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Nepakviestos deryboms į ES 
valstybes nesugebės atlaikyti 

konkur encij os 
S t r a s b ū r a s , liepos 16 d. 

(Reuter-BNS) - Europos Ko
misija trečiadienį pateikė 
svarbiausias priežastis, dėl 
kurių nebuvo rekomenduota 
pradėti derybų dėl stojimo į 
ES su Rumunija, Bulgarija, 
Slovakija, Lietuva ir Latvija. 

EK teigia, kad šios vals
tybės nesugebės patenkinti 
rinkos reformų reikalavimų 
arba jos dar nėra pakankamai 
politiškai atviros, ypač Slova
kija. 

Išvadose apie Lietuvą pažy
mima, kad šalis t u r i pastovias 
demokratijos institucijas ir 
padarė gana didelę pažangą 
kurdama rinkos ekonomiką, 
tačiau pereinamuoju laikotar
piu Lietuva turėtų daug sun
kumų dėl konkurencijos su ES 
valstybėmis. 

Lietuvos su 3.7 mln. gyven
tojų Vidaus valstybinis pro
duktas ( W P ) vienam gyvento
jui atitinka 24 proc. vidutinio 
Europos Sąjungoje. Lietuva 
ženkliai liberalizavo prekybą 
ir kainas bei padarė pažangą 
ekonomikos stabilizacijos sri
tyje. 

Tačiau nurodoma, kad Lie
tuvai reikia pažengti tokiose 
srityse, kaip santykinis kainų 
reguliavimas, paspartinti pri
vatizaciją, tobulinti bankroto 
iškėlimo tvarką. Taip pat rei
kia pertvarkyti pramonę, at
naujinti žemės ūkio sektorių 
ir sustiprinti bankininkystę. 

Panašios ekonominių reika

lavimų neatitikimo priežastys 
nurodomos ir Bulgarijai, Ru
munijai bei Latvijai. Ypač pa
brėžiama, kad jos nesugebėtų 
pereinamuoju laikotarpiu kon
kuruoti su ES valstybėmis. 
Panašus šių valstybių W P , 
ati t inkantis 24 proc. vidutinio 
W P Europos Sąjungoje. Vi
soms joms nurodoma lėta pri
vatizacija, būtinybė atnaujinti 
pramonę ir žemės ūkį. 

Rumunijai taip pat nurodo
ma būtinybė padaryti pažangą 
svarbiausių žmogaus teisių 
srityje, o kartu su Bulgarija — 
patobulinti teisinę sistemą ir 
apginti žmones nuo policijos ir 
slaptųjų tarnybų, sustiprinti 
kovą su korupcija. 

Tačiau daugiausia politinių 
bei žmogaus teisių padėties 
priekaištų susilaukė Slovaki
ja , kuri išoriškai laikoma tin
kama narystei ES. 

EK teigia, kad Slovakijos 
vyriausybė nepakankamai 
gerbia konstitucinius įgalioji
mus, suteiktus kitiems val
džios organams, ir pernelyg 
dažnai ignoruoja opozicijos 
teises. Europos Komisiją taip 
pat neramina vyriausybei tar
naujančių policijos ir slaptųjų 
tarnybų veikla. 

Nors Slovakija laikoma 
įvykdžiusi daugumą reformų, 
o jos W P , atitinkantis 41 
proc. vidutinio W P Europos 
Sąjungoje, leistų pereinamuo
ju laikotarpiu atlaikyti ES 
valstybių konkurenciją. 
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Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba birželio 14 d. po pasitan.no su Lietuvos gynybos atašė ambasadoje Va
šingtone, majoru Voldemaru Sarapinu. (Sėdi, iš kaires) Grožvy ;as Lazauskas, mjr. Voldemaras Sarapinas. prof. 
dr. Jonas Račkauskas ir Lietuvos Vyčių prezidente Evelyn Ožį :enė. (Stovi, iš kaires; Danutė Petrulyte, Birute 
Skorubskiene, dr. Vytautas Dargis, Stasys Briedis, Viktoras M<.' ašis, Kostas Burba, dr. Birutė Motušienė, Stasys 
Dubauskas. Matilda Marcinkiene, Petras Buchas. Vytautas B! iušas ir Jeronimas Gaižutis. 

V. Žukas nesitiki sėkmės 
prezidento rinkimuose, 

bet savo idėjų neatsisakys 
Vilnius , liepos 17 d. (BNS) vine grupė, kurioje, anot kan-

Dėl neobjektyvaus Lietuvos 
įvertinimo priekaištaujama 

ES ambasadoriui 
Vilnius , liepos 16 d. (BNS) 

— Europos reikalų ministrė 
Laima Andrikienė Europos 
Sąjungos ambasadoriui Lietu
voje Henrikui Schmiegeliovui 
pareiškė, kad Europos Komisi
jos nuomonė apie Lietuvos 
pasirengimą pradėti derybas 
su ES yra netiksli. 

Ketvirtadienį susitikime su 
Europos Komisijos delegacijos 
Lietuvoje vadovu H. Schmie-
geliovu ministrė atkreipė jo 
dėmesį į netikslų Lietuvos 
ekonomikos įvertinimą. 

L. Andrikienė pažymėjo, kad 
Lietuvos vyriausybė išnaudos 
visas galimybes, kad Luxem-
burgo susitikime šių metų pa
baigoje būtų nuspręs ta pa
kviesti ir Lietuvą pradėti 

derybas su ES kitų metų 
pradžioje. 

Trečiadienį premjeras Gedi
minas Vagnorius sukritikavo 
Europos Komisijos išvadą dėl 
Lietuvos pasirengimo dery
boms su ES. Premjero teigi
mu, joje klaidingai pateikti 
kai kurie Lietuvos rodikliai, o 
vert inant ekonomines refor
mas, daug kur remtasi pase
nusia informacija. 

Premjeras G. Vagnorius pa
reiškė, kad Lietuvos vyriau
sybė jokiu būdu negali sutikti 
su tokiu neobjektyviu ir politi
niu Lietuvos pasirengimo de
ryboms vertinimu ir per savai
tę pateiks Europos Komisijai 
oficialias pastabas dėl jos iš
vadų. 

— Vaidotą Žuką kandidatu \ 
prezidentus iškėlęs visuome
ninis judėjimas „Naujoji ban
ga" nesitiki sėkmės šiemet 
vyksiančiuose rinkimuose, ta
čiau žada ir toliau aktyviai 
dalyvauti Lietuvos politinia
me gyvenime. 

„Su tokiu kukliu politiniu 
bagažu nesitikime sėkmės jau 
dabar, bet nuo dabar sieksime 
vietų ir Seime, ir vyriausybė
je'', spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį sakė V. Žukas. 

Jis pabrėžė, kad suburto 
„Naujosios bangos" judėjimo 
pagrindinis skirtumas nuo ki
tų politinių jėgų — krikščio
niškųjų šeimos vertybių ir gy
vybės apsaugos propagavimas. 

Kandidato į prezidentus 
bendražygis Seimo narys Al
girdas Patackas sakė šiek tiek 
nusivylęs, nes po „Naujosios 
bangos" vėliava nepavyko su
burti tiek narių, kiek tikėtasi. 
J is pabrėžė, kad jų idėjoms 
pritariantys žmonės dažnai 
bijo tai daryti viešai, nes yra 
partijų nariai. 

V. Žukas pirmasis iš pasi
ryžusiųjų kandidatuoti į prezi
dentus žurnalistams pristatė 
savo rinkimų programą. Ją 
parengė 10 žmonių iniciaty-

didato. yra ir jaunimo, ir 
žilabarzdžių akademikų. Ta
čiau jis atsisakė įvardinti savo 
pagalbininkus dėl jau minėtos 
viešumo baimės. 

Programos įžangoje pažymi
ma, kad „Naujoji banga" yra 
politinis visuomenins judė
jimas, teigiantis krkščioniš-
kųjų vertybių pranašumą. 

Užsienio politiką V. Žukas 
tvarkytų panašiai, kaip ir da
bar valdžią turintys žmonės. 
Jo programoje pabrėžta, kad 
užsienio lietuvius būtina ver
tinti „kaip tokius pa t lietu
vius, tik istorinių aplinkybių 
nublokštus kitur". 

Jeigu būtų išrinktas, V. 
Žukas ypač rūpintųsi jauno
mis šeimomis, suteiktų joms 
lengvatinių kreditų būstui , di
dintų pašalpas vaikus augi
nančioms mamoms P a t s bu
vęs Katalikų radijo vedėjas V. 
Žukas su žmona augina šešis 
vaikus. 

J i s pabrėžė, kad pamatęs , 
jog nepavyks laimėti preziden
to rinkimų, jis pasi trauks iš 
šios kovos, o savo šal ininkus 
pakvies balsuoti u z tą kandi
datą, kuris sutiks įgyvendinti 
„Naujosios bangos" idėjas. 

Kai kurių čečėnų veikla 
Lietuvoje kelia nerimą 

Sveikatos apsaugos viceministre 
už žurnalistės sumušimą 

atleista iš darbo 

Vilnius , liepos 16 d. (Elta) 
— Seimo kancleris Jurgis Raz
ma mano, jog ateityje reikėtų 
svarstyti galimybę Seimo rū
muose dirbančios Čečėnijos at
stovės Aminat Saijevos būs
tinę iškelti į kitas patalpas. 

Liepos 13-osios vakare Vil
niuje, „Lietuvos" viešbutyje, 
buvo sulaikyti d u Čečėnijos pi
liečiai, bandę apvogti Europos 
Sąjungos PHARE programos 
Valstybės valdymo ir savival
dos reformos vadovą Francis-
ko Peret. Nustatyta, kad su-

* S e i m o n a r i a i , turintys 
savigynai įsigytus šauna
muosius ginklus, nuo šiol ne
galės su jais įeiti į parlamento 
rūmus, posėdyje nutarė Seimo 
valdyba. Seimo nariai ginklus 
turės palikti specialiai tam 
tikslui įrengtuose seifuose. 

laikytieji čečėnai — Sultan 
Magamadov ir Salavdij Kagi-
rov — į Lietuvą pateko nelega
liai. 

Atliekant kratą čečėnų nuo
motame bute Vilniuje, buvo su
rastas S. Magamadov išduotas 
laikinas leidimas į Seimą bei 
Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnijai remti vadovo 
Algirdo Endriukaičio vizitinė 
kortelė. Vėliau nustatyta, kad 
vienas iš sulaikytųjų kelis 
kartus lankėsi Seime įsikū
rusioje Čečėnijos atstovybėje. 

Seimo kancleris teigė ke
tinąs kreiptis į parlamento 
rūmus saugančio Vadovybės 
apsaugos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
vadovus, prašydamas, prieš iš
duodant leidimus į Seimą už
sieniečiams, daugiau pasido
mėti jų reputacija. 

Vi ln ius , liepos 17 d. (BNS) 
— Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius trečiadienį at
leido sveikatos apsaugos vice
ministre Danutę Ručinskienę 
iš pareigų.Vyriausybės vadovo 
spaudos atstovo pranešime 
premjero sprendimas neko
mentuojamas. 

„Lietuvos rytas" ketvirta
dienį pranešė, kad vicemi
nistre D. Ručinskienė trečia
dienį po spaudos konferencijos 
sumušė šio dienraščio žurna
listę Liną Lileikienę. 

Vilniaus 2-ojo policijos ko
misariato vyriausiasis komisa
ras Viktoras Balionis sakė, 
kad kol kas policijos pareigū
nai turi tik dienraščio redak
toriaus pavaduotojo praneši
mą apie šį incidentą. „L. Li
leikienė pareiškimo nėra pa
rašiusi", pažymėjo komisaras. 
Pasak jo, bus susisiekta su 
nukentėjusia žurnaliste, po to 
apklausti įvykio liudininkai ir 

kiti su juo susiję asmenys. 
Pasak "Lietuvo- ryto", po 

spaudos konferencijos vice
ministre pakvietė L. Lileikie
nę į savo kabinetą. Ten neuro-
logės specialybę t u r n t i D. Ru
činskienė reikalav pasakyt i 
gydytojo vardą, kuris neigia
mai atsiliepė apie j os psichiat
rijos žinias. Žurnal -tei atsisa
kius įvardinti gydytoją, svei
katos apsaugos v :eministrė 
smogė jai į veidą. 

Po incidento L Lileikienė 
norėjo iškviesti p Hciją, ta
čiau viceministre;- sekretorė 
neleido pasinaudo - telefonu, 
sakydama, kad s skir tas 
„tarnybiniam naudojimui". 
Vėliau ministerij os valsty
binės teisės medicinas t a rnyba 
patvirtino žurnal inės sumu
šimą. 

Apie savo pavalei nės poelgį 
informuotas sveika:os minist
ras Juozas Galdiką- sakė , kad 
netiki „nesąmonėm is". 

Pareikšti kaltinimai 
„Tauro" banko 

vadovams 

Viln ius , liepos 17 d. (BNS) 
— „Tauro" banko valdybos 
pirmininkas Gintaras Terlec
kas ir jo pirmoji pavaduotoja 
Rasa Šerėnienė už sukčiavi
mą patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn. 

Ketvirtadienį generalinė 
prokuratūra jiems pareiškė 
kaltinimus dėl sukčiavimo 
stambiu mastu. Už šį nusikal
timą gresia laisvės atėmimas 
nuo 3 iki 8 metų su bauda a r 
be baudos. 

Buvę „Tauro" banko vado
vai įtariami dėl to, kad kartu 
su kitais asmenimis pasisa
vinę 2.5 mln. litų. Kad pa
slėptų neteisėtą pinigų pasi
savinimą, G. Terleckas ir R. 
Šerėnienė naudodavosi kai 
kuriomis „Tauro" banko įta
koje esančiomis įmonėmis. 

Raltinamiesiems prokura
tūra skyrė kardomąją prie
monę — piniginius užstatus. 
G. Terleckas iki liepos 21 die
nos turi sumokėti 500,000 li
tų, o R. Šerėnienė — 300,000 
litų. 

* S a v a n o r i š k o s i o s k raš to 
a p s a u g o s tarnybos f SKAT) 
Šiaulių 62-ojo bataliono vadas 
Juozas Griguola apklausė per 
300 bataliono savanorių, no
rėdamas išsiaiškinti, kiek iš jų 
priklauso Lietuvos nacionalis
tinei vienybės sąjungai 
(LNSV). Ši dar oficialiai neį
registruota organizacija, pa
sak Respublikos" (07.17), 
daugelį gąsdina savo naciona
listinėmis idėjomis, šūkiais 
, l i e tuva — lietuviams" ir pan. 
Vado nuomone, sąjungai pri
klausantys asmenys neturėtų 
tarnauti SRAT. Penki iš ap
klaustųjų neslėpė, kad yra 
LNSV nariai, vienas — kan
didatas į narius . Pora žmonių 
jau apsisprendė palikti SKAT 
gretas, pora dar mąsto Vieną 
savanorį, kuris yra ir LNSV 
narys, žadama atleisti iš 
SRAT, nes j is netinkamu elge
siu pažeidė Rrašto apsaugos 
statutą. 

* Į Bosni ją i r Hercego
v iną vykstantiems Lietuvos 
piliečiams ambasadoje Stok
holme teks įsigyti šios vals
tybės vizas. Raip informavo 
Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, apie sprendimą 
panaikinti iki šiol galiojusį be
vizį režimą Lietuvos pilie
čiams Bosnijos ir Hercegovi
nos vyriausybė pranešė nepa
teikdama jokių paaiškinimų. 

