaus senamiestyje šoka ir linksminasi Pasaulio lietuvių dainų šventes dalyviai. Nuotr. V. Kapočiaus 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAM REIKIA ŽIŪROVŲ? 

Prieš keletą dienų gavau lie
pos 15 d. „Draugą" ir su įdo
mumu skaičiau A. Dobrovol-
skienės „Dainų diena". Strai
psnyje pagauta choristų nuo
taika, pergyvenimai. Jau
čiausi lyg pati chore dalyva
vus, repetavus, rūpinusis kaip 
pasiseks. 

Straipsnio pabaigoje rašo
ma: „Nelaukdami žiūrovų re
akcijos, patys choristai pra
dėjo skanduoti: Takartok, pa
kartok'. Dirigentui teko pa
klusti..." Toliau panašiai atsi
liepta apie jaunimo chorus: 
„Kone kiekviena daina, pačių 
choristų reikalavimu, buvo 
kartojama". Nežinau, iš kur 
kilo paprotys sau ploti. Vie
nintelį tokį atsitikimą teko 
matyti, kai TV transliavo 
kažkokį įvykį iš Maskvos, kur 
visos komunistų partijos vir
šūnės sau plojo. Teko dalyvau
ti įvairiuose koncertuose ir 
Amerikoj, ir Lietuvoj. Visuose 
koncertuose žiūrovai plojo, o 
ne choristai, ir nei viena daina 
nebuvo tuoj pat kartojama. Po 
sėkmingo koncerto, žiūrovai 
plojimais išprašydavo dar vie
ną ar kelias dainas. Tad gau
davosi ryšys tarp choristų ir 
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Palinkusi puAis saugo seną lietuvio sodybą Nuotr Viktoro Kučo 

žiūrovų. Per dainų šventę ir 
šįmet, ir prieš ketverius me
tus, to ryšio nebuvo. Tad ir 
klausiu, kam reikia žiūrovų 
per Dainų šventės spektaklį? 
Juk buvo 15,000 choristų, ku
rie sau plojo ir sau dainavo. 

Kadangi per šį dainų šven
tės spektaklį negalėjau būti 
iki pabaigos, su nekantrumu 
laukiau vaizdajuostės. Sulau
kiau ir nustebau, kad įra
šymas nutrauktas prieš spek
taklio pabaigą, vidury dainos. 
Pritrūko vietos. Kaip gaila, 
kad paskutinės dainos nebuvo 
įrašytos. O jei būtų buvę pa
redaguota, iškirptos besikarto
jančios dainos, tai būtų buvę 
vietos ir „Leiskit į tėvynę", ir 
„ant kalno marai" dainoms. 

Gražina Kriaučiūnienė 
Lansing, MI 

MALONŪS JAUNYSTĖS 
PRISIMINIMAI 

Bevartydamas 1998.07.14 
„Draugo" laikraštį, užtikau 
mirties pranešimą a.a. Algir
do Palionio. Man tuojau prisi
minė jaunystė, nes aš esu ki
lęs iš kaimo, kur augo velionis. 
Iš vardo negaliu spėti ar tas 
pats, bet, paskaitęs toliau, ra
dau vardą Tado, kurį prisi
menu iš Seinų „Žiburio" gim
nazijos laikų. J i s buvo vy
resnis, turbūt kokioj Šeštoj 
klasėj, kai aš pradėjau su 
pirmąja 1930 metais. Dvi jo 
seserys, kurios jau yra miru
sios, man atrodo, ar jau buvo 
baigusios gimnaziją ar buvo 
aštuntoj klasėj. Aš daugiau 
bendravau su jų kaimynu 
Vincu Liaukevičium. Jis buvo 
kiek vyresnis ir mokėsi viena 
klase aukščiau už mane, tik 
aštuntoje klasėje jis paliko 
antriems metams ir kartu 
baigėm. Nuo to laiko ryšys su 
tais draugais nutrūko, ir nė 
vieno jų likimo nežinau. Tado 
vardas kažkaip pasiliko at
minty, gal kad jis važiuodavo į 
gimnaziją, o mes tuos 4 ar 5 
km sukaldavom pėsti. 