Pasaulio naujienos 
Utemiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RLA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Briuselis. ES plėtros sąrašas nėra diskriminuojantis, sako 
Europos Komisijos prezidentas Jaąues Santer. J is ir Hans van 
den Broek tvirtina, kad ES neketino padalinti Rytų ir Centrinę 
Europą į dvi dalis. Valstybes, nepatekusios į pirmąjį plėtros 
etapą, turėtų labiau stengtis įvykdyti sąlygas. Rad paguostų 
nepriimtąsias, Romisija pažadėjo joms suteikti būsimo nario 
statusą ir kiekvienais metais įvertinti tų valstybių ekonomines 
ir oolitines sąlygas, kad nustatytų, ar jau galima pradėti dery
bas. J. Santer taip pat pažadėjo finansinę paramą visoms 10 
kandidačių. Manoma, kad Rytų ir Centrines Europos valstybės 
gali gauti iki 75 mlrd. ekiu (94.5 mlrd. dol.). 

Varšuva. Susirinkęs į neeilinę sesiją Lenkijos Seimas ket
virtadienį ppcvirtino nepaprastosios pagalbos programą la
biausiai nuo potvynio nukentėjusiems regionams. Premjeras 
Wlodzimierz Cimoszevvicz taip pat perspėjo parlamentą, kad šį 
savaitgalį numatomos smarkios liūtys gali sukelti naują potvy
nio bangą pietvakarių Lenkijoje. Jis sakė, kad potvynio pada
ryta materialinė žala yra nesuskaičiuojama. Vyriausybė buvo 
įgaliota padvigubinti paskolų iš centrinio banko limitą iki 5 mi
lijardų zlotų (1.5 milijardo JAV dolj ir pasiskolinti 300 mln. 
dolerių iš Pasaulio banko. 

Vašingtonas. Jungtinės Valstijos trečiadienį pareiškė, jog 
yra „labai susirūpinusios" sprendimu Rambodia užsienio rei
kalų ministrą Ung Huot paskirti pirmuoju ministrv pirminin
ku ir atsisakė jį pripažinti. JAV Senatas trečiadienį 99 balsais, 
niekam nepasisakius prieš, patvirtino JAV pagalbos Rambodia 
nutraukimą, kol Valstybės sekretorė nuspręs, jog Rambodia 
vyriausybė buvo paskirta laisvų ir sąžiningų rinkimų metu, o 
ne prievartos ar valstybinio perversmo būdu. 

Sarajevas. Retvirtadienio naktį Bosnijoje sprogstamaisiais 
užtaisais buvo apmėtyta britųtaikdarių bazė. Tai jau ketvirtoji 
ataka, surengta kaip atsakasm į praėjusią savaitę NATO įvyk
dytą reidą prieš du serbus, kaltinamus karo nusikaltimais. Re-
li sprogstamieji įtaisai, greičiausiai rankinės granatos, buvo 
mesti į bazės Bosnijos serbų kontroliuojamame Banja Luką 
mieste automobilių stovėjimo aikštelę, ketvirtadienį pranešė 
Vakarų pareigūnai. 

Bagdadas. Irako vadovas Saddam Hussein ketvirtadienį 
paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narius pasiprie
šinti amerikiečių spaudimui ir balsuoti už ekonominių sankcijų 
prieš jo valstybę panaikinimą. Jis taip pat pakvietė surengti 
arabų valstybių vadovų susitikimą palestiniečiams paremti, 
kuriame pirmą kartą nuo 1991 metų Persijos įlankos karo da
lyvautų ir Irakas. 

Vašingtonas Trečiadienį Senatas beveik vienbalsiai (95 
„už" ir tik 4 „prieš") balsavo, kad Rusijai būtų nutraukta JAV 
finansinė parama, jeigu Boris Jelcin pasirašys įstatymą, ribo
jantį religinių mažumų teises. 

Varšuva. Rusijos prezidento šeima pageidauja įsigyti teises 
į buvusiojo vyriausiojo asmens sargybinio generolo Aleksandr 
Koržakov knygą, kurioje bandoma pažvelgti į Rusijos valdžios 
viršūnes. „Boris Jelcin šeima kreipėsi į mane, siūlydama už 
mano knygos autorines teises sumokėti 5 milijonus dolerių", 
pareiškė A. Koržakov lenkų savaitraščiui „Wprost". Jo teigi
mu, „Rusijoje valdžią turi nedidelė finansinė grupuotė, kurios 
viršuje yra B. Jelcin šeimos klanas, kuriam rūpi ne valstybes, o 
klano interesai". 

Minskas. Baltarusijos ministras pirmininkas Sergej Linga 
parašė pareiškimą respublikos prezidentui Aleksandr Luka-
šenko, prašydamas atsistatydinimą, ketvirtadienį pranešė ano
nimiškumo pageidavęs aukštas Baltarusijos vyriausybės pa
reigūnas. S. Linga savo prašymą motyvavo tuo. kad pasiekė 
pensijos amžių, tačiau stebėtojai Minske tarp priežasčių, pri
vertusių premjerą atsistatydinti, mini ..respublikos ekonomi
nius sunkumus", kurie dar paaštrėjo šią vasarą dėl stichines 
nelaimės — potvynio. 

Talinas. Estijos Užsienio reikalų ministras Toom Hendrik 
Ilves padėkojo Vokietijai už paramą Estijai, tačiau pasakė, kad 
kitas valstybes reikės įtikinti remti Estiją. Europos Komisija, 
rekomendavusi Estiją pradėti derybas, pabrėžė, kad Estijai rei
kia paspartinti rusų natūralizavimosi procesą — tai esąs labai 
svarbus veiksnys Estijos narystes ES požiūriu. Rekomendacijo
je nebuvo užsiminta apie dar nepatvirtintą Estijos-Rusijos sie
nos sutartį , kurią pasirašyti Rusija visa dar vengia. 

* B a n k r u t a v u s i o l a ik raš 
čio „Diena" darbuotojai gavo 
kvietimus atvykti į UAB 
.Dienos leidykla" pasiaiškinti 
dėl pravaikštų. Apie tai rašo 
.Lietuvos rytas" ir ..Res
publika" (07.15'. „Dienos lei
dyklos" administratorius Juo
zas Petronis darbuotojų prašo 
pasiaiškinti, kodėl jie neina į 
darbą nuo š.m. gegužės 17 d. 
Maždaug 40 žmonių grasina
ma atleisti iš darbo už pra
vaikštas, nemokėti nei atlygi
nimo minimumo, nei kom
pensacijų, jei jie nepateiks pa
teisinamų dokumentų. Nuo 
š.m. sausio 1 d. nebeinančio 
laikraščio savininkai sutau
pytų keliasdešimt tūkstančių 
litų. 

* Visiems i s p a n a m s — nuo 
taksisto iki diplomato — Arvy
das Sabonis yra „lietuvis nu
meris pirmas". Taip interviu 
„Kauno dienai" (07.17 ' sake 
Lietuvos ambasadorius Ispa
nijoje Giedrius Čekuolis. Jo 
teigimu, nors ispanai nedaug 
žino apie mūsų Lietuvą, bet 
vis dėlto simpatiją ir pagarbą 
jai madridiečiai išreiškė vieną 
savo sostinės gatvelę pavadin
dami Lietuvos vardu. 

KALENDORIUS 
L i e p o s 18 d.: Arnoldas, 

Fridrikas, Gaudenis, Milius. 
Liepos 19 d-: Aurėja, Vincen

tas, Aura, Sakalas. 1867 m. gi
mė kompozitorius Česlovas Sas
nauskas. 
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LIETUVA PIRMAVO BALTIJOS 
ŠALUJ ŽAIDYNĖSE 

Septyniuose Lietuvos mies
tuose nuo birželio 25 iki liepos 
6 d. vyko Baltijos jūros šalių 
žaidynės. Jose arti 3,000 spor
tininkų iš vienuolikos valsty
bių rungtyniavo net 26 sporto 
šakose. Naujos (tokiose žaidy
nėse) sporto šakos buvo orien
tavimosi sportas, samba im
tynės ir „darts" — smeigtukų 
ar mažų strėlyčių mėtymas į 
taikinį. „Darts" yra plačiau
siai, žaidžiamas JAV baruose. 
Kaip ir pirmose tokiose žaidy
nėse Estijoje, daugiausiai me
dalių „sumedžiojo" Lietuva. 
Antroje vietoje liko Baltarusi
ja, toliau — Lenkija, Rusija. 
Įdomu, kad be medalių liko 
tokios valstybės kaip Danija, 
Švedija, Norvegija. Atrodo, 
kad tose šalyse susidomėji
mas tokiomis žaidynėmis ne 
didelis, nes iš ten ir sporti
ninkų nedaug ir tie patys ne 
per geriausi. 

Vyrų krepšinyje aukso me
dalį laimėjo Lietuvos jaunimo 
(iki 22 metų) rinktinė, baig
mėje nugalėjusi Švediją. Ta 
rinktinė rugpjūčio mėnesį da
lyvaus pasaulio jaunimo krep
šinio pirmenybėse Australijo
je. Moterų krepšinio pirme
nybes laimėjo Lenkija. Už Lie
tuvos moterų rinktinę nežai
dė krepšininkės, neseniai lai
mėjusios Europos čempionių 
titulą. 

Puikios atidarymo iškilmės 
vyko Vilniaus Kalnų parke, o 
uždarymas buvo sujungtas 
kartu su lakūno Jurgio Kairio 
skridimu po Baltuoju tiltu per 
Nerį. Po skridimo ten pat vyko 
ir oficialus žaidynių uždary
mas su Seimo pirmininko Vyt. 
Landsbergio kalba ir 11-kos 
valstybių vėliavų nuleidimu. 

ĮSPŪDINGAS SKRYDIS 
IR KITI D7YKIAI 

Lakūnas Jurgis Kairys yra 
visame pasaulyje žinomas ak
robatinio skraidymo specialis
tas. Jo pernykštis skridimas 
po tiltu per Nemuną Kaune 
buvo didžiulė sensacija, šie
met susidomėjimas buvo dar 
didesnis. Neries pakrantės, 
šlaitai, gatvės, nuo kurių ma
tėsi tiltas, buvo apspistos 
daugtūkstantinės minios žiū
rovų su skėčiais rankose, kiti 
ir be jų, nes lijo be sustojimo. 
Pusvalandžiui po skelbto laiko 
praėjus, visi tebestovėjo ir 
kantriai laukė. „Tikriausiai 
neskris, — spėliojo, —juk bai
su tokiu oru". Skardus balsas 
per garsiakalbius nutraukė 
spėliojimus — lakūnas pa
siryžęs skristi, nepaisant oro, 
net jei ir kruša kristų. Ir tik
rai, kelioms minutėms pras
linkus, į padangę pakilo 4 
lėktuvai. Visi akrobatinio 
skraidymo specai, o vienas jų 
—net Vilniaus burmistras Ro
landas Paksas. Įdomiais ak
robatiniais numeriais jie drą
siai raižė padangę. Po kurio 
laiko liko vienas J. Kairys. Jo 
akrobatika buvo įspūdinga ir 
kvapą užimanti. Kai pagaliau 
jis žaibišku greičiu leidosi tilto 
link, atrodė, kad jau skris po 
juo. Tik prieš pat tiltą jis kaip 
kulka šovė į viršų. Taip erzi
nęs žiūrovus tris kartus, jis 
šovė po tiltu ir tiesiai aukštyn. 
Audringi plojimai buvo per
traukti dar vieno tokio pat 

skridimo. O tada dingo hori
zonte. Netrukus liovėsi ir lie
tus... 

PASITARIMAS DĖL VI 
PLS ŽAIDYNIŲ 

Lietuvos Sporto departa
mente du kartus vyko pasita
rimai dėl ateinančiais metais 
vyksiančių VI PLS žaidynių ir 
D Lietuvių tautinės olimpia
dos. Juose dalyvavo ŠALFAS 
s-gos pirmininkas Audrius 
Šileika, ALFAS s-gos pirm. 
Antanas Laukaitis, Algis Ru
gienius ir Vytautas Grybaus
kas. Numatoma, šį kartą da
lyvius aprūpinti nakvynėmis, 
tačiau maistu jie patys turės 
pasirūpinti. Lietuvos Sporto 
departamento direktorius Ri
mas Kurtinaitis (ar jo atsto
vas) pakviestas gal dar šį ru
denį apsilankyti Kanadoje ir 
JAV, padaryti pranešimą ir 
paraginti sportininkus daly
vauti žaidynėse. Jis aplankytų 
didesnius sporto klubus. 

SPORTAS PLB SEIME 

PLB Seime viena popietė 
buvo skirta sportui. Kalbėjo 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 
pirm. Audrius Šileika ir Aust
ralijos lietuvių sporto s-gos 
pirm. Antanas Laukaitis, Ar
gentinos atstovas A. Vidžiū
nas ir buvęs PLB valdybos 
vicepirm. sporto reikalams Al
gis Rugienius. 

Į naują PLB valdybą buvo 
perrinktas Algis Rugienius, o 
nauju vicepirmininku sporto 
reikalams išrinktas Audrius 
Šileika iš Toronto. 

VYKAU BE SPORTINIU 
ĮSIPAREIGOJIMU 

Šį kartą Lietuvon keliavau 
be teniso raketės ir be jokių 
sportinių įsipareigojimų, todėl 
turėjau progos būti daugybėje 
kultūrinių renginių ar stebėti 
juos televizijoje. 10 dienų lai
kotarpyje Lietuvoje jų buvo 
daugiau negu fiziškai įmano
ma aprėpti. 

Baltijos jūros šalių žaidy
nėse žavėjo pramoginių šokių 
varžybos ir tų žaidynių užda
rymas su Jurgio Kairio skry
džiu. 

Tuo pačiu metu Ispanijoje 
vyko Europos krepšinio pirme
nybės. Lietuvos visas rungty
nes mačiau televizijoje. 

Iškilmingas buvo Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
Trakų pilyje surengtas priėmi
mas Baltijos jūros kraštų 
sporto vadovams. Malonu ten 
buvo pamatyti V. Adamkų, R. 
Mieželį, Š. Marčiulionį. 

Įdomus buvo Santaros-Švie
sos literatūros vakaras. 

Klaipėdoje per tremtinių 
dainų šventę lijo ištisai. Daly
vavo 1,500 choristų ir poetas 
Bernardas Brazdžionis. 

Daugų miestelyje vyko Lie
tuvos Žemės ūkio mokyklų 
šventė, kurioje dalyvavo 2,000 
dalyvių iš 52 mokyklų ir dar 
lenkų bei estų ansambliai. 
Žodį tarė Seimo pirm. Vyt. 
Landsbergis. 

Vilniaus Vingio parke vyku
sioje dainų ir šokių šventėje — 
20,000 dalyvių ir 20,000 žiū
rovų. Kiek Lietuvoje puikaus 
jaunimo! 

Lietuvos dviratininkės Rasa ir Jolanta Polinkevitiūtės, dalyvavusios S.m. 
birželio mėn. Idaho valstijoje vykusiose Hewlett Packard tarptautinėse 
moterų dviračių lenktynėse. Rasa tapo tų lenktynių pirmos vietos 
laimėtoja. Jolanta Šiose lenktynėse užėmė ketvirtą vietą. 