Po šios įžangos eisiu prie 
tikro laiško tikslo. Kai aš bu
vau 5 metų, mūsų kaimo mo
kytojas Palionių šeimos tėvas 
buvo atėjęs pas mus į namus 
kažkokiu reikalu. Jis gyveno 
maždaug 2 km nuo mano tė
viškės, turėjo ūkį. Jo pasikal
bėjimo metu su mano mama 
aš pasisukinėjau ir ponas Pa
lionis manęs paklausė, ar aš 
moku skaityti. Aš atsakiau, 
kad moku ir taip pat moku ir 
rašyti. Vieno kambario kaimo 
mokykla buvo už kokio puse 
km nuo mūsų namų, kurioje 
sutilpo 3 pirmieji skyriai. Kai 
sužinojo, kad aš jau galiu 

skaityti ir rašyti, jis paragino 
mane rudenį ateiti į mokyklą. 
Žinoma aš prižadėjau ir iš
tesėjau. Mokytojas Palionis, 
kurio vardo niekad nežinojau, 
buvo labai geras, malonus žmo
gus, mus vaikus vadindavo 
„puputėmis". Kai reikėdavo su
drausti, jis sudrausdavo, bet be 
jokio barnio ar įžeidinėjimo. 
Prisimenu, kaip jis žiemos me
tu ateidavo per laukus ir snie
gus pats pirmasis ir pakurdavo 
krosnį, kad mažesniesiems at
vykus būtų mokykloje šilta. 
Taip jis mane įstatė į tam tik
ras, pirmąsias mokslo vėžes ir 
per kitus 16 ar 17 metų iš jų 
neiškrypau. Po poros metų, 
man perėjus į trečią skyrių, j is 
jau negrįžo mokytojauti ir pasi
liko ūkininkauti. Pagal šį mir
ties pranešimą, jis turėjo aš
tuonis vaikus, kuriuos, aš ti
kiu, labai mylėjo kaip ir savo 
mokinius. Kiek žinau, visus lei
do į mokslus. Būtų labai 
įdomu, kad sūnus Tadas, 
plačiau parašytų apie savo 
tėvelį. Jis buvo vienas iš tik ką 
atgavusios nepriklausomybę 
Lietuvos jaunosios kartos 
auklėtojų ir mokytojų, skiepi
jančių tėvynės ir mokslo meilę. 
Aš jį visuomet prisimenu su 
pagarba ir dėkingumu. 

J o n a s Kardokas 
Baltimore, MD 

REVOLIUCIJA GALI 
VERKTI — CARAI GRĮŽO 

Rusijos nužudytų caro pa
laikų perlaidojimas man su
kelia daug prisiminimų. Jo 
nužudymo metais (1918) su 
tėvais gyvenau Omske. Nors į 
Sibirą revoliucijos banga atėjo 
kiek vėliau, bet savo žiau
rumu neatsiliko nuo likusios 
Rusijos. 

Apie caro šeimos nužudymo 
aplinkybes yra parašyta eilė 
knygų, paremtų to laiko liudi
ninkų pasakojimais, o jų žiau
rumas — neįsivaizduojamas! 

Masinis žudymas — revoliu
cijos kerštas, palietė visus, 
ypač vadinamos „inteligen
tijos" klasės, žmones. Omske, 
gyvendamas Irtyšiaus pak
rašty, kasdien matydavau iš
plautus lavonus. Tai buvo caro 
karininkai. Atrodo, jiems buvo 
taikomas vienodas žudymo 
„standartas"; išbadytos akys, 
nupjautos ausys, nosys, nu
pjauti lytiniai organai ir su

kimšti burnon; į pečius vietoj 
antpečių įkaltos vinys. Lavo
nai išbūdavo vandeny keletą 
dienų — ir labai dvokdavo. 
Beje, komunistai savo raudo
narmiečiams gražino ant
pečius bene 1934 metais! 

Po 20 metų tokie revoliuci
jos auklėtiniai atėjo Lietuvon 
jau su dideliu „patyrimu*'. 
Ypač žiauriai buvo nužudytas 
žinomas ir visų mylimas dak
taras J. Žemgulys. Išvijus ru
sus, to baisaus nužudymo nuo
traukos buvo paskleistos po 
Lietuvą. O kiek lietuvių žuvo 
kalėjimuose arba pražuvo be 
žinios? Bet dabar pasauly 
komunistinių žmogžudžių ne
galima vadinti nusikaltėliais 
— tarptautiniai tribunolai jų 
neieško ir nebaudžia! 

Bet revoliucijos įkarštis ne 
tik nepraėjo, o įgijo labiau ra
finuotas formas. Įvesta nepa
prasto šnipinėjimo sistema 
(piliečiai buvo verčiami sekti 
kitus, o vaikai — tėvus...;, 
kuri turėjo išaiškinti ir sunai
kinti „liaudies priešus'". Sta
linas tokį žmonių naikinimo 
būdą pavadino „statistika". 

Su Vakarų demokratijų pa
galba laimėję II pasaulinį 
karą, komunistai ėmė svajoti 
apie pasaulinę revoliuciją... 
Krikščioniškas pasaulis at
sidūrė prieš didelę grėsmę. 
Labai gaila, kad nemaža 
žmonių ignoravo Dievo Moti
nos Fatimos prašymus — mel
stis už Rusijos atsivertimą. 
Nepaisant to, kad tikinčiųjų 
maldos išklausytos: Rusijos 
komuna subyrėjo kaip per ste
buklą. Jokie gudragalviai po
litikai negalėjo numatyt i to
kios pabaigos! Per ABC pro
gramą girdėjau B. Jelcino 
žodžius: „Komunizmas — tai 
rusų tautos tragedija". Ar ta 

pati tragedija nėra ir kitoms 
tautpms? 

Istorikų skaičiavimu, per 
visą Rusijos revoliucijos laiką 
(1918-1940} buvo išžudyta 
apie 100 milijonų žmonių. Tai 
pati kruviniausią revoliucija 
viso pasaulio istorijoje. Bet, 
atrodo, „nieko neišmoko ir 
nieko nepamiršo"! Neva į de
mokratiškai išrinktus parla
mentus pateko ir buvę ko
munistai . Rusijos komunistai 
jau dabar neslepia norų — at
statyti Sovietų Sąjungą su 
visomis pavergtomis tauto
mis. 

Nenorom kyla klausimas: 
,,Quo vadis, Rusija?" Gal vėl 
atgis komuna, o gal grįš mo
narchija? 

Labai reikšmingas dar Rusi
joj (revoliucijos pradžioje) 
girdėtas anekdotas. Leninas, 
susirūpinęs revoliucijos ateiti
mi, nuėjo pas „vorežeiką" 
(burt ininkę; ir klausia: „Kaip 
baigsis revoliucija"? J i klau
sia: „Koks jūsų herbas?" Leni
nas atsako: „Molot-serp" 
(kūjis - pjautuvas). Burti
ninke sako: „Skaityk atbu
lai'.". Ir taip išeina: „pres-
tolom" (t.y. sostas įnagininko 
linksniu). 

Caro šeimos perlaidojimas 
sukėlė Rusijoj prieštaringų at
garsių, bet buvo ir pritarian
čių monarchijai. Ką gali žino
ti? Istorija žino daug išdaigų. 

V y t a u t a s Va lys 
Detroit. MI 

• Niekas iš prigimties nėra 
tiek geras, kad blogi įpročiai 
negalėtų sugadinti, bet ir nėra 
tokios blogus prigimties, kuri 
pirmiausia Dievo malone, 
paskum darbu ir patvarumu 
nesiduotų suvaldoma ir nugali-
m a - Šv. Pranciškus Salezietis 

Dipl. inž. Garbės Daktaras, Draugas 

A.tA. 
KAZIMIERAS SEKMAKAS 

staiga ir netikėtai iškeliavo į Anapus . Skausmo prislėgtai 
žmonai BIRUTEI, sūnui VIKTORUI, dukrai RITAI ir visiems 
artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir sielvartu 
dalinasi 

Zenonas ir Vanda Petkai 

Mielam idėjos draugui, ARVYDUI ŽYGUI, atsisveikinus ,, 
su brangia 

MAMYTE, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kad ta skaudi netektis būtų proga džiaugtis visu gėriu ir 
grožiu, kurį Mamytė atnešė į Tavo gyvenimą! 