Nuotr. R. Jurgaičio 

RASA POUNKEVIČIŪTĖ 
TARPTAUTINIŲ MOTERŲ DVIRAČIŲ 

LENKTYNIŲ LAIMĖTOJA 
Birželio mėnesio paskutinę ga". 

savaite JAV, ypač Idaho vai- „The Idaho Statesman" dien-
stijoje išeinanti spauda mir- rastis po varžybų išspausdino 
gėjo lietuviškomis pavardėmis kelias Rasos nuotraukas ir 
ir dažnai minėjo lietuvių bei pasikalbėjimą, kuriame sako-
Lietuvos vardą. To priežastimi ma, kad ši 26 metų amžiaus 
buvo Hewlett Packard tarp- motina, dabar grįš į savo na-
tautinės moterų dviračių lenk- mus Maskvoje, kur jos laukia 
tynės, birželio 22-29 d. vyku- 5 metų amžiaus sūnus ir jos 
šios Idahos valstijos keliais, vyras, buvęs olimpinis dvirati-
Lenktynės tesėsi 8 dienas, tu- ninkas ir rusų kariuomenės 
rėjo 9 etapus, keliaujant 434 karininkas, 
mylias, pačiomis sunkiausio- Tačiau, kaip pasikalbėjime 
mis šios kalnuotos valstijos sakoma, ši jos pergalė nieku 
trasomis. nepakeis jos gyvenimo: „Lie-

Mums įdomu, kad šiose di- tuvos sporto federacija ar 
delio masto lenktynėse, ku
riose dalyvavo 104 dviratinin
kės iš įvairių valstybių, pir
mąja buvo lietuvaitė Rasa Po-
linkevičiūtė, kuri 8 dienas tru-

UETUVIAI RANKINIO 
ŽAIDĖJAI UŽSIENIO 

KOMANDOSE 
Š.m. kovo 19 d. žiniomis iš 

Vilniaus, jau įvyko pirmosios 
vyrų taurių laimėtojų taurės 
pusfinalio rungtynės tarp Vo
kietijos „Magdeburg SC" ir Is
panijos „Bidasoa Elgorriage" 
klubų. Vokiečiai namuose nuga
lėjo ispanus 26:23 (13:12). 

Kaip informavo Lietuvos ran
kinio federacija, 8 įvarčius nu
galėtojams pelnė šioje koman
doje rungtyniaujantis lietuvis 
Vytautas Petkevičius. 

Atsakomųjų šios poros rung
tynių sekmadieni, kovo 23 d., Is
panijoje Europos rankinio fede
racijos (EHF) atstovu paskirtas 
Lietuvos rankinio federacijos at
sakingasis sekretorius Janis 
Grinbergas. 

Europos moterų rankinio tau
rių pusfinaliuose žais koman
dos, kuriose rungtyniauja ketu
rios buvusios Lietuvos rankinio 
rinktinės žaidėjos. 

Moterų čempionių taurės pus
finalyje susitiks „Valensijos 
MAR" (Ispanija) ir „Hypt> Nie-
derosterreich" (Austrija). Aust
rijos klube rungtyniauja Aušre
lė Fridrich-Žiūkienė ir Renata 
Sypkuvienė. 

Moterų taurių laimėtojų tau
rės pusfinalyje jėgas išmėgins 
„Leipcigo VFL" (Vokietija) ir 
Somboro, JDunav" (Jugoslavija). 
Leicigo klube rungtyniauja 
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Ingrida Radzevičiūtė. Beje, 
šioms rungtynėms Leipcige tei
sėjaus lietuviai Algirdas Mala 
šinskas ir Sigitas Žvironas. 

EHF taurės pusfinalyje Dort-
mundo „Borussia", kur rungty
niauja Rasa Šulskytė, žais su 
Galacu „Oteful" (Rumunija). 

šalies valdžia šią jos pergalę 
nevertina kaip ypatingą lai
mėjimą", — rašoma dienraš
tyje. 

Tik už čia pelnytus pinigus 
kusiose lenktynėse parodė Rasa galės nusipirkti reika-
geriausią laiką. Jos rezultatas lingu dalykų, o taip pat ir sal-
— 18 vai. 28 min. ir 12 sek. dainių savo sūnui. „Ameri-
Antroji buvo kanadietė Linda kietiški saldainiai yra geri. Aš 
Jackson, atsilikusi 24 sekun- tikiu, kad lagamine jiems bus 
dėmis, o trečioji — rusė, olim- dar vietos", — sakė Rasa. 
pine čempionė — Zulfia Zabi- Paklausta, ar ji žada daly-
rova. Įdomu, kad laimėtojos vauti panašiose varžybose 
sesuo Jolanta užėmė ket- ateinančiais metais, kai ji 
virtąją vietą, o trečioji lietu- turės ginti laimėtojos titulą, 
vaite — Gitana Gruodytė buvo Rasa atsakė teigiamai, pri-
54-ja. Jos visos (išskyrus ka- dėdama: .Jeigu mane pak-
nadiete) priklausė tai pačiai vieš". 

1997 M. Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

— „HP Mopier" komandai, ko
mandiniai užėmusiai pirmąją 
vietą. 

Šių lenktynių baigmė buvo 
Boise mieste, kur atvyks
tančiųjų dviratininkių laukė 8 
tūkstančiai žiūrovų. Susido
mėjimas šiomis tradicinėmis 
(rengiamos kasmet) lenkty
nėmis buvo didžiulis. Boise 
mieste leidžiamas dienraštis 
— „The Idaho Statesman" 
kiekvieną dieną skirdavo daug 
vietos pirmuose sporto sky
riaus puslapiuose. Rasos var
dą (ji nuo pradžios buvo pir
maujančių tarpe) dienraščiai 
minėjo net antraštėse. Rasai 
ir jos seseriai Jolantai teko ir 
nemažai pinigų. Rasa gavo 
13,765 dolerių čekį, kuris jai 
buvo įteiktas žaidynių baigi
mo pokylyje. Pažymėta, kad 
už kiekvieną nuvažiuotą my
lią Rasai teko 31,69 doleriai. 

Po pergalės Rasą apspito jos 
gerbėjai, kuriems apie va
landą laiko ji turėjo duoti au
tografus. Ji pasirašinėjo ant 
įvairių daiktų, net ant žmonių 
kūnų, kurie to norėjo. Rasos 
gerbėjų tarpe buvo įvairaus 
amžiaus žmonės, gana daug 
mergaičių su didelėmis aki
mis. 

Rasa nei žodžio nekalbanti 
angliškai, per vertėją turėjo 
duoti pasikalbėjimus spaudai. 
radijo ir televizijos stotims; 
kai kas buvo parodyta visų 
JAV valstijų televizijoje. Ji čia 
kalbėjo: „Visi lenktynėse pa
tirti skausmai pagaliau pra
ėjo. Aš esu labai, labai laimin-

Liepos 7 d. Mindaugo karū
navimo — valstybės diena. 
Keli koncertai Vilniaus uni
versiteto kieme, o paskutinis 
— Katedros aikštėje. Ten poe
tui Bernardui Brazdžioniui 
buvo įteiktas Karaliaus Min
daugo ordinas. 

V.G. 

1997 m. Š. Amerikos Bal-
tiečių ir Lietuvių Lengvosios 
Atletikos pirmenybės š.m. 
rugsėjo 6 ir 7 d., vyks Cuyabo-
ga Community College, Wes-
tern Campus, 11000 W. Pleas-
ant Valley Rd., Parma, Ohio 
(vakarinis Clevelando prie
miestis). Varžybas vykdo Cle
velando LSK Raibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), mo
terų (17-34 m.), jaunių A (17-
19 m.), jaunių ir mergaičių B 

Edvardas Šulaitis 

GERAS TOMO PUKŠČIO PASIRODYMAS 
JAPONIJOJE 

Buvęs čikagietis sportinin- ir dėl pirmųjų vietų, 
kas Tomas Pūkštys jau pra- Dabar Tomo laukia pasiro-
dėjo savo šio sezono tarptauti- dymai Rio de Ženeiro mieste, 
nių pasirodymų seriją. Gegu- Brazilijoje, ir nemaža rungty-
žės 10 d. jis varžėsi Osakos 
mieste, didelėse tarptautinėse 
varžybose — JLAAF Japan 
Grand Prix" pirmenybėse to 
miesto Nagai stadione. 

Čia Tomas visus nustebino 
savo metimais, kurių visi buvo 
už 82 metrų ribos. Jo geriau
sias metimas — 85.50 metro 
jam garantavo II vietą, tuoj 
pat po pasaulio ir olimpinio 
čempiono, čeko Jan Zelezny. 
Trečioje vietoje liko suomis 
Juha Laukanen, o ketvirtoje 
— suomis Kimmo Kintunen. 
Taip pat į pirmąjį šešetuką, su 
žymiai menkesniais pasieki
mais, pateko ir du japonai. 

Po sio gero pasirodymo To
mas paskambino j Čikagą, 
pranešdamas visiems namiš
kiams, bei kitiems lietuviams, 
šią gerą žinią. Jis teigia, kad 
šiuo metu esąs geros sportinės 
formos ir ateityje žada kovoti 

nių Europoje. Tomas šiemet 
nori kiek galima daugiau laiko 
praleisti Europoje, kur gerų 
ieties metikų yra daugiau ne
gu kitur. 

Kaip žinome, Tomas du kar 
tus yra patekęs į JAV olimpi 
nę rinktinę ir 3 kartus yra bu 
ves JAV čempionu. Jis jau ne 
kartą yra pagerinęs JAV ieties 
rekordą: pernai jis net keturis 
kartus įvairiose varžybose tai 
pasiekė. Beje, pernai jis bandė 
savo laimę profesionalų beis
bolo komandose, tačiau ten 
įsitvirtinti gerųjų beisbolo ka
muoliuko metikų tarpe yra 
sunku, tad vėl nutarė visą 
laiką pašvęsti savo pamėgtai 
sričiai — ieties metimui. Jis 
dar nori pasiekti 90 metrų 
riba. Ir čia jam reikia palin
kėti geros sėkmės ir sportinės 
laimės! 

E. Šulaitis 

(15-16 m.), berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m., D (11-12 
m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir 
jaunesnių); vyrų ir moterų 
JSub-masters" (35-39 m) visų 
klasių plasters" — (40-44 m.), 
(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1997 m. 
gruodžio 31 d. J5ub-masters" 
ir „masters" — pagal dalyvio 
amatų varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose 
klasėse. 

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 6 d., 2:30 vai. p.p. Re
gistracija nuo 12:30 vai. Sek
madienį varžybos tęsis nuo 10 
vai. ryto. 

Dalyvių registracija pagei
daujama iki 1995 m. rugsėjo 2 
d. imtinai, šiuo adresu: 

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. 

Tel. (216) 486-0899. Faksas: 
216-481-6064. 

Papildomi kontaktai: Eglė 
Laniauskienė — 216-731-
7464, Irena Wilkinson — 905-
822-0302. 

Lietuvių 1997 m. pirmeny
bės bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, dėl informa
cijų gali kreiptis į A. Bielskų 
bei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komitetas 

ŠALFASS Centro valdyba 

Cartšac Diagnotit, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Ttt 773-4367700 

RIMGAUDAS NEkHCKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VlbAŠJ.NikilČKAS,U.b. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel (773) 471-3300 

M.JLŠ. 55B9GB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.96 St T«t 700-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr 12:30-3v.p p 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šestad. 9 v r -12 v p.p. 

ARAS ZUOBA. U.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Avs., Suite 310 

Napervis*. H. 60563 
T«i (630)527-0090 

3825 Migruand Avs.. 
Towsr1.Suits3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630)4354)120 

DR ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Oundee Ave.. Elgin, IL 60120 

Tai (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&4A& HA.Š.Č. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tat 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIK1Š 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory HiUs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hatlem Ave. 

Tai. (706)506-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0625 S.7Mi Ava., Hfctory HM, R 
Tat. (708) 5066101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl su Norttiwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.706-422-6260 

StagK High School (SHS) sporto komplekse, tarp šią mokyklą lankiusių pasižymėjusių sportininkų nuotraukų, 
kabo ir Sis didelis Tomo Puk**io foto portretas 

IR IRKLUOTOJAI LAIMI 

Prancūzijoje vykusiose tarp
tautinėse irklavimo varžybose 
dviviečių baidarių lenktynėse 
pirmąją vietą laimėjo E. Pet
kus ir J. Bagdonas. 

Daugiausia įvarčių -
tarprespublikiniame susitiki 
me 4 — pelnė Vilniaus „Žal
girio" futbolininkas Arminas 
Narbekovas. Lietuvoa čempio
nate daugiausia įvarčių — 7 
— pelnė panevėžietis R. Kaz
lauskas. 



BUVUSIO „TAURO" BANKO 
PREZIDENTO MIRTIS 

RIMA JAKUTYTĖ 

Birželio 23 dieną Vilniuje, 
centrinės komercinio banko 
„Tauras" pata lpose , nusišovė. 
buvęs šio banko ir korporaci
jos „Lietverslas" prezidentas 
Genadijus Konopliovas, 52 
metų. Bankin inkas pastaruoju 
metu su še ima gyveno banke 
įrengtuose apartamentuose, 
labai retai rodydavosi visuo
menėje. 

Lietuvos bankas birželio 12 
d. nušal ino nuo pareigų šio 
banko valdybą, įskaitant patį 
prezidentą, ir mėnesiui su
stabdė banko veiklą. Atsira
dus likvidumo problemoms, 
Lietuvos bankas „Taurui" 
gelbėti skyrė per 14 mln. litų 
paskolą, tačiau „Tauras" nesu
gebėjo pasibaigus terminui 
grąžinti paskolos. Birželio 26 
dieną Lietuvos bankas turėjo 
priimti galutinį sprendimą dėl 
Šio banko likimo. Tačiau tai 
nepadaryta , nes „Tauro" ban
ke dirbant i Lietuvos banko re
vizorių grupė nespėjo pateikti 
savo išvadų. Tačiau nei pačia
me centr in iame Lietuvos ban
ke, neabejojama, nei bankinin
kystės specialistams nekelia 
abejonių, kad „Tauras" yra 
nemokus ir j a m turi būti ke
liama bankroto byla. Tą pri
pažino ir banko akcininkai, 
kurie, sus i r inkę birželio 27 
dieną, pa tys nusprendė pra
dėti banko bankroto proce
dūrą ir š imtu procentų deno
minuoti banko akcinį kapi
talą. 