•Jono ir Laimos Šalčių šeima 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

~._l Mutual Federal Savinas and Loan 
EOUMl NOU9MB ^^ s r i W O T i Assoclation of Chicago 

2212 VVest C e r m a k Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, P res iden t 
PaUmaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Dr. Vacys ir dr. Augusta Šauliai ..Draugo" vasaros šventėje 1997 m. Ir 
šįmet visus kviečiame į t. marijonu sodą rugpjūčio 2 d., sekmadieni. 
Šventė prasidės Mišiomis 12 vai. t. marijonų koplyčioje. 

Adv. P o v i l a s Žumbakis 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje rugpjūčio 21 d., 
penktadienį, padarys prane
šimą Lietuvos genocido klausi
mais. Ši y ra jau keturias
dešimt antroji (iš eilės) studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių. Norintieji daly
vauti , prašomi registruotis 
pas Joną Vasarį , 979 Proehl 
Dr., Barber ton, OH 44203, tel. 
330-644-7411. 

Dažna i „Draugo" admi
nis trac i ja ir redakcija girdi 
k laus imus: a r dar tur i te kny
gų po 1 dol.? Kurį laiką tikrai 
neturėjome, bet jų didžiausi 
kalnai bus sukraut i ant stalų 
administracijos patalpose. 
Ateikite ir pasirinkite, jeigu 
patys j a u tu r i t e , tai pasiųskite 
l Lietuvą — ten bibliotekos jų 
ypač laukia. 

Sol. J u d i t a Leitai tė ir pi
anis tė S o n a t a Deveikytė-
Zubovienė , koncertuos Dai
lės muziejuje. Lemonte, rug
pjūčio 2 d., 1 vai. p.p. Kon
certą rengia Amerikos Lietu
vių radijas. 

D a u g k a r t u „Drauge" 
buvo r a š y t a apie Vašing
tone S m i t h s o n i a n ins t i tuto 
ruoštą tautybių festivalį, ku
riame dalyvavo nemažas būrys 
liaudies dailės ir žodžio meis
trų iš Lietuvos. Prie renginio 
gausiai prisidėjo Lietuva, bet 
nemažiau darbų atliko ir prie 
jo pasisekimo prisidėjo ir 
Vašingtono bei kitų aplinkinių 
vietovių lietuviai. Pasibaigus 
festivaliui, rengėjų komitetas, 
įvert indamas ,.Draugo" spaus
dintas žinias ir straipsnius, 
atsiuntė 100 dol. auką per 
Dalę Lukienę. Labai džiau
giamės, kad šventė pavyko ir 
dėkojame už paramą. 

ALVUDO vardą girdime 
jau daug dešimtmečių ir jį sie
jame su sveika mityba, darniu 
gyvenimu, gražiu jaunosios 
kartos Or kar ta is suaugusių-
auklėjimu. Žinome, kad jo sie
la yra dr. Jonas Adomavičius 
su gausiu būriu talkininkų, 
kurie atl ieka tiek daug gerų 
darbų ALVUDUI - dr. J . 
Adomavič iui , Anelei Kir-
vai tyte i — yra nuoširdžiai 
dėkingas ,.Draugas" už 1.000 
dol. auką jo leidybai paremti ' 

Algimantas Barniškis yra 
labai populiarus — nepamai
nomas pobūvių ir gegužinių 
nuotaikos taisytojas, šį sek
madienį jo muzika iinksmims 
„Draugo" vasaros šventės lan
kytojus t. marijonų sode (prie 
„Draugo" pastato), Čikagoje, o 
rugpjūčio 16 d. — Pasaulio 
lietuvių centre, JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos ruo
šiamoje gegužinėje. 