Savaitę po Genadijaus Ko-
nopliovo savižudybės visi Lie
tuvos dienraščiai labai plačiai 
analizavo jo mirt ies priežastis 
—„Tauro" banke vykdytas afe
ras, tų aferų iniciatorius ir 
globėjus. 
"1996 m. vasarą vyriausybė 
patikėjo „Tauro" bankui skirs
tyti 17 mln. ECU (maždaug 20 
mln. dolerių) Europos Sąjun
gos paskolą, kur i turėjo būti 
perskolinta perspektyvioms 
Lietuvos įmonėms. Tuometi
nis Lietuvon banko vadovas 
Kazys Ratkevičius teigė, kad 
„Tauro" bankas yra vieninte
lis, pasirengęs priimti tokią 
didelę paskolą. Tuoj po G. Ka-
nopliovo savižudybės K. Rat
kevičius pradėjo kalbėti at
virkščiai, kad ši paskola 
„Taurui" buvo paskirta netei
singai. Anuomet finansų mi
nistru dirbęs, o dabar Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas. 
Reinoldijus Šarkinas irgi vi
saip bando sumenkinti savo 
vaidmenį, skir iant „Taurui" 
paskolą. Buvęs premjeras 
Adolfas Šleževičius sprendimą 
argumentuoja Lietuvos banko 
išvadomis ir t.t. Žodžiu, prieš 
porą metų trys valdžios vyrai 
gražiai su ta rę , kad 17 mln. 
ECU reikia skirt i „Taurui", 
dabar kiekvienas atskirai nori 
išlikti švarus ir stumia kaltę 

vienas nuo kito. 
R. Šarkinas net dabar mė

gina aiškinti, kad tie pinigai 
niekur nedingo ir jie sugrįš. 
Nors iš tiesų tie 17 mln. ECU 
dingo. „Tauras" juos paskirstė 
tiesiogiai su banku susijusios 
korporacijos „Lietverslas" įmo
nėms, tačiau, kaip paaiškėjo 
šiomis dienomis, daugiau nei 
10 tų įmonių vadovų tik pasi
rašė, jog yra gavę paskolas, 
tačiau pinigų nematė. Kitoms 
įmonėms buvo suteikta tik 
dalis dokumentuose nurodytos 
sumos. 

Laikraščiai tiesiogiai rašo, 
kad šią aferą su Europos Są
jungos paskola patvirtino 
aukščiausieji Lietuvos parei
gūnai ir nurodo tris minėtas 
pavardes: R. Šarkino, K. Rat
kevičiaus ir A. Šleževičiaus. 
„Tauro" banke aferų netrūko 
visą laiką. Prisimintinos isto
rijos, kai G. Konopliovas, 
pažeisdamas įstatymus, įsigijo 
10 kg aukso, kai lagaminais iš 

Londono atvežė milijonus do
lerių ir, deklaravęs juos mo
kesčių inspekcijoje, nesumo
kėjo nė cento mokesčių (dabar, 
tiesa, j au abejojama, ar iš viso 
buvo tie milijonai atvežti), kai 
bandė organizuoti ginklų pir
kimą, kai sugalvojo prasukti 
10 milijardų dolerių kreditą 
per savo banką ir pan. I r iš 
visų šių istorijų bankininkas 
išeidavo švarus. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
r inka žiauriai atkeršijo už šio 
bankininko avantiūrizmą, ku
rį ne t ik toleravo, bet net ir 
skatino ne viena Lietuvos vy
riausybė ir Lietuvos banko 
valdyba. Kažin kaip būtų su
siklostęs G. Kanopliovo liki
mas, jei 1993 m. tuometiniam 
Lietuvos banko waldytojui 
Romualdui Visokavičiui būtų 
leista sustabdyti ar bent nuo-

Danutė Bindokienė 
J — i — • 

Lietuvos kariūnai bėga į karines pratybas iš malūnsparnio. Pratybos vyko Fort Polk, LA, šią vasarą. 
Nuotr Arūno Banionio 

dugniai ištirti „Tauro" banko 
veiklą. Tačiau tuomet LDDP 
pašalino iš posto patį R. Viso
kavičių. 

Po bankininko savižudybės 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas pareiškė, kad tai „vieno 
banko ir vieno asmens trage
dija". Su tokiu vertinimu ne
sutinka nė vieno dienraščio 
apžvalgininkai. Pasak „Lietu
vos ryto", toks teiginys, švel
niai tar iant , prasilenkia su 
tiesa. „Šis įvykis dar kartą 

banke, suversi vienam Ko-
nopliovui". 

Kad viską bus bandoma su
versti velioniui, neabejoja ir 
Respublika". Dienraštis svar
sto, kad gal pakelti pistoletą 
prie smilkini< „buvo įsaky
mas tų, kurie nukūrė G. Ko-
nopliovą. Kuri»-ms G. Konop
liovas buvo reikalingas kaip 
vanduo. Vanduo milijonams 
tekinti". 

Per daugelį dienraščių raši
nių eina mintis, kad Konoplio-

išryškino aukščiausią valdžios vas buvo paaukotas. „Lietuvos 
pareigūnų, neišskiriant ir pre- aidas" mano, kad jis iš darbo 
zidento, vengimą išsiaiškinti Alytaus kompartijos sekreto-
tiesą". Ir tęsia: „Darosi vis riumi laikų tebeliko KGB vo-
aiškiau, kodėl Lietuvos ban- ratinklyje. Ir toliau rašo: „O 
kas šį pavasarį visaip mėgino paskui suprato, kad jis auko-
gelbėti Taurą ' ir delsė imtis j amas , kad jo vaidmuo jau su-
prieŠ šį banką rimtų sankcijų, vaidintas. Globėjams, liku-

los greičiausiai bus sujungtos. 
Generalinis prokuroras Kazys 
Pėdnyčia teigia, jog turi nema
lonių klausimų Lietuvos ban
ko ir Finansų ministerijos pa
reigūnams. 

Pasak Generalinio prokuro
ro, „laikas baigti tas nesąmo
nes, kai už banko žlugimą nie
kas neatsako: komercinis ban
kas neatsakingas, Lietuvos 
bankas, Finansų ministerija 

— taip pat ne, policija ir pro
kuratūra nieko nežinojo, o 
milijonai dingo ir mokėti teks 
mums visiems. Taip daugiau 
neturėtų būti". 

Pasak K. Pėdnyčios, jau kurį 
laiką stebima labai „įdomi" 
kai kurių valstybės valdi
ninkų veikla — jie stengiasi 
nukapoti visas gijas, siejan
čias su „Tauro" banku. Beje, 
tai patvirtino ir G. Konopliovo 
laidotuvės, kuriose nedalyva
vo nė vienas, anksčiau su juo 
artimai bendravęs, politikas 
a r verslininkas, taip pat ir ko
mercinių bankų vadovai. Buvo 
pastebėti tik asmeniškai atėję 
atsisveikinti su velioniu poros 
bankų vadovai. 

Generalinis prokuroras sa
ko, kad yra suplanuota kele
tas operacijų. Jeigu jos pa
vyks, turėtų išaiškėti ne tik su 
Europos Sąjungos paskola su
sijusios aferos. 

Je i teisėsaugos organai šį 
kartą kruopščiai ir objektyviai 
ištirs viską, kas susiję su 
„Tauro" banko veikla ir jo pre
zidento nusižudymu, neatme
tama galimybė, kad Lietuva 
gali būti sudrebinta iki pa
matų ir bankininko mirtis 
turės įtakos ne vien šalies fi
nansiniam gyvenimui. 

1980 m. b i r i e l i o 28 d. 
Pennsy lvan j jo s valst i joje 
e s a n t i Three-Mile I s l and 
branduolinė elektros jėgainė 
iš vieno reaktoriaus pradėjo 
leisti į orą radioaktyvias du
jas . Šis procesas tęsėsi porą 
savaičių, o per tą laiką iš apy
linkės turėjo būti evakuota 
šimtai žmonių. Tai didžiausia 

Kun. G. Vitkus. S.J. Jėzuitų vid. mokyklos Kauno direktorius. Pagrindinio išsilavinimo pa mėjimus įteikia pir- b randuo l inės j ė g a i n ė s ne
la imė JAV istorijoje. 

Kinietiškas smakas 
dairosi kito kąsnio 

Staigiai nušalinus G. Konop-
liovą ir į Taurą" 'paskyrus 
Lietuvos banko administrato
rių, G. Konopliovas galėjo 
atskleisti tokių dalykų, kurie 
būtų labai nemalonūs buvu
siems ir dabartiniams Lietu
vos banko vadovams, taip pat 
ekspremjerui A. Šleževičiui". 

„Lietuvos aidas" pastebi, 
kad „Konopliovo mirtis dabar 
kaip raminamųjų tabletė jo 
globėjams. Bus galima viską, 

šiems tame pačiame voratink
lyje, žinoma, visai nenaudin
ga, kad Konopliovas teisme 
kalbėtų. Visiems patogi versi
ja — vieno asmens, vieno ban
ko tragedija". 

Generalinėje prokuratūroje 
yra iškelta baudžiamoji byla 
dėl 17 mln. ECU Europos 
Sąjungos kredito iššvaistymo 
„Tauro" banke. Valstybės 
kontrolė yra iškėlusi bylą dėl 
svetimo turto pasisavinimo 

kas netauraus vyko Tauro" arba iššvaistymo. Abi šios by-

w 
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Jokia imperialistinė sistema 
nepasitenkino turima teritori
ja. Apetitas tą teritoriją pra
plėsti buvo nepasotinamas vi
sais amžiais, nepakito ir besi
baigiant dvidešimtajam šimt
mečiui. 

Prieš mažiau kaip dešimt 
metų buvome vienos imperia
listinės sistemos žlugimo liu
dininkai. Tuo metu nemaža 
dalis pavergtų tautų išspruko 
iš totalitarinio režimo spąstų 
ir skubėjo sumegzti prieš ko
ne pusšimtį metų nutrauktą 
nepriklausomą gyvenimą. Ju 
tarpe ir Lietuva. 

Tačiau imperializmas yra 
kaip to dr. Vinco Kudirkos 
eilėraščio hidra: vos viena 
galva nukertama, išauga kita. 
Sovietų Sąjungai sugriuvus. 
jos vaidmenį Europoje perėmė 
Rusija ir, jeigu tik proga pasi
taikytų, surinktų išsiskirs
čiusias sovietijos dalis po savo 
įtakos sfera. Tas nuolatinis 
pavojus, galbūt daugiau nu
jaučiamas, kaip realus, yra 
aš t rus dirgiklis, verčiantis ne
priklausomas valstybes nuo
lat budėti, kad nepasikartotų 
netolima praeitis. 

Kitoje pasaulio pusėje liepos 
1 d. imperialistinis smakas 
prarijo „pelningą kąsnį", kai 
Hong Kongas buvo grąžintas 
komunistinei Kinijai. Dar ge
rokai prieš tą datą Vakarų pa
saulio spaudoje ir vyriausybių 
sluoksniuose buvo daug spė
liojimų, būgštavimų ir tamsių 
pranašysčių, kad Beijingas 
netrukus susidoros su Hong 
Kongo demokratiniais princi
pais, plačiai išsivysčiusia eko
nomika ir gyventojų savaran
kiškumu: Hong Kongas bus 
suniveliuotas į dar vieną Ki
nijos provinciją, o jeigu ne
norės prisitaikyti, tai atsiras 
būdų ir priemonių tam už
sispyrimui palaužti. Galbūt 
dėl to liepos 1 d. iškilmės 
pradėtos Kinijos karinių 
pajėgų įžygiavimu į Hong 
Kongą, norint priminti vieti
niams gyventojams, kad ta pati 
armija vykusiai numalšino 
studentų demonstracijas sos
tinės Tiananmen aikštėje... 

Kinijos slibinas, nesunkiai 
nurijęs Hong Kongą, pasta
ruoju metu vis labiau seile 
varvina į kitą kaimyninę salą 
— Taivaną. Taivaniečiai jau
čiasi, tarytum gyventų rūks
tančio ugniakalnio šešėlyje. 
nežinodami, kada prasiverš 
lava ir juos paskandins, tuo 
tarpu Beijingas Taivaną laiko 
maištinga savo provincija. 
kurią būtina prijungti prie 
Kinijos. 

Tačiau tarp Hong Kongo ir 
Taivano yra milžiniškų skir
tumų. Visų pirma. Taivanas 
nėra ir niekuomet nebuvo 

kažkieno kolonija, kaip Hong 
Kongas, šimtą metu buvęs 
Didžiosios Britanijos valdžio
je, esančioje kone kitoje plane
tos pusėje. Taivanas yra ne
priklausoma valstybė su dau
giau kaip 21 milijonu gyven
tojų, kurie pernai laisvu ir de
mokratišku balsavimu išsi
rinko vyriausybę. 

Prieš tuos r inkimus Kinija 
įvairiais budais stengėsi 
įtaigoti, galot net bauginti , 
taivaniečius, kad balsavimai 
neįvyktų. Tarp kitų metodų 
buvo ir Kinijos karo laivyno 
pratimai Taivano sąsiauryje, 
vartojant tikrus sprogmenis. 
Tuomet su griežtais perspė
jimais įsikišo Jungt inės Tau
tos ir ypač Vašingtono vyriau
sybe. Taivane rinkimai įvyko. 
Kinija kiek a ts i t raukė atgal , 
bet savo kėslų neatsisakė. 

Pastaruoju metu spaudimas 
pakartoti liepos 1 d Hong 
Konge vykusias prijungimo 
iškilmes vis didej i. Vienok 
stiprėja ir taivaniečių nusis
tatymas neprarasti nepriklau
somybės. Nors anksčiau kai 
kurios partijos (pvz., Naujoji 
partija) buvo palankios susi
jungimui su Kinija, dabar jau 
kalba kitaip: butų verta jung
tis į bendrų Kinijos federa
ciją, jeigu ji pasektų Sovietų 
Sąjungos pėdomis ir taptų de
mokratija. 

Taivaniečius ypač išgąsdino 
Hong Kongo prijungimas, ku
ris jiems labiau priminė oku
paciją, nes Beijingas labai aki
vaizdžiai stengėsi pademons
truoti savo karinę jėgą. Vie
nok Kinija Taivaniu .siūlo 
daug nuolaidų, ypa'č" dviejų 
valdymosi sistemų santvarką 
— Taivanas priklausytų Kini
jos teritorijai, bet galėtų pasi
likti savo demokrat inę san
tvarką. Šiuo atveju būtų vy
kusiai sujungtas komunizmas 
ir demokratija. Tai nemaža 
nuolaida, tad Taivanas taip 
pat turėtų kai ko atsisakyti — 
pavyzdžiui, savo vėliavos, bet 
galėtų pasilaikyti savo gink
luotas pajėgas... Kažkodėl to
kie pasiūlymai mums prime
na Liublino uniją, kai Lietu
vai Lenkija taip pat paliko kai 
kuriuos valstybinio gyvenimo 
ženklus, bet pačią valstybę su
pančiojo unijos varžtais. 

Taivaniečių nerimą stebi 
Europa ir Amerika, tačiau 
vadovaujasi tuo pačiu princi
pu: mielas svečias, gaila 
varškes. Vakariečiams yra pel
ningiau turėti gerus santy
kius su milžiniška Kinija, ne 
kaip su mažuoju Taivanu. Jei
gu kažkada įvyktų konfronta
cija, be abejo. Taivanas ..del 
šventos ramybes" būtų paau
kotas raudonajam smakui. . . 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

Atsimenu vienoj tautinėj 
iškilmėje Vyskupas laikė šv. 
Mišias ir jei neklaidina manęs 
atmintis , vyskupas Teodoro-
viezius sakė pamokslą. Gal 
šovinistams nepatiko, kad 
Vyskupas laikė pamaldas, bet 
ar būtų j i ems patikęs, jei 
nebūtų laikęs? Kai Vyskupas 
sėdėjo soste, kažkoks inteli
gentas, puldinėja prie didžiojo 
altoriaus grotelių, paskubomis 
ir įžūliai žvalgydamasis, tuo-
mi p a t r a u k d a m a s kitų dėmesį 
ir pers isverdamas į presbyte-
riją balsiai sako: „Tai tas litvo-
manas celebruoja... Tai jis.. 
Tai neva Vyskupas..." ir t.t. 
Pradėjo kolioti Vyskupą, kai 
jis būdamas soste, be abejo, 
turėjo visa girdėti, nes tuo 

tikslu tas visa buvo sakoma. 
Tokie įvykiai turėjo pasikarto
ti ne vieną kartą. 

Jo nepagerbė nė dvasininki
ja , kuri taip pat žiūrėjo į jį ne
teisingai ir nekritiškai, per 
tuos pat šovinistų akinius ir 
savo nuomonę greičiausiai bus 
susidariusi nejučiomis iš vie
šosios opinijos. Bendrai, Vys
kupas buvo suklaidintos vie
šosios opinijos auka. Pasi
griebs kokią mažai reiškian
čią, nepalankią smulkmeną, 
pakils kažkoks nepagrįstas 
į tarimas, pasitaikins kokia 
maža klaidelė, nes nėra žmo
gaus, kuris nepadarytų klai
dų, klaida, gal tyčiomis pa
kišta, — tuoj riksmas, tr iukš
mas, alarmas, įvairiausios 

rūšies juodinimas. (lalėjo kar
tais Vyskupas ir suklysti, nes 
tik tas neklysta, kuris nieko 
nedaro. Gal net kaip lietuvis 
galėjo (sakysim) tautiniuose 
klausimuos ištarti kokį neat
sargų a r šovinistam tenkams 
nemalonų žodelį, ir iš to pada
ryta šalies išdavimo kaltė. 

Tokios ir joms panašios ap
linkybės, išpūstos į nepapras
tą dydį, pakeistos iki nepaži
nimui sukarikatūrintos, suer
zino visuomenę ir net geriau
sius jos dvasininkijos narius, 
taip kad net a.a. Kun. Hrynie-
wieckis, kuris savo laiku pa
garsėjo kaip didis veikėjas ir 
kankinys, o kuris šiandien 
nežinia kaip įveiktų su esamo
mis sunkenybėmis, ir jis Vys
kupo salėje, pagirdamas Vys
kupo pamaldumą ir kitas 
dorybes, prie Kapitulos ėmė 
skaudžiai kritikuoti jo vei
kimą, kad net vyskupas Mi-
chalkievviczius buvo priverstas 

užsistoti už savo Ordinarą. 
Galop toji pat: Kapitula jo ne
gailėjo ir susitarė jį pašalinti. 
Matyt , taip toli buvo įklimpus 
t a m e reikale Kapitula, kad 
užsitarnavo už savo darbus 
Aukščiausiojo Viršininko pa
barimą, kuris išsireiškęs: „De-
decet vobis". 

Visiems tiems užsipuoli
mams ne vien neverta tikėti, 
bet net negalima leisti, kad 
ta ip didelio tikėjimo, pamal
dumo, didžių dorybių ir gilaus 
dvasinio išsilavinimo Vysku
pas būtų gaitijęs vadovautis 
litvomanija, t ūt šališkas ar 
neteisingas. 

Žinau nuotakius, kurie paro
do didelę Vy-kupo užuojautą 
šiandien paniekinantiems ir 
prislėgtiems kunigams. Ne
kar tą elgėsi su jais kaip Kris
tus su Magdalena. Kai pasitai
kydavo kuriu m jų kokie di
desni nuopuoliai ar nepasise
kimai, kai jie laukė, jog lieps 

juos akmenimis užmušti, tai 
Vyskupas vieton ieškojęs 
jiems bausmių, vieton skaus
mingų išmetinėjimų, vieton 
jiems prikaišioti ar juos barti, 
pradėdavo su kaltininkais pa
sitarimus, kad jiems pagel
bėjus išeiti sveikiems iš susi
dariusių sąlygų. Žinau keletą 
tokių faktų, kurie įvyko, pa
piktindami ir nustebindami 
kunigus-fariziejus, nes jie sa
kė, jog savo meilingumu palai
ko papiktinimą. O vienok Jė
zus Kristus panašiai elgėsi su 
nusidėjėliais, ir tuo pagrindu 
parėmė Atgailos Sakramento 
įsteigimą. 

Vyskupas suprato kunigų 
subiednėjimą ir jiems užjaus
davo. Pokariniais laikais, kaip 
ir dabar, kai ne vien atnašos, 
bet ir šventoms Mišioms au
kos sumažėjo, neuždėjo kuni
gams nei liaudžiai nepakelia
mų sunkumų, kad turėjus in
vesticiją, ar darius brangius 

bandymus. Priešingai, daug 
klebonų atleido nuo pareigos 
laikyti Mišias už parapijonus 
(panaikintos šventėse), nepa-
silaikydamas nei sau. nei Ku
rijai aukų. 

Kai buvo pradėta plačiai 
kalbėti ir rašyti apie Vyskupo 
pašalinimą, nuėjau pas to 
laikraščio Redaktorių, kuris 
labiausiai jam buvo priešingas 
ir kuris daug galėjo turėt 
įtakos jo likimui. Patiekiau 
keletą tikrai įtikinančiu išro
dymų ir rimtų priežasčių, del 
kurių Vyskupą vertėjo palikti 
vietoje ir kad per spauda ati
taisius jo garbę ir neteisingą 
juodinimą ir t.t. Pasakiau ir 
tai, kad šiandien primetama 
Vyskupui ir jis peikiamas, kad 
yra lietuvis, o kai jį pašalins. 
kai savo pasieks, tada peiks 
kiekvieną kitą kuriuo kitu 
atžvilgiu, {rodinėjau visų Vys
kupui daromų užmetimu me
lagingumą, neteisingumą ir 

įžūlumą, kad vien blogi katal i
kai, atkaklieji šovinistai, neti
kintieji žmonės sukelia tuos 
užmetimus: viešosios tvarkos 
ardytojai drabsto šmeižtus ir 
kolioja Vyskupą; kad nei vie
nas kitas jiems neįtiks, kad ne 
jo pašalinimas padrąsins kitus 
ir padidins jų jžulumą. 

Aišku, ponas Redaktorius 
prieme labai blogai mano 
išvedžiojimus, užtarimą, bei 
gynimą, su manim kalbėjo ne
noromis, ir galop t rumpai pa
reiškė, jog Vyskupą pašalinti 
jau nutarta ir kad aš netur įs 
teisybes jj gindamas. 

Kadangi nejunge manės su 
Vyskupu artimi santykiai , tat 
negalėjau su juo kalbėti jo rei
kalu. Tai jis j au te patsai ir 
žinojo, kas darėsi apie jo as
menį. 

.Bus daugiau I 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS A N G E L E S , CA 

BIRUTIETĖMS 
DOLERIAI 

ANT MEDŽIŲ NEAUGA 

Dažnai sekmadieniais po lie
tuviukų Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šios para
pijos žemutinėje salėje esan
čioje virtuvėje triūsia Los An
geles birutietės. pardavinė
jamos- sumuštinius, pyra
gaičius ir kavą. Teisingai kal
bėjo ge n. garbes konsulas V. 
Cekanauskass LDK Birutes 
draugijos Los Angeles sky-
riaus 40 metų veiklos pa
minėjime 04.04) parap. salė
je, -akydamas, kad „doleriai 
ant medžių neauga, reikia 
juos uždirbti". Taigi tokiu 
budi: besidarbuodamos biru-
teti s .-rengiasi surinkti lėšų, 
kad '• galėtų paremti varg
stančius tautiečius Lietuvoje 
ir kitur. 

Alfonsą Pažiūrienė, DLK Birutės 
dranprijo.- Los Angeles skyriaus pir
mini ?:!•:•• 

Po šio paminėjimo Šv. Kazi
miero parapijos „Lietuvių ži-
niosi"-; pi9#7 m. Nr. 5) buvo 
rašoma: „Gausūs svečiai 
džiaugėsi puikiomis vaišėmis 
ir solistės J. Čekanauskienės 
ir kompozitorės Raimondos 
Apeikytės muzikiniais su
gebėjimais". 

Pažymėtina, kad šalia kon
certų ir pokylių Los Angeles 
birutietės yra surengusios ir 
keletą madų parodų, paskaitų 
ir pasireiškusios kitokia veik
la Birutiečių paramos skalė 
plati: -kyrius įstojęs į Lietuvių 
fnndn. narys Tautinių namų, 
parėmė „Draugo" fondą, remia 
lietuvišką spaudą. Rėmė L. A. 
Jaunimo atstovus, vykusius į 
Jaunimo kongresą Australi
joje, tautinį jaunimo ansamblį 
.Spindulys"., jam lankantis 
Pietų Amerikoje, šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą, skautus, 
Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joj", gen. St. Raštikio šeimą 
tremtyje ir Lietuvoje. Biru
tiečių pastangomis iš Lietuvos 

buvo atvykusios dvi Raštikiu 
dukros ir anūkė. Sušelpti lie-
••;•• džiovininkai, besigy
danti- . Gautingeno sanatori-

kietijoje. Birutietės pa-
daugybe siuntinių šei-
ir pavieniams asme-
kupuotoje Lietuvoje ir 
Vien tik 1984 m. į Su-

rnkampi buvo nusiųsta 
s intiniai. svėrę 1,859 

svaru 'persiuntimo išlaidos 
buvo 1.489 dol.). 

įtės rėmė VLIKą, 
BAU :. besilankantį Telšių 
vyskupą A. Vaičių, aukojo Re
ginei šalpai. Nijolei Sadū-

>kupacijos metais se-
L:etuvoje. politiniams 

ims, Baliui Gajauskui, 
liotuvių radijo va-

• : Vatikano, Ispanijos 
>ę Aukojo „Vaikų vil-

I.utuvos partizanams, 
uneti tik svarbiausieji 

rui'.Kių šalpos darbai, są-
ketų dar daug kuo pa-
Los Angeles birutietės 

; yra surinkusios ir iš-
• įsios jos reikalingiems 

u* tūkstančių dolerių. 

c! a: 
'" 

Savo įsipareigojimus vykdo 
šūkiu „Dirbkime, nes Tėvynė 
kviečia mus!" 

Nuolatinėje veikloje matome 
įsijungusias birutietės: Jara-
šūnienę, Navickienę, Petronie
nę, Raibienę, Ringienę, Ruk-
šėnienę, Venckienę ir kitas, 
bet visą organizacinį ratą 
suka Alfonsą Pažiūrienė, kuri 
užtarnautai buvo pažymėta 
1941 metų birželio 23 sukili
mo 55 metų sukakties 
žymeniu už jos didelį 
darbštumą ir uolumą labda
rybės darbuose ir kitokioje vi
suomeninėje veikloje. 

Be kitų svarbių reikalų, bi
rutietės rūpinasi lietuviškos 
spaudos parama, konkrečiai ir 
„Draugo", balandžio mėn. pas
kyrusios 100 dol. („Draugas", 
1997.04.10). 

Sėkmės Los Angeles biru-
tietėms jų tolimesnėje veik
loje, nes, konsulo V. Čeka
nausko žodžiais, Lietuvai esa
me reikalingi ir turime dirbti 
net ir nekviečiami. 

Ig. M. 

DAYTONA BEACH, F L 

JAUTRIAI 
PAMINĖJOME 

BIRŽELĮ 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona Beach apylinkės val
dyba š. m. birželio 15 d. su
ruošė gražų ir jautrų mūsų 
tautos dramos — tragiškųjų 
Birželio įvykių paminėjimą. 

Minėjimas pradėtas lietu
viams skirtomis pamaldomis 
Prince of Peace parapijos baž
nyčioje, Ormond Beach. Šv. 
Mišias už Lietuvą aukojo nuo
latinis sielovados vadovas 
kun. Ričardas Grasso. Pamal
dų pradžioje pasveikino visus 
tėvus ir senelius, Tėvų dienos 
proga, pasigėrėjo lietuvių tėvų 
rūpesčiais savo šeimomis ir 
pasiaukojimu savajai tėvynei. 
Pamoksle kun. R. Grasso pri
siminė lietuvių tautos golgotos 
kelią, okupaciją, bolševikų 
siautėjimą, trėmimus ir pa
sišventusiųjų tėvynės sūnų 
ir dukrų laisvės kovas. Tautos 
ištvermingumas ir laimėjo ne
priklausomybę. Palinkėjo lie
tuviams laimingo gyvenimo. 

Pamaldų metu choras „Sie
tynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, pagiedojo 
dienai ypač tinkančias , jaut
rias giesmes. Šv. Mišių skaity
mus atliko rašytoja, aktorė Bi
rutė Pūkelevičiūtė, ypač buvo 
jautri jos sukurta tikinčiųjų 
malda, išsakanti tautos skaus
mą, siekius ir prašanti vi
siems laisvę gynusi ,ms Aukš
čiausiojo palaimos. 

Aukas nešė bendruomeni-
ninkės Regina Snarskienė, 
Olga Kreivėnienė ir Rima Gu
daitienė. 

Tuoj po pamaldų, salėje vy
ko minėjimo akademinė dalis. 

LB apylinkės pirmininkas 
Mindaugas Petrikas pasveiki
no minėjimo dalyvius, pasvei
kino neseniai vardadienius 
šventusius Antanus — Skri
dulį. Kalvaitį, Sprindį. Gu
daitį, palinkėjo sėkmės, o da
lyviai sudainavo „Ilgiausių 
metų". Taip pat pasveikino tė
vus ir senelius. 

Pagiedojus Lietuvos himną 
ir susikaupimo minute pager
bus visus žuvusius bei kovoju
sius už Lietuvos laisvę, M. Pe
trikas apibūdinęs šios dienos 
kalbėtoją, viešnią iš St. Peter
burgo, žymią lietuviškosios 
veiklos darbuotoją Angelę 
Kamiene, pakvietė ją paskai
tai. 

Angelės Karnienės kalba 
išsiskyrė iš įprastinių. Pra
džioje ji išsakė pirmąją bol
ševikų okupaciją, okupantų 

Susitikę du muzikai St. Petersburg, Fl, — muz. Aloyzas Jurgutis ir so
liste Aldona Stempužienė. 