Marius Pol ikai t i s bus š.m. 
Lithuanian Heritage stovyklos 
Dainavoje komendantas. Ma
rius yra patyręs šiose parei
gose ir jaunimo labai mėgia
mas. Stovykla prasidės sek
madienį, rugpjūčio 2 d., baig
sis sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 
Lietuvių kilmės jaunimas, nuo 
7 iki 16 m. kviečiamas daly
vauti susipažinti su savo tau
tiniu paveldu, papročiais ir 
tradicijomis, pagyventi lietu
viškoje dvasioje. Ypač kviečia
mas jaunimas gyvenantis ato
kiau nuo lietuviškų telkinių ir 
todėl neturintis progų už
megzti lietuviškas pažintis ir 
susidraugauti su kitais lietu
viukais. Visi laukiami. 

„Draugo" administrato
rius Valent inas Krumplis 
prašo, jeigu kas turi ir gali pa
sidalinti gražiu spalvotų nuo
traukų ar paveikslų, tin
kančių papuošti kitų metų 
„Draugo" kalendorių, atsivežti 
į vasaros šventę sekmadienį, 
rugpjūčio 2 d. Būtume labai 
dėkingi. 

Visi žinome, kad pirmieji 
žingsniai yra sunkiausi, pir
mieji rūpesčiai didžiausi, o 
pirmoji meilė — visuomet at
mintina... Tą viską (išskyrus 
turbūt meilę) išgyveno Pasau
lio lietuvių centras Lemonte, 
tad rugsėjo 26 d. galės 
džiaugsmingai švęsti savo 10 
metų gyvavimo sukaktį. Į 
šventę kviečia visus, tik reikia 
iš anksto užsisakyti vietas. 
Tai padaryti galite šiais telefo
nais: 708-448-7436, 630-985-
7216, 630-964-0447, o Aldona, 
Vilė ir Dana mielai patarnaus. 

Rugsėjo 6 d. Lietuvos 
Krikščionių demokratu rė
mėjai rengia gegužinę-pik-
niką Ateitininkų namuose Le
monte. Pradžia 12:30 vai. p.p. 
Prieš kelis metus buvo susior
ganizavęs LKD rėmėjų būrelis 
padėti krikščioniškai nusitei
kusiems tautiečiams Lietuvoje 
Seimo rinkimuose. Po poros 
metų Krikščionių demokratų 
rėmėjai atgaivino savo veiklą. 
Rėmėjai stengis padėti ne tik 
finansiniai, bet ir moraliai 
remti pasišventusius tautie
čius, kurių šūkis yra „Tar
nauti Lietuvai!" 

Džiaugiamės, kad „Drau
go" vasaros šventėje atsi
sakė dalyvauti karštis, lietus 
ir kitoks nemalonus oras. O 
šiaip — nuoširdžiausiai kvie
čiame visus skaitytojus, ir ne-
skaitytojus, „Draugo" draugus 
fir net nedraugus) šventėje 
dalyvauti: pasilinksminti, pa
sivaišinti, laimėti puikių do
vanų ir artimiau susipažinti 
su vienintelio užsienyje lei
džiamo lietuvių kalba dien
raščio darbuotojais. 

Dar neseniai Čikagoje ir 
apylinkėse buvo pakeisti tele
fonų „priešnumeriai" — area 
codes — nes pradėjo trūkti 
naujų numerių gausėjantiems 
telefonams, faksams ir kitoms 
susižinojimo priemonėms. Ta
čiau naujų „area codes" 
įvedimas nedaug padėjo: pra
dėta kalbėti apie dar smul
kesnį priešnumerių suskaldy
mą, ypač turintiems 847 
„area Codes". Šiaurinių ir 
šiaurės vakarų srities (ten yra 
847 area code) gyventojams, 
ypač verslininkams, protes
tuojant, pakeitimas iš š.m. 
lapkričio 7 d. nukeltas iki 
1999 m. sausio 23 d. 

„ŽD3URĖLIO IŠVYKA" 

Prasidėjus gražiam šių metų 
pavasariui „Žiburėlio" Mon-
tessori mokyklėlės auklėtiniai 
išsiruošė į tradicinę pavasa
rinę išvyką — gyvulių ūkį 
esantį Palos Hills, 111. „Ži
burėlio" auklėtiniai troško kuo 
greičiau pamatyti iš pernai 
pažįstamą vietą ir aplankyti 
jos gyventojus. Mažesni mo
kyklėlės auklėtiniai laukė šios 
išvykos su dideliu smalsumu. 

Autobusu atvykę į ūkį (juo 
pasivažinėti irgi pramoga), 
vadovaujami mokyklos vedė
jos Vidos Slapšienės bei moky

tojų Laimos Lapinskienės, 
Mildos ir Danos Mikėnienės 
visi buvo suskirstyti į dvi gru
pes ir pažintinė išvykos dalis 
prasidėjo. 

Ūkio darbuotojos trumpai 
apibūdino ūkį, jo paskirtį ir 
j ame auginamus gyvulius bei 
paukščius. Tada prasidėjo ar
timesnė pažintis su ūkiniais 
pastatais bei jų gyventojais. 
Visiems vaikams labiausiai 
patiko avys ir ėriukai, kitiems 
vištos ar kalakutai, tretiems 
arkliai. Berniukai labai susi
domėję stebėjo traktorių, ku
ris tempdamas vežimą su vai
kais apvažiavo ūkio valdas. 
Kai ūkio darbuotoja išėmė iš 
narvelio mažytį triušiuką ir 
leido iš eilės visiems paglos
tyti ir palaikyti, abejingų neli
ko. Mokyklos vedėjai t ik liko 
saugoti gyvūnėlio ausis ir uo
degą, kad iš tos didelės meilės 
kas nors per stipriai nepa
temptų. 

Aplankius ir apžiūrėjus vi
sus gardus, narvus ir tvartus 
bei aptvarus, visi susėdo pa
sistiprinti iš namų atsivežtais 
užkandžiais įrengtoje pavėsi
nėje. Aplinkui žaliavo laukai, 
j a u ošė šviežiais lapeliais pasi
puošę medžiai. Laukuose 
sklandė ką tik peržydėjusių 
pienių pūkai. Palakste po pie
vą, įkvėpę gryno oro, papildę 
vaizduotę naujomis žiniomis 
bei įspūdžiais vaikai laimingi 
grįžo atgal į „Žiburėlį". 

Loreta Lagunavičienė 

VD2NA MOTERIS D* 
TRYS VYRAI A. KEZIO 

„GALERIJOJE" 

Nors liepos 18 d. vakare į 
Stickney miestelyje įsikūru
sią Algimanto Kezio „Gale
riją" atsilankė daugiau negu 
pusšimtis lankytojų, tačiau jų 
tarpe išsiskyrė viena moteris 
ir trys vyrai. Tai pasižymėję 
žmonės iš Lietuvos: daili
ninkė Danutė Turlaitė bei 
mokslo atstovai — dr. Juozas 
Skirius, dr. Jonas Dautaras ir 
dr. Vytis Čiubrinskas. 

Su dail. D. Turlaitė supa
žindino „Galerijos" šeiminin
kas A. Kezys, pažymėdamas, 
kad jos kūrybos paroda buvo 
atidaryta balandžjo 24 d. 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje. 
Ignalinoje gimusi kūrėja 1987 
m. yra baigusi Vilniaus Dai
lės institute vaizduojamosios 
dailės fakultetą ir plačiai 
reiškiasi meno pasaulyje. 

„Galerijoje" lankytojai matė 
6 didoko formato jos drobes. 
Tai spalvingi darbai, pakibę 
tarp abstrakto bei gamtos. Ir 
pati dailininkė čia bandė kal
bėti apie save bei kūrybą, 
aiškino savo dabartinės kūry
bos kryptį. 

Jeigu dailininkės D. Tur-
laitės darbai „Galerijos" sve
čiams galėjo kelti tam tikrų 
neaiškumų, tai trijų mokslo 
vyrų darbai buvo visai aiš
kūs. Apie juos patys čia pasi
pasakojo. 

Du šių vyrų — dr. Jonas 
Dautaras ir dr. Juozas Ski
rius — čikagiečiams neblogai 

Čikagos Shriner's ligoninėje, kur gvdomi ir iš Lietuvos per .Vaikų viltį" atvežti vaikučiais, Laura Lynn Ryan ini
ciatyva įkuri?ma tarptautine biblioteka vaikams Lietuviškų knygučių bibliotekos įsteigimo šventei atvykę (iš 
kairės) Jadvyga Jonavičiotė. Daiva Siliūnaitė. Aleksa." Šiliūnas ir Adomas Jonavičius. 