Nuotr. Elvyros Yodopalienės 

planus vykdant tautos geno- viau sekti dainos eigą ir pras-
cidą. organizuotus ir vykdytus mę. O pabaigoje, chorui „Sie-
tremimus į Sibirą, patirtas to tynui" ir vadovui publika su
mėto žmonių kančias ir kėlė ovacijas ir atsistoję ilgai 
didžiąją tautos dramą. Kalba plojo. 
pagrįsta rastais archyvuose LB pirmininkas Mindaugas 
dokumentais, statistikomis. Petrikas padėkojo viešniai An-
Suminėjo lietuvių išdavikų gėlei Karnienei už labai įdo-
vardus, išryškino laisvės kovo- mią paskaitą, jos vyrui Albi-
tojų-partizanų kovą ir pasiek- nui Karniui, lydėjusiam žmo-
tas pergales iki pat nepriklau- ną į Daytoną Beach, chorui 
somybės atgavimo. Tauta, kad „Sietynui* i r vadovui muz. An-
ir naikinama, neprarado vii- tanui Skriduliui, Birutei Ko-
ties ir ryžto. Kalbėtoja citavo žicienei už Karnių globą. Pa-
Lietuvos istorikus, ruošian- dėkojo klubo pirmininkui Jo
čius Lietuvos kovų ir kančių nui Daugėlai už padovanotą 
dokumentinę istoriją. Ši pas- šia proga vaišėms vyną bei 
kaitos dalis — dokumentinė, pasveikino jį tą dieną šven-
istorinė, amžiais liudijanti čiantį savo 82-rajį gimtadienį, 
okupantų padarytą žalą Lietu- o susirinkusieji į minėjimą 
vai. pasveikino Joną sudainuoda-

Po šios dalies Angelė Kar- mi „Valio, valio!" Minėjimas 
nienė skaitė labai įdomią baigtas kukliomis vaišėmis ir 
ištrauką iš tremtinės Marytės nuoširdžiu visų pabendravi-
Kontrimaitės knygos prisimi- mu. Šis minėjimas paliko la-
nimų. Marytė Kontrimaitė bai malonų, įsimintiną įspūdį, 
ištrėmimo dieną tebuvo dviejų 
metukų, bet tremtyje augo, 
pergyveno tremties kančias, 
pajuto visą skausmų gyve
nimą ir visą savo tremties ir 
kitų gyvenimą išsakė atsimi
nimuose. Jie labai jautrūs, ku
pini ilgesio savo tėvynės lau
kų, upelių, gamtos, artimųjų, 
mylimųjų. Visa tai ji išsakė 
nuostabiu jautrumu, besiilgė
dama Tėvynės. Tai buvo nau
jas, niekada paskaitose ne
girdėtas, kupinas jausmų, 
skausmo ir ilgesio Tėvynės 
žodis. Jis irgi buvo perteiktas 
kalbėtojos jausmingai ir kiek
vienam priminė baisųjį Bir
želį, ne vieną iš mūsų 
skaudžiai palietusį. Trum
pame rašinyje neįmanoma ci
tuoti tiek daug jautrių, meilę 
Tėvynei išsakančių, tremtį 
išgyvenusių minčių. 

Kalbėtojai, minėjimo daly
viai padėkojo gausiais ploji
mais. 

Po paskaitos choras „Siety
nas", vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, padainavo še
šias, labai jautrias, trėmimus 
primenančias, tėvynės ilgesį 
išsakančias dainas. Gedimi
nas Lapenas prieš kiekvieną 
dainą perskaitė jų žodžius, 
kad klausytojams būtų leng-

JONINIŲ ŠVENTĖ 
RUMBAIČIU NAMUOSE 

Mūsų gražiame telkinyje 
gausesniuose susibūrimuose 
švenčiame vardines, gimta
dienius, vedybų sukaktis ir ki
tas reikšmingesnes šeimos 
šventes. Tai gražus paprotys 
ir proga nuoširdžiai visiems 
pabendrauti, pasidalinti sku
bančio laiko problemomis. 

Šių metų birželio 24 d. 
šventėme Jonines svetinguose 
Janinos ir Mečio Rumbaičių 
namuose. Gražus būrys ar
timųjų draugų, tarp jų vardu
vininkai — Jonas Daugėla, Jo
nas Stankus, Janina Rum-
baitienė, Mažeikų giminaitė iš 
Lietuvos Janina, vardo dieną 
ir gimtadienį atšventusi Van
da Stankienė, ir gimtadienį 
švenčianti Stella Abraitienė. 

Jauki, maloni nuotaika, net 
karštoka diena netrukdo gra
žiam pabendravimui. 

Po pasisvečiavimo, šeimi
ninkė Janina Rumbaitienė. 
kviesdama svečius prie šaunių 
vaišių stalo, pasveikina Jonus, 
Janinas, Vandą ir Stella var
dinių, gimtadienių proga, pa
linki sveikatos, sėkmės ir 

laimės atskubančių metų są
vartoje, padėkoja už malonią 
draugystę ir gražia malda pa
prašo Aukščiausiojo palaimos 
Jonines švenčiantiems drau
gams ir draugėms. 

O vaišių pabaigoje, visų 
svečių vardu šeimininkams už 
gražias Jonines padėkojo Jur
gis Janušaitis, taip pat lin
kėdamas ramaus, nuotaikingo 
ateities gyvenimo. 

Linkėjimai ir sveikinimai 
palydimi šampano tostu ir 
„Ilgiausių metų" linkėjimų 
daina. 

Jurg is Janušai t i s 

• JAV vertinimų agen
tūra ..Standar Poor's" pirmą 
kartą suteikė Lietuvai inves
ticinio lygio vertinimą BBB. 
Iki šiol dvi tarptautinės verti
nimų agentūros „Moodys" ir 
IBCA yra suteikusios Lietuvai 
tik numatomus vertinimus. 
Lietuva, gavusi pakankamai 
gerą įvertinimą, tikisi maž
daug 100 bazinių punktų su
mažinti skolinimosi kainą, 
kuri dabar 225 baziniai punk
tai. 

Tuo tarpu tarptautinė verti
nimo agentūra „Thomson 
Bank Watch" savo iniciatyva 
nustatė Lietuvai dar aukš
tesnį kredito įvertinimą BB. 
Agentūros pranešime teigia
ma, kad Lietuva politiškai yra 
pastoviausia iš visų trijų Bal
tijos valstybių, o dabartinė 
koalicinė vyriausybė turi pa
kankamą daugumą parla
mente" ,kas įgalina tęsti rin
kos reformas, ypač privati
zavimo srityje. Agentūros ver
tinimais, „Vilniaus bankas" ir 
toliau lieka sparčiai stiprė
jantis Lietuvos rinkos vado
vas. Gerą finansinę būklę iš
laikė bankas „Hermis", o pra
ėjusių metų jo rodikliai rodo 
gerėjimą. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE MISCELLANEOUS 

W^ REJ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ELEKTROS 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES ORAUOMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2W«st»5th Street 

TeL (708)424-1654 
(773) 511-8654 

Ttsas. 
4MSS. 

REALTORS 

Amt. 

DANUTĖ MAYEK 
773-284-1900 

Jei norlls parduoti ar pirkti namu* 
kreipkitės į Danutą Mayer. J pro-
faaiionaliai, sąžiningai ir as-
maniikai patarnaus, [kainavima* 
vaitui. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-5188 

sekmadienj, liepos 27 d. 
NekPr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
P U T N A M , ConnsctJcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventi 

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: 

J E Vyskupas Paulius Baltakis, Of M 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautoju PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 

UŽKANDŽIAI prie* kelionę namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti • 
pasikvieskite ir savo draugus! 

Bs: tesko darbininko, 
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, valymą ir mažus remonto 
darbus +$5 į vai. už Tandscaping* darbą: 

žoles pjovimą, kiemo varymą, aplinkos 
tvarkymą. Kr*k*K taL 202-244-2S73 

HOUSEFORSALE 
Oak Lawn, IL 9332 S.54 Ava. 

large house wrth apt upstairs. Near 
public transportabon. Aafcing 

$204,000. rentai income appro*. 
$400 a mo. Tai 708-4288188 

48 m. moterie, 
šiek tiek kabanti angliškai, 
turinti darbo leidimą, ieško 

bet kokio darbo, gali gyventi kartu. 
Tei 773843-1186 

NUO VASAROS SAULIS VISKAS TIRPSTA 
T i r p ė t e ir k n y g ų k e i n o e . . . 

VASARINIS KNYGŲ 
I Š P A R D A V I M A S 

„ D R A U G E " P O V I E N Ą D O L E R Į ! 
^,^—I Pirkite siuntimui i Lietuvą 
ZZLĮĘį per TRANSPAK 

„Spaudos vajus Lietuvai*. 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
\ TOLIMUS 
KRAŠTUS! 

F R E E D O M PLAN 
Auetrelije 42c 
Kanada 18c 
Vokietija 34c 
Angliie 29c 
JAV. 13c 

Nėra specialių mokesčių 
Nėra suvaržymų 
Nereikia pakeisti „long distance company' 

1-800-483-5419 
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST 

S T A R T E C r 
"*^aft The Slor of Long Di«ton<e Sovmgj J 



LAIŠKAI 
ATGIMUSI ŠVENTOVĖ 
VĖL KVIEČIA MALDAI 

Birželio 14, Gedulo ir vilties 
dieną, Berčiūnuose (Pane
vėžio rajonas), buvo pašven
tinta nauja Tautos Kankinių 
bažnyčia ir varpinė. 

Šiame gražiame pušyne ne
toli Panevėžio miesto 1944 m. 
buvo pastatyta bažnyčia. Dar 
nepašventinta, ji buvo sus
progdinta 1956 m., nes turėjo 
priminti 1941 m. išvežtuosius 
į tolimąjį Sibirą. Be to, so
vietiniams valdininkams ne
patiko, kad ji stovėjo visai 
šalia pionierių stovyklos. 

Senosios bažnyčios vietoje 
iškilo skulptoriaus A. Kmie
liausko .Prisikėlusio Kris
taus" skulptūra. Išlikusius 
pamatus su naująja bažnyčia 
sujungė A. Teresiaus medinės 
6-7 m. aukščio kryžiaus kelio 
skulptūros. 

Naujosios bažnyčios šven
tinimo iškilmės prasidėjo Ge
dulo ir vilties dienos išva
karėse. Susirinkusiems buvo 
priminta Berčiūnų bažnyčios 
istorija, įžodį davė jaunieji 
ateitininkai, skambėjo Vil
niaus Čiurlionio menų gimna
zijos moksleivių choro atlieka
mos giesmės, tradiciškai buvo 
einamas kryžiaus kelias. Vė
lai vakare ištremtųjų į Sibirą 
atminimui ant geležinkelio 
bėgių buvo uždegtos žvakutės. 

Į naujų maldos namų šven
tinimo iškilmes atvyko Šven
tojo Tėvo atstovas, apaštalinio 
nuncijaus Lietuvoje sekreto
rius Peteris Rąjičius, Ameri
kos vyskupų konferencijos pa
galbos Rytų kraštams komite
to direktorius monsinjoras 
Jurgis Šarauskas, buvęs Lai
kinosios vyriausybės minist
ras, Birželio sukilimo dalyvis 
Adolfas Darnusis su žmona 
Jadvyga, Vatikano radijo 
laidų redaktorius kunigas 
Virginijus Veilentas, savival
dybių reikalų ir valdymo re
formų ministras Kęstutis 
Skrebys, Panevėžio apskrities 

valdytojas Tomas Josas 
žmona ir kiti. 

Apie Berčiūnų bažnyčios at
siradimą ateities kartoms liu
dys į kapsulę J. E. Panevėžio 
vyskupo Juozo Preikšo įdėtas 
ir į naujosios varpinės pama
tus įleistas bažnyčios šven
tinimo liudijimas, pasirašytas 
bažnyčios statytojų ir šven
tinimo dalyvių, Marijos ir An
tano Rudžių laiškas — svei
kinimas, kurį perskaitė Jad
vyga Damušienė. 

Pagal seną krikščionišką 
tradiciją simbolinį bažnyčios 
raktą J. E. Panevėžio vysku
pui Juozui Preikšui perdavė 
ją statę meistrai. Šventin
damas Berčiūnų Tautos Kan
kinių bažnyčią, vyskupas 
prašė, kad Visagalio palaima 
įžengtų į šią bažnyčią, vi
siems laikams pasilikdama ir 
joje, ir tikinčiųjų širdyse. 
Buvo prašoma, kad graži, tar
si skrydžiui sparnus pakėlusi 
baltoji gulbė, bažnyčia būtų 
katalikiškos dvasios įkvėpėja 
ir stiprintoja klaidžiame ir pa
gundų pilname kelyje. Kad 
kiekvienas, atėjęs į šią baž
nyčią, jaustų joje Dievo ramy
bę, kad širdis pasiektų čia 
skelbiamas Dievo žodis. 

Tą dieną į Bažnyčią pa
kvietė didžiausio, šventojo 
Jurgio varpo dūžiai. Jau grei
tai pušų viršūnėmis nuaidės 
ir kitų dviejų šventųjų — 
Jono Krikštytojo bei Kazimie
ro — vardais pavadintų varpų 
gaudimas ir kvies visus tikin
čiuosius maldai už tuos, kurie 
darbais ar aukomis prisidėjo 
prie šios šventovės iškilimo. 

Pati didžiausia auka — tai 
varpai, kurie išlikę iš praė
jusio šimtmečio, Marijos ir 
Antano Rudžių rūpesčiu buvo 
parplukdyti į Lietuvą. 

Dar kartą noriu padėkoti 
Marijai ir Antanui Rudžiams 
už 12,000 dolerių auką ir 
varpų persiuntimą, taip pat 
visiems tautiečiams, parėmu
siems mūsų darbus. 

K u n . Rimas Gudelis 
Naujamiesčio klebonas 

NEPAMIRŠKITE IR MŪSŲ 

Per keletą „Draugo" nu
merių skaitėme skelbimus ir 
matėme nuotraukų apie Kau
no Technologijos instituto 
folklorinio meno ansamblio 
pasirodymus Čikagoje liepos 7 
d. Net pavydėjau broliams lie
tuviams tenai. Tuo metu mes 
čia Omahoje nė sapnuot ne
sapnavom, kad ir mums teks 
susitikti su ansamblio daly
viais. Pakeliui į Utah valsti
joje įvyksiančius šokio ir dai
nų festivalius, jie liepos 9 d. 
autobusu čia atvyko ir nakvojo 
viename vietinių motelių. 
Apie jų kelionę sužinojome tik 
tris valandas prieš atvykimą, 
6 vai. vakare. Apie tai išgirdo
me per čikagietės Pranės 
Šlutienės telefoninį praneši
mą, už kurį jai liekame dė
kingi. 

Deja, tik apie dvidešimt 
omahiečių susiorganizavom 
susitikti su šiuo puikiu jauni
mo būreliu. Nemanau, kad 
pats Saliamonas per tiek laiko 
būtų geriau padaręs... Lai
mutės Antanėlienės ir Gra
žinos Reškevičienės pastango-

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. liepos mėn. 18 d. 

Taip atrodo neseniai Berčiūnuose pašventinta Tautos Kankinių bažnyčia 

galėję turėti tikrą koncertą, 
jeigu apie jų sustojimą čia 
būtume sužinoję nors viena 
diena anksčiau. Manome, kad 
gal per šimtą žiūrovų būtų su
sirinkę. O juk lietuvišku kul
tūriniu gyvenimu mes domi
mės ir jį remiame, nemažiau 
už didesnius lietuvių telki
nius. Kaip pavyzdį noriu pa
minėti faktą, kad pereitą ru
denį surinkome 1,001 dol. 
partizanų dainininkams iš 
Lietuvos paremti, nors jie as
meniškai pas mus nepasirodė. 
Dar ir daugiau mūsų nuo
pelnų lietuvių kultūriniams 
reikalams remti galėčiau pa
teikti, bet tai jau būtų nukry
pimas nuo temos. Tik viliuosi, 
kad ateityje panašiais atve-

mis, naujai remontuotoje kun. jais, panašių programų rėmė-
Petro Žarkausko vardo salėje, jai ar rengėjai, pasistengs mū-
net ir užkandžiai buvo pasku- sų nepamiršti, šiek tiek anks-
bomis paruošti. Su svečiais la
bai gražiai pabendravom. Ne-
muniečiai, nors ir kelionine 
apranga, scenoje" mums pasi
rodė su keletą dainų ir šokių. 
Smagu buvo išgirsti gražius jų 
balselius. 

Kaip vietiniai, taip ir sve
čiai, sutikome, kad būtume 

čiau painformuodami mus 
apie galimus renginių paruo
šimus ir Omahos pastogėje. 