Nuotr. Indrės Tijūneliene* 
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Lemonto Montessori mokyklėles „Žiburėlio" berniukai išvykos j ūkį metu. 

pažįstami. Ypač pirmasis, ku
ris Čikagoje vieši jau ne pir
mą kartą ir čia renka me
džiagą Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centre. Apie jį ir dr. 
J. Skiriu jau teko rašyti ir 
„Draugo" puslapiuose. Beje, 
pastarasis neseniai išspaus
dino savo studiją apie K. Ba
lutį „Drauge". Šis vyras lie
pos 20 d. pajudėjo į Washing-
toną, iš ten jau grįš į Vilnių. 

Mažiau girdėtas ir matytas 
buvo trečiasis svečias — dr. 
Vytis Čiubrinskas, kuris yra 
Vilniaus universiteto profe
sorius, besireiškiantis dvie
jose srityse — etnografijoje 
ir antropologijoje. Svečias at
vyko birželio mėnesio pra
džioje dalyvauti mokslinėje 
konferencijoje Bloomingtone, 
Indianos universitete. 

Dr. V. Čiubrinskas pareiš
kė, kad jį suintrigavusi 
A.Kezio, VI. Butėno ir E. Bra-
dūnaitės (Aglinskienės), o vė
liau išleistas leidinys apie tą 
ekspediciją. Svečias iš Vil
niaus norėtų šį darbą pratęs
ti ir darbuotis ne tik tose vie
tovėse, bet ir kitur, kur tik 
lietuviai gyveno arba tebegy
vena. Jis rūpinasi surasti 
šiam darbui partnerį ir gauti 
Fulbright stipendiją. 

Reikia tik pasakyti, kad jis 
liepos 25 d. per Londoną iš
vyko atgal į Vilnių. 

Šalia čia išvardintų keturių 
žymesniųjų tautiečių „Galeri
joje" dalyvavo nemažai neei
linių žmonių. Kaip jau įpras
ta, pirmą kartą čia viešintieji 
apie save turėjo pasipasakoti. 

Visi atsilankiusieji dar su
sėdo bendrai nuotraukai, o 
vėliau pasklido muzikos gar
sai: vieni šoko, kiti pratęsė 
draugiškus pokalbius. 

Ed. Šulaitis 

IŠARTI IR TOLF 

ANTROJI „GIJOS" 
GEGUŽINĖ 

Clevelando lietuvių sambū
rio „Gijos* vasaros gegužinė 
vyks šeštadienį, rugpjūčio 8 
d., 4 v.p.p. Beachland Park 
vietovėje, Canterbury gatvės 
gale prie Erie ežero. Pradžia 6 
v.v. Programoje — dainos, mu
zika, šokiai, žaidimai ir vaikų 
pasirodymai. Vakaro pabai
goje vyks laimėjimai. Parke 
yra tinklinio aikštelė, dvi lau
ko teniso aikštelės, vaikams 
žaidimų aikštynas. įėjimo au
ka 8 dol. (vaikams 2 dol.) Visi 
bus pavaišinti šašlyku, saloto
mis, alumi ir gaivinančiais 
gėrimais. Visi kviečiami. In
formacijai tel. 216-481-0011. 

„DIRVOS" — „VILTIES" 
GEGUŽINĖ 

„Dirvos" laikraščio ir „Vil
ties" draugijos gegužinė sek
madienį, rugpjūčio 9 d., 1 v. p. 
p. vyks Vinco ir Liudos Apa-
nių sodyboje, 8020 Mulberry 

Rd., Chesterland, OH. Bus šil
ti pietūs, užkandžiai, gėrimai 
ir laimėjimai. Dalyvaus poetas 
Balys Auginąs ir kiti „Dirvos" 
autoriai. Gegužinės pelnas 
skiriamas „Dirvai". Informaci
jai tel. 216-531-8150. 

LIETUVIU KLUBO 
TRADICINIS PDCNTKAS 

Lietuvių klubo tradicinis 
piknikas rugpjūčio 23 d. 12 
vai. vyks Amerikos italų išky
lų vietoje,29717 Euclid Ave., 
Wickliffe, OH. Vaikams žaidi
mų pradžia 2:30 v.p.p. Laimė
jimai — 4 vai. Bus daug ska
naus maisto, nemokami gėri
mai, muzika, žaidimai ir daug 
draugų, {ėjimas nemokamai 
visiems 1998-97-96-95 metų 
klubo nariams. Kitiems įėji
mas 5 dol. asmeniui. Neturin
tieji, nemokamai gaus 1998 m. 
klubo kortelę. Informacijai tel. 
216-531-2131. 

GALIMA AUKOTI PER 
LKRS 

Šiemet atidaryti dar vieni 
Laikinos vaikų globos namai 
ir mergaičių prieglauda Vil
niuje, Daukšos g. 3. Juose gy
vena tėvų apleisti mažyliai, 
augantys gatvėje, našlaičiai, 
vaikų namų auklėtinės, mer
gaitės, patyrusios šeimose fizi
nę bei seksualinę prievartą. 

Namuose prižiūrimi vaikai 
sustiprėja, atsigauna po sun
kių išgyvenimų. Pasiauko
jančių daktarų dėka, jiems tei
kiama sveikatos priežiūra ir 
psichologinė pagalba. Negai
lintys jėgų mokytojai su meile 
moko vaikus rašto ir doro gy
venimo vertybių pažinimo. 
Stengiamasi surasti tikruo

sius vaikų tėvus. Pasisekus 
atvedame juos pažinti savo 
vaiką, pasiimti į tikruosiuos 
namus. 

Daug pastangų ir kantrybės 
reikia, gelbstint surastus 
tėvus iš alkoholio ir skurdo be
dugnės. Juose bandomas 
pažadinti atsakomybės jaus
mas už savo vaikus. Stengia
masi dirbti Lietuvos ateities 
labui. 
Jeigu kas norėtų paremti šių 

namų veiklą, aukas gali siųsti 
Lietuvių katalikių moterų 
sąjungai (pirmininkė Gražina 
Paliokienė), vaikų ir šeimų 
reikalams, ir tai padaryti per 
Lietuvių Katalikų religinę 
šalpą, 351 Highland Blvc, 
Brooklyn, NY 11207-1910. Au
kos nurašomos nuo federali
nės valdžios mokesčių. 

Vida Jankauskienė 

ATGAIVINTA POLITIKOS 
GRUPĖS VEIKLA 

Didžiosios Britanijos Lietu
vių sąjunga atgaivina Politi
kos grupės veiklą. Siekdamas 
paremti Baltijos valstybių norus 
tapti Europos sąjungos ir 
NATO narėmis, šis išeivyos 
lietuvių organizacijos padalinys 
savo darbą derina su Lietu
vos ambasada Londone, Britų-
lietuvių draugija, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungos 
skyriais ir Baltų taryba. 

Politologas Darius Furmo-
navičius tvirtino, kad Di
džiosios Britanijos lietuvių 
veikla yra reikšminga, Lietu
vai integruojantis į Europos ir 
taip pat transatlantines sau
gumo struktūras. Juk Didžioji 
Britanija yra viena svarbiau
sių Lietuvai valstybių Euro
poje. 

• Akcijų, bonu bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. 18 JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320 

(sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja panelei 
Irenai Kairytei už $300 auką. 
Jūsų nuolatinės aukos padeda 
pirkti reikalingus vaistus ser
gantiems tuberkulioze. 

(sk.) 
• D. ir MTrakiai paaukojo 

$250 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuola
tines aukas. Jūsų aukos padeda 
Lithuanian Mercy Lift toliau 
tęsti pradėtus darbus. 

(sk.) 
• A.a. Algirdo Palionio 

atminimui pagerbti artimieji 
paaukojo $220 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėkoja
me aukotojams: K ir S.Budrevi-
čiams, V.Girdvainienei, E. ir 
A.Karaliūnams, E. ir M.Valiu
kėnams ir Palionių šeimai. 
Reiškiame gilią užuojautą. 

(sk.) 
ARAS ROOFIf 