Jonas Šarka 
Omaha, NE 

PAGALBA LIETUVAI 

Mes, lietuviai, daug esame 

su 

Kauno Technologinio universiteto „NYmuno" ansamblio Šokėjai džiugina 
amerikiečiu publika Čikagos miesto centre, prie Pioasso skulptūros 

girdėję netoli mažo vidurio 
New Jersey miestelio South 
Orango įsikūrusią lietuvišką 
šalpos veiklą. 

Žinome ir tai, kad 1996 me
tais ten esančioje privačioje 
gyvenvietėje buvo surinkta ir 
pasiųsta arti 3 tūkstančiai 
siuntinių Lietuvai. O dar kiek 
daug išsiųsta knygų, medici
nos reikmenų ir kt. 

Š.m. birželio 20 d. ir mes ga
vome pranešimą — iš Vilniaus 
atsiimti tris dėžes labdaros 
skirtos mūsų nelaimingiems 
vaikučiams. 

Siuntinių supakavimu ir 
išsiuntimu rūpinosi mieli Rožė 
Šomkaitė, Regina Brazinskai-
tė su Harry Callinsonu, bei 
kiti gerieji jų bendražygiai. 

Mielieji, kiek daug Jūsų 
širdyse meilės Lietuvai. Tad 
Jūs, gerieji Dėdės ir gerosios 
Tetos, savo gerais darbais mū
sų nelaimingųjų sielas ban
dote talpinti savo sielose. Jūs 
savo kilniais darbais sušildėte 
mūsų nuskriaustų vaikučių 
širdeles. Ačiū Jums už viską. 

Telaimina Jus Dievas. 
Regina Martišienė 

Raseinių vaikų teisių 
apsaugos tarnybos 

viršininkė. 

KODĖL UŽMIRŠTAM? 

Kodėl mes, poeto Aisčio 
žodžiais tariant, „užuomarštin 
įsipiršom"? Kodėl drįstam už
miršti ką privalom prisiminti? 
Kodėl iškilmingai neatšven-
tėm ir nepaminėjom Mindau
go karūnavimo dienos? 

Jdomu, ar prisiminsim tra
giškąją rugsėjo 8-tąją: dieną, 
kai turėjo būti karūnuojamas 
Vytautas Didysis? 

Kodėl niekas nemini Da
riaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą ir „Lituanicos" sudu
žimo Soldino miške (1933 m. 
VII.15-1933VII.17)? 

Negi jau niekam nebeįdo
mu, kad esam turėję ne tik 
šaunių valdovų, bet ir nuosta
bių didvyrių, kurie mažu lėk
tuvėliu pasiryžo perskristi At
lantą ir tą savo žygį skyrė jau
najai Lietuvai. Jie buvo mūsų 
legendariniai Ikarai, bandę 
pasiekti Lietuvai saulę. 

Atsimenu, kaip mama liepė 
mudviem su broliu melstis, 
kad lakūnams pasisektų skry
dis ir kaip žmonės gatvėse 
sustoję verkė, išgirdę, kad 
Darius ir Gsrėnas, nugalėję 
Atlantą, žuvo Soldine. 

Niekad neužmiršiu, kai nu
važiavę į Kauną, Karo muzie
juje, matėme po avarijos vėl iš 
gabalų ir atplaišų sudėliotą ir 

sumontuotą „Lituanicą". Man 
klaikiausi buvo, kad po lėk
tuvu pridėliotas metalines 
lėkštes varvėjo tamsus skys
tis. Neiškentus pasiklausiau 
mamos, ar tai kraujas, bet ji 
paaiškino, kad ne — tai esanti 
alyva. Ir nepatikėjau mamos 
žodžiais, nes galvojau, kad ji 
nenori sakyti graudžios tei
sybės. Ir šiandien tebeatsime-
nu tą skystį, ir esu tikra, kad 
tai buvo alyva, galbūt susi
maišiusi su krauju. 

Ir kodėl mes, lyg pilotai, taip 
lengvai „nusiplaunam ran
kas"? Kodėl taip, ir net be 
skausmo, viską „nurašom į 
nuostolius", net tą savo tokią 
neapsakomai skausmingą is
toriją? Pagal Lietuvos himną 
mes turėtume iš praeities stip
rybę semti. 

Deja, jei ir toliau taip elg
simės ir tvarkysimės (balius, 
pobūvius, piknikus, tik pinigų 
rinkimui rengdami), tai men
ka nauda iš mūsų bus tėvynei 
Lietuvai, o už 25 metų nebe
liks ir lietuvijos. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJOJE 

Gegužės 17 dieną Vilniaus 
arkikatedroje arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis kuni
gystės šventimus suteikė Vi
dui Smagurauskui (gim. 
1972), Almontui Kibirkščiui 
(gim. 1970), Mindaugui Ra
gaišiui (gim. 1973). Diakonu 
įšventintas Andžejus Andri-
jevskis (gim. 1973). 

A.tA. 
ANASTAZIJA TALUNTIENĖ 

Lewkow 
Gyveno Čikagoje, Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. liepos 16 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 73 

metų. 
Gimė Ukrainoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis Lewkow, marti Carmela; duk

terys: Helen, žentas Stanley Rzasa, Terri, žentas Michael 
Kaput; anūkai: Stephen, Michael. 

Velionė buvo žmona a.a. Povilo. 
Velione pašarvota penktadienį, liepos 18 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 19 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta ( Švč\ M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

J 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

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

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

LIETUVIŲ FONDAS 
UTHUANIAN FOUNDATION, INC. 

14911 127th Street. Lemom. IL 60*39 
Tel 630-257-1616 Fax 630-257-1647 

Santrupos atm in =atminimo įnašas, pavarde po OvttaSiuo-. aukotoja*, (m=fnoMjo. 
asm,=asmuo. soma po pavardes= inasų is viso 

1997 m. fljgįjĮ mėn. 
5x$100 Kašubą Vytautas atm.: Kašubą John ir Lillian, $500; Pač-

kauskiene Leokadija, $700; Siliūnas Donatas ir Daina, 
$200; Svarcienė Vida. $100; Vaitkevičienė Magdalena 
atm. įn.: Vaitas dr. Otonas, $300. 
Karaša Narimantas ir Ona, $500. 
Smalmskas Stepas atm. įm. ButkOnas Andrius, $30, Kar
velis Kastytis, $25: Zaparackas Algis ir Yolanda, $25, ir 5 
kt. asm., $260. 
Kontautiene Elena atm.: įm. Kontautas Jonas, $43; Blud-
nikas V E , $25. Eitmanas Algirdas ir Elena, $25; Jan
čiauskas Vladas ir Danutė, $25; Jansonienė Irena, $25, 
JAV LB Cape Cod Apylinkė, $25; Lendraite Jadvyga, $25; 
Mickunas Česlovas ir Irena, $25, Mineika Stasys, $25; 
Pautienis D M . $25; Vengris O. J . , $25; Zdanys Jonas ir 
Bronė, $25; Zidžionas Vladas ir Mary, $25, ir 10 kt. asm., 
$1,265 

1x$2,025 Kašubą Antanas atm.. įm. Binder-Kašubaitė Rima, 
$2,000; Milaknienė Halina $25, $7,555. 

1x$8,775 Jasinskas Jurgis, Testamentinis palikimas, $22,395. 

1X1120 
ix$ieo 

1xt600 

VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOJE 

Gegužės 18 dieną Marijam
polės prokatedroje vyskupas 
Juozas Žemaitis, MIC, diako
nais įšventino Viktorą Jurčiu
konį (gim. 1973), Gediminą 
Marcinkevičių (gim. 196"). 
Kęstutį Sprangauską (gim. 
1974), Vaidą Labašauską 
(gim. 1968). 

I i v»w; $10,080.00 

1997 m. btržalo mėn. 
1X$20 Puškonis Antanas atm.: įn 2 asm.. $120. 
2X$60 Oomanskis Jonas: Domanskis Vai ir Alina, $250; Doman-

skis Maria: Domanskis Vai ir Alina, $250. 
5x$100 Baltutis Aleksas atm. įn.: Baltutienė Danutė, $320; Džiugas 

Stasys ir Sofija, $1,200; Gureckienė Maria atm.: Vaisnys 
J.R.. $230; JAV LB Clevelando Apylinkė, $2,800; Perez-
Petrauskaitė Virginija atm. įn.: Petrauskienė Marijona.$300 

1X$120 JAV LB Waukegan/Lake County Apylinkė, $3,730. 
2X1250 JAV LB Seatle Apylinkė, $1,536.25; Mileris dr. Paul,$1.800. 
1X16,000 „X", $23,000. 
1x$7,880 dr Vandos Sruogienės Stipendijų Fondas: Sruoga Dalia, 

$10,000 
1X$27,812.96 Olese Bartling Scholarship Fund: Bartling (Juozaitis) 

Joseph tesatamentinis palikimas, $27,812.96. 

I i viso: $41,732.96 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų. iki 1997.VI.30 -
8,779,175.96 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką 

švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą $5,094,466 Palikimais gauta 
$4,287,380.96 Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. VI 

j . Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas ramia letuvybe 

& midlcind Fccfcrcil 
^^^^^* Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE 
LEN0ER 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Trisdešimt pirmoji moky- ' 
tojų studijų savaitė rengia
ma rugpjūčio 3-10 d. Daina
voje. Oranizacinis komitetas 
kviečia visus mokytojus daly
vauti. Registracijai skambin
kite JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. Reginai Kučienei 708-
301-6410. 

Amerikos Lietuvių tau
t inės sąjungos rengiamas 
iškilmingas Tautos šventės 
minėjimas įvyks rugsėjo 7 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Programoje: vėliavų pakėli
mas Jaunimo centro sodelyje, 
pamaldos t. Jėzuitų koply
čioje, aukuro uždegimas bei 
gėlių padėjimas prie Liasvės 
kovų paminklo. Pagrindinis 
minėjimas bus Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje su invoka-
cija, akademine ir menine da
limi. Čikagos ir apylinkių 
lietuviai prašomi rezervuoti 
šią datą dalyvavimui mūsų 
valstybės Tautos šventėje. Po 
iškilmių ruošiami pietūs Jau
nimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami kartu pabendrauti. 

Č i k a g o s l ietuvių kultū
ros klubas „Baltija" ruošia 
šaunią Šeimos šventę — Vasa
ra '97, liepos 19 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Prasidės 3 vai. p.p. ir 
tęsis iki vidurnakčio. Progra
moje numatytas vaikų 
piešinių konkursas ant asfal
to, klounas, koncertas, pra
moginiai žaidimai, nuotaikin
gi konkursai, laimėjimai, 
dainos prie laužo ir šokiai. 
Bus ir vaišės — kepsniai, py
ragai, didžiausias šių metų 
lietuviškas sūris. Kviečiami 
visi — maži ir dideli. 

Čikagos skyriaus raino-
venai rengia met ine išvyką 
i gamtą, į International 
Friendship Gardens, Michi-
gan City, IN, prie nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos pre
zidentams pasodintų eglių ir 
jų garbei pastatytų pa
minklėlių, liepos 20 d., sekma
dienį. Aplankymas ir pagerbi
mas vyks 12 vai. Čikagos 
laiku. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

..Draugo" vyr. redaktorė 
Danute Bindokienė redakci
joje nebus nuo liepos 18 iki 
rugpjūčio 4 d. Redakcijos rei
kalais malonėkite kreiptis į 
Ireną Regienę. 

J a u t ik dvi savai tės iki 
..Draugo" vasaros šventės. 
R u o š o s darbai vyksta visu 
tempu, bet svarbiausias pasi
ruošimas — lietuviškosios vi
suomenės dalyvavimas. Ruoš
kitės atvykti rugpjūčio 3 d., 
sekmadienį, į t. marijonų so
delį. 

Plaukia, plaukia laimi-
kėl ia i į „Draugo" adminis
traciją, kad vasaros šventės 
lankytojai būtų laimingi, lai
mėję dovanėlę. ,.Laimės šuli
nį" savo dosnumu papildė: 
Emil i ja Pakštienė, Valerija 
K r a s a u s k i e n ė , Sofija Kiki-
li<>nr>. V a l e n t i n a s Rač iūnas , 
S igu t ė Žemai t i enė . Ačiū! Ar 
galėtumėte ir Jū s bent lašelį 
laimės i tą šulinį įlieti? 

A. Konoe San Francisco, 
CA, kartu su bilietėlių šak
nelėmis atsiuntė 75 dol auką 
Labai ačiū' 

Sekmadien į , rugpjūčio 3 
d 12 v.t! sv Mišios bus auko-
..i:ii')-; t marijonų koplyčioje. 
Kad ..Draugo'" vasaros šventes 
-venai galėtų ..atiduoti, kas 
lJifvn - Dievui", ir kas 

D r: i j g>'>~ — .Draugui", o pa-
tv- pasimelsti, pasivaišinti, 
p.i^:/.mor,eti ir pasilinksminti 

Atsiųsta paminėti 

NAUJAS KULTŪROS 
ŽURNALAS — 
„SUVALKIJA" 

Iki šiolei tik žemaičiai turėjo 
savo kultūros žurnalą — „Že
maičių žemę". Nuo šių metų 
pradžios panašų leidinį pra
dėjo leisti ir suvalkiečiai, o iki 
gegužės mėnesio pasirodė ke
turi „Suvalkijos" numeriai . 

Žurnalas yra pr is ta tomas 
kaip Prano Vaičaičio draugijos 
leidinys, pasirodo Marijam
polėje, o jo redaktoriumi pasi
rašo Zenius Šileris (pirmųjų 
numerių redaktoriumi buvo 
Jus t inas Sajauskas). Žurnalo 
apimtis — 48 didoko formato 
puslapiai. Šalia įvairių s t ra ip
snių yra ir nuotraukų bei ki
tos iliustracinės medžiagos, 
nors spaudos kokybė nėra la
bai gera, tačiau pakenčiama. 
Kaip skelbiama žurnale, ren
ka, maketuoja ir spausdina 
leidykla „Ramoną". 

Pirmame žurnalo numeryje, 
da r prieš įžanginį žodį, įdėtas 
Česlovos Jakš ty tės eilėraštis 
„Suvalkija", kurio pi rmame 
punktelyje skaitome: „Suval
kija, mana Suvalkija, / lygu
mų mano liepsna žalia! / Atsi
liepia, širdim kai šauki ją — / 
ir rauda ir žaibu, ir griežle". 

O įžangoje yra sakoma: „... 
Suvalkija, lyg ta mitologinė 
Blindė, stengsis prabilti apie 
savo gyvybingąsias šaknis 
juntant į žmogų, kuris , kaip 
beje, ir medis, iš savo žemės 
negali pasi traukti . 'Suvalkija' 
skiriama Suvalkijai pagra
žinti, laiko išbandymus atlai
kiusioms šio krašto (ir kai
mynų) dvasinėms vertybėms 
atskleisti, lyg ir šalikelėn nus
tumtiems arba pamiršt iems 
inteligentams atmint i , egzodo 
dvasinėms išgalėms puoselėti, 
pagaliau visai pašešupių civi
lizacijai prikelti". 

Ir toliau, sklaidant žurnalo 
pirmąjį numerį, randame prof. 
Gintauto Česnio rašinį „Kas 
tie suvalkiečiai?", aprašymą 

apie „Zanavykų ambasadorių" 
Albiną Vaičiūną. Algimantas 
Katilius rašo apie kun. Jono 
Totoraičio darbus Vatikano 
archyve 1938-39 metais. Yra 
ir daugiau istorinio pobūdžio 
rašinių. Spausdinta ir eilėraš
čių, kurių autorė marijampo-
lietė Daiva Čepauskaitė. 

Antrajame žurnalo nume
ryje yra pradėtos spausdinti 
vyskupo, marijonų generolo, 
Petro Pranciškaus Bučio 
(1942-44 metais) Romoje para
šyto veikalo — „Kunigas J u s 
tinas Boneventūra Pranai t i s" 
ištraukos. Jiedu abu buvo za
navykai, nors ne vienu metu, 
lankė tą pačią Marijampolės 
gimnaziją, Seinų kunigų semi
nariją, Peterburgo dvasinę 
akademiją. Taip pat dviejuose 
pirmuose numeriuose yra 
plačiai rašoma apie Marijam
polės krašto knygnešius. 

Reikia pažymėti, kad šiame 

žurnale yra pristatomi ir išei- Naująjį Katekizmą galima 
vijoje gyvenantieji rašytojai, užsisakyti pas JAV Kunigų 
plunksnos bičiuliai. Antrame Vienybės sekretorių kun. Ra-
numeryje paminima poeto Ka- polą Krasauską šiuo adresu: 
zio Bradūno 80 metų sukaktis 600 Liberty Highway Putnam, 
ir įdėtas jo rašinys „Keli lem- CT 06260-2503. Tel. 1-860-
tingi susitikimai su poezija ir 928-7955. 
žmonėmis". Taip pat čia ran- ^^^^mmm^^^—^^i 
dame ir jo trys eilėraščiai, 
pavadinti „Vilkaviškio elegijo
mis". 

„Suvalkijos" ketvirtajame 
numeryje trys puslapiai yra 
pašvęsti Danutei Brazytei-
Bindokienei, skirti jos gimta
dieniui. Čia minima, kad „Su
valkijos" žurnalas sveikina 
rašytoją, dienraščio „Drau
gas" (JAV redaktorę, suvalkie
tę Danutė Brazytę-Bindokie-
nę) prakilnaus gimtadienio 
proga". Yra išspausdintas jos 
autobiografinis pasakojimas iš 
knygos „Egzodo rašytojai" bei 
i š t rauka apie Motinos dieną iš 
1989 m. Čikagoje išleistos jos 
knygos „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos". Taip pat įdėtos ir 
kelios sukaktuvinės nuotrau
kos. 

Toliau šiame numeryje pora 
puslapių yra skirta poetui 
Bernardui Brazdžioniui, mi
ninčiam savo 90-jį gimtadienį. 
Šiame numeryje t rumpai pri
s imenamas ir neseniai miręs 
rašytojas bei publicistas Bro
nys Raila. 

Žurnale nežymima kaina ar 
kokios yra galimybės jį už
siprenumeruoti . Tačiau duo
damas adresas: Kęstučio g. 7 
( laiškams — a/d 14), 4520 
Marijampolė. Tad ne vien tik 
suvalkiečiai turėtų šiuo nauju, 
įdomiu leidiniu susidomėti, 
nes j ame rastų daug vertingų 
rašinių. 

Ed. Šula i t i s 

NAŠLIU KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukų ir pavienių 
klubo narių susirinkimas 
įvyko birželio 27 d. Šaulių sa
lėje. Į susirinkimą atvyko 27 
nariai, nors galėjo būti ir dau
giau. 

Pirmininkė Regina Pe
trauskas pradėjo susirinkimą, 
sveikindama gražų būrelį at
vykusių. J i praneš*.-, kad ba
landžio 27 d. mirė viena klubo 
narė, Uršulė Dambrauskas. 
Palaidota gegužės 1 d. Pirmi
ninkė paprašė visus atsisoti ir 
pagerbti mirusią tylos minu
te, o jos šeimai pareikšta 
užuojauta ir pasiųsta gėlė 
klubo vardu. 

Yra linksma, kai prisideda 
naujų narių. Į klubą įsirašė 
dvi naujos narės: Valė Railie
nė ir Marija Neniškienė. Jos 
priimtos gausiu plojimu. Nu
tarimų raštininkė Helen Dy-
bas perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą, kuris pri
imtas. Kitų valdybos narių 
pranešimai taip pat priimti. 

Pranešta, kad buvo trys li
goniai: Antaneta Gustof, He
len Dybas, Viktoras Utara. 
Klubas visiems pasiuntė kor
teles su dovana ir linkėjimais 
greitai pasveikti. Smagu, kad 
visi trys jau sveiki, atsilankė į 
susirinkimą ir dėkojo už dova
nas. 

Komisija pranešė, kad klubo 
gegužinė įvyks liepos 20 d. 
Šaulių salėje. Rengimo komi
sijoje sutiko dirbti Regina Pe
trauskas, Viktoras Utara ir 
kiti. Buvo paprašyta atnešti 
dovanėlių „laimės šuliniui". 
Klubas nutarė turėt i du susi
rinkimus per metus: kovo ir 
spalio mėnesį. Finansų raš
tininkė prašė, kad susirgus ar 
mirčiai ištikus, būtų nedel
siant pranešta Rožei Didž-
galvis, nes reikia užsakyti 
gėles. Jos telefonas yra nario 
mokesčio knygelėje. 

Susirinkimui pasibaigus, vi
si buvo pavaišinti skaniais 
šiltais pietumis ir linksmi 
skirsėsi namo, linkėdami vie
ni kitiems Šiltos vasarėlės. 

Rožė Didžgalvis 

IŠVYKA Į MORTON 
ARBORETUM 

Vyresniųjų centro „Sekly
čios" lankytojai ir vėl neri

j ami ir nauji dabarties klausi- maudami klausinėja išvykos 
mai , kurie praeityje nebuvo vadovės E. Sirutienės, kada 
aktua lūs . m u s ^ u r n o r s išveši? Tad va-

Dabartinis Lietuvos Švie- dovybė š.m. birželio 27 d. su-
timo ir mokslo ministras prof. ™ošė išvyką į didžiulį parką, 
dr. Zigmas Zinkevičius šį ka- Paskelbus tai, tuoj užsiregist-
tekizmą įvertino kaip „nepa- ravo išvykų entuziastai, 
mainomą ir praktišką pa- N o r s t a O^a saulutė negai-
galbą, besirūpinant jaunimu lestingai bėrė savo karštus 
bei visų žmonių doroviniu ir spindulius, susirinko gražus 
religiniu auklėjimu". 

Tautos fondas (Brooklyn. 
NY) paskyrė 12,000 dol., kad 
šiuo katekizmu butų galima 
aprūpint i visas Lietuvos švie
timo, mokslo ir kultūros įstai
gų bibliotekas. 

NAUJASIS KATALIKU 
BAŽNYČIOS 

KATEKIZMAS 
1966 m. gruodžio 6 d. Vil

n iaus Arkivyskupijos kurijoj 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininkas arkivysk. 
Audrys J . Bačkis ir konferen
cijos Švietimo komisijos pirmi
n inkas arkivysk. Sigitas Tam-
kevičius oficialiai pristatė 
naujai išleistą Katalikų Baž
nyčios Katekizmą lietuvių kal
ba. J į spaudai parengė Tarp-
diecezinės katechetikos komi
sijos leidykla. Šis 676 pusla
pių esminis Bažnyčios mokslo 
ir svarbiausių tikėjimo tiesų 
rinkinys, naudingas ne vien 
kunigams ir tikybos mokyto
j a m s , bet ir kiekvienam ti
kinčiam katalikui, nes jame 
atsispindi kruopščiai išgvil
denti ir Vatikano II Susirinki
mo paskelbti autentiški Kata
likų Bažnyčios tikėjimo pa
grindai . Katekizme nagrinė-

,.Žiburėlio" mokinukai, mokyklėles vedėja Vida Siapsiene ir juos į gyvulių ukį palydėjusio* \k- 1 • liene. Dalia 
Olšauskiene, Kristina Norkiene ir Loreta (Irybauskienu 

būrelis „Seklyčion". Paskirtu 
laiku pasileidžiam kelionėn, 
net 25 mylias už Čikagos ribų. 
Kadangi kai kurie bičiuliai se
niai besimatę, tai autobusas 
ūžia nuo žmonių čiauškėji
mo... 

Vyresnieji lietuviai. „Seklyčios" entuziastai, nesibaidė vasaros kars/ių ir aplanke Morton Arboretum parką 
Nnotr Zigmo Defuiio 

Taip linksmai bevažiuojant, 
net nepastebėjome, kad mūsų 
vairuotojas pralėkė išsukimą 
iš greitkelio. Gerai, kad savo 
tarpe turėjome jaunutę keliau
toją, kuri, pastebėjusi klaidą, 
greitai atitaisė. Tad apsukę 
ratą, atsiradome Morton Arbo
retum parke. 

Mūsų j au laukė gidas, kuris, 
įšokęs autobusan, prisistatė 
ir, keleliais lėtai slenkant, 
aiškino įvairias medžių rūšis. 
Nors parkas daugeliui daug 
kartų matytas, bet vis atrandi 
ką nors naują, džiaugiesi gra
žia gamta ir tyru oru. 

Taip besidžiaugiant, atsira
dome prie pagrindinio pastato. 
Kadangi karštis svilino, tai 
mes tuoj šokome troškulį ra
minti prie vandenėlio... 

Kiek atsikvėpę, apsišlakstę 
vandeniu, nuėjome į užkan
dinę šio to užkąsti. Diena tik
rai buvo karšta, nors ir gam
toj, tad nebuvo norinčių take
liais pasivaikštinėti. 

Būreliais pasiskirstę, aplan
kėme vėsią dovanų krau
tuvėlę, kuri tikrai yra puošni 
savo brangiomis prekėmis. 
Vadovė E. Sirutienė, patikri
nus savo bendražygius, ar 
visi, davė vairuotojui ženklą. 
Ir vėl klegesys autobuse, taip, 
kad ir nepastebėjome, kai at
siradome prie „Seklyčios" du
rų. „Seklyčioje" pietų patie
kalų aromatas visus bematant 
susodino prie puikiai padengtų 
stalų. 

Nuoširdžiai dėkojame E. Si
rutienei už kantrybę ir puikiai 
pravestą išvyką. Laukiame 
daugiau, neatsižvelgiant į 
orą... 

O. Lukienė 

GRAŽI ŠVENTĖ 

Gražią birželio 29 d. popietę 
Aušros ir Ronald Padalino 
jaukioje namų aplinkoje, vyko 
šeimos šventė, nes dukra Nina 
baigė St. Ignatius College 
Prep. ir įstojo studijuoti į uni
versitetą, o sūnus Ronald bai
gė St. Mary Star of the Sea ir 
perėjo mokytis į sesers Ninos 
lankytą kolegiją. 

Susirinko didelis būrys sve
čių. Šeimininkai ir jų vaikai 
priklauso Vyčių kuopai, todėl į 
šventę atėjo daug šios organi
zacijos narių pasveikinti Pa
dalino vaikus, sėkmingai už
baigusius mokslus, pasi
džiaugti kartu su tėvais ir gi
minėmis. 

Prieš pradedant pokylį, ku
nigas V. Rimšelis, MIC, su
kalbėjo maldą. Namo erd
viame kieme, kur daug me
džių ir gražių gėlių, prie iš
dėstytų stalų, susėdę svečiai ir 
giminės gardžiavosi valgiais, 
kuriuos paruošė K. ir B. Kaz
lauskų vadovaujama „Talman 
delicatessen". 

Muzikantas V. Birgiola link
smino svečius akordeono mu
zika ir gražiomis dainomis, 
nes maloni ir nuoširdi lietu
viškos dvasios šeimininkė 
Aušra, net ir dainų tekstus vi
siems išdalino. 

Tokie pobūviai suartina 
žmones, kurie išsineša šiltus 
bendravimo jausmus. Visi bu
vo dėkingi A. ir R. Padalino už 
nuoširdžiai, maloniai praleistą 
laiką, skanias vaišes ir jų mo
kėjimą kiekvienam rasti šiltą 
žodį, dėmesį. 

A. Birgiol ienė 

IŠVYKA Į ŪKI 

Gegužės 13 d. „Žiburėlio", 
Montessori mokyklėlės, moki
niai kartu su mokytojomis 
išsiruošė į Palos Park esantį 
gyvulių ūkį. Nors rytas buvo 
labai šaltas ir oro prognozė 
nežadėjo nieko gero, bet visi 
buvo nusiteikę ryžtingai. Juk 
ne kasdien tenka pamatyti 
tikrą arklį ar vištą; o gal teks 
paglostyti ožiuką ar avytę?! 
Visi vaikai degė nekantrumu 
ir, kai mokyklos direktorė, 
Vida Slapšienė visus sus
kaičiavo bei priminė dienot
varkę, autobusas pajudėjo. 
Netrukus atvykome į ūkį. 

Mus sutiko svetingos ūkio 
darbuotojos, pasiryžusios su
pažindinti su ūkio pastatais 
bei jų „gyventojais" — nami
niais gyvuliais ir paukščiais. 

Pažintis prasidėjo nuo ark
lidės. Arkliai jau ganėsi lauke 
ir vaikai turėjo progos apžiū

rėti jų gardus bei ėdžias. Cia 
buvo galima pamatyti, kaip 
atrodo balnai ir daugybę kitų 
daiktų, skirtų arklių prie
žiūrai. 

Pasigrožėję besiganančiais 
arkliais, vaikai apsilankė ož
kų garde. Visi, kas tik norėjo, 
galėjo paglostyti ožką ir ma
žus ožiukus, o po to aplankyti 
karvių, kiaulių, avių bei vištų 
gardus. Norintys galėjo palai
kyti vištą, pajusti švelnias 
avies vilnas, paglostyti šeriuo
tą kiaulės nugarą. O kai dar
buotoja išėmė iš inkubato
riaus ką tik išsiritusį ančiuką, 
abejingos neliko net ir ly
dinčios vaikučius mamytės. 

Po poros valandų trukusios 
išvykos vaikai užkando ir pil
ni įspūdžių grįžo atgal į mo
kyklą. 

Tai buvo puiki pažintinė 
išvyka vaikams, kurie ne taip 
dažnai mato naminius gyvu
lius. Ji padėjo vaikams iš ar
čiau susipažinti su gyvūnais, 
kurie jau nuo priešistorinių 
laikų maitina ir rengia žmo
niją. 

Norintys užregistruoti vai
kučius į „Žiburėlio" mokyklėlę, 
galite skambinti (630) 968-
3057. 

Loreta Lagunavič ienė 

Dvi vi.štytes „Žiburėlio". Montessori mokvklelės išvykoje į ūkį Diana 
Norkutė pasišneka su vista 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„Viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų studija „Spinder" šių 
metų kovo mėn. telefonu apk
lausė 500 vyresnių kaip 15 
metų Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio gy
ventojų. Net 91.6% apklaus
tųjų mano, kad Vyriausybė 
turėtų gražįnti nuvertėjusius 
indėlius". Pinigai ir siunti
niai į Lietuvą. Maisto siunti
niai. TRANSPAK, 4545 W 
S t , Chicago, IL 60629, tel. 
773-838-1050. 

(sk) 

x Dėmesio, l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasirJR balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 

^valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Stasė ir Jonas Kazlaus
kai, Brecksville. OH, atsiuntė 
$150 ir nori globoti našlaitį 
Žemaitijoje, Mosėdyje. Našlai
čio vardu dėkojame! „Lietu
vos Našla ič iu g lobos" komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių radi
jas, 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'. 
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