
mm 

i 

AI s m v m nu 

NEWSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 8/3/98 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERIODICALS 
August 4. 1998 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLLXXXVH Kaina 50 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUviPJŪTIS - AUGUST 4, 1998 Nr. 150 

BALTBAT i š t a i k d a r i š k o t a p s 
g y n y b i n i u d a l i n i u 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(BNS). Baltijos valstybių tai
kos palaikymo batalionas 
BALTBAT perorganizuojamas 
į gynybos dalinį, kuris galėtų 
atlikti sudėtingesnes misijas, 
reikalui esant, būtų panaudo
tas ir nacionalinei gynybai. 

Netrukus Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius turėtų pasirašyti 
daugiašalį memorandumą dėl 
Vakarų valstybių paramos, 
keičiant BALTBAT iš taikos 
palaikymo į gynybinį dalinį. Sis 
memorandumas dabar nag
rinėjamas visose bataliono for
mavime dalyvaujančiose vals
tybėse. 

KAM Daugiašalių projektų 
skyriaus viršininkas Robertas 
Šapronas sakė, kad Lietuvos 
ir Estijos vyriausybės šį pava
sarį sutarė pakeisti BALTBAT 
paskirtį, kad jis galėtų būti 
naudingesnis tarptautinėse 
misijose. Be to, visoms trims 

nedidelėms šalims yra per di
delė prabanga turėti atskirus 
dalinius tarptautinėms ir na
cionalinei gynybai. 

Reformuotas BALTBAT bus 
artilerija ir šarvuota technika 
apginkluotas pėstininkų da
linys, pajėgus atlikti ne tik 
taikdariškai nedraugiškų ša
lių atskyrimo, bet ir kovines 
operacijas. Dabar kariai papil
domai treniruojami veikti su 
artilerijos priedanga ir atlai
kyti tankų atakas. 

R. Šapronas sakė, kad kon
fliktinėse situacijose pasaulyje 
vis mažiau reikalingos vien 
taikos palaikymo misijos. 
Toks, koks yra dabar, BALT
BAT turi nedaug galimybių 
išvykti į misiją kaip vientisas 
dalinys. Misijose Bosnijoje 
dalyvauja tik atskiros kuopos. 

Į tokią misiją, po treniruočių 
Danijoje, spalį išvyks BALT
BAT Estijos pėstininkų kuopa. 
Balandį ją pakeis Lietuvos 
pėstininkų kuopa. 

JAV Senato atstovai domisi 
Lietuvos gynybos pajėgomis 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(ELTA). Lietuvoje viešintys 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Senato užsienio reikalų komi
teto atstovai domisi Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų struktūra, 
jos vystymo planais, dvišalio 
karinio bendradarbiavimo sti
prinimu bei darbais, atlieka
mais siekiant narystės NATO. 
Pirmadienį JAV Senato už
sienio reikalų komiteto vyres
nysis patarėjas Stephen Bie-
gun, jo padėjėjas Marshall Bi-
lingsley ir patarėjas Chris 
Walker susitiko su Lietuvos 
Krašto apsaugos ministru 
Česlovu Stankevičiumi ir vice
ministru Jonu Kronkaičiu, ku
rie informavo amerikiečius vi
sais juos dominusiais klausi
mais. 

Ministras, pasak Krašto ap
saugos ministerijos Visuome
nės informavimo skyriaus, pa
teikė svečiams medžiagą apie 
karinį tranzitą per Lietuvą iš 
Kaliningrado srities ir į ją, 
taip pat kalbėjo apie Lietuvos 
siekį tapti NATO nare, akcen
tuodamas tai, kas yra daroma 
valstybės ginkluotuose pajė
gose, siekiant atitikti Šiaurės 
Atlanto gynybinės sąjungos 
standartus. 

Č. Stankevičius pabrėžė, 
kad, sociologinių apklausų 
duomenimis, didžioji dalis Lie
tuvos gyventojų pritaria na
rystei NATO. 

Viceministras J. Kronkaitis 
supažindino Senato atstovus 
su ilgalaikiu Lietuvos gynybos 
vystymo planu. 

Sekmadienį į Lietuvą atvykę 
S. Biegun, M. Bilingsley ir C. 
Walker pirmadienį apsilankė 

Motorizuotos pėstininkų bri
gados „Geležinis vilkas" štabe 
ir susitiko su jos vadu pulki
ninku Vytautu Žuku. Svečiai 
taip pat lankėsi Krašto apsau
gos savanoriškųjų pajėgų 
štabe, kur susitiko su laikinai 
einančiu šių pajėgu vado pa
reigas pik. lt. Bronislovu Juo
zaičiu. 

Tęsdami susipažinimą su 
Lietuvos kariuomene, ameri
kiečių pareigūnai antradienį 
Kaune aplankys Karinių oro 
pajėgų vadavietę, o trečiadienį 
— Karinių jūrų pajėgų štabą 
bei Klaipėdos 7-ąjį pamario 
gynybos batalioną. 

JAV Senato užsienio reikalų 
komiteto delegacija Lietuvoje 
surinktą medžiagą pateiks 
Kongresui. 

Atvyksta Lenkijos 
jūrų pajėgų vadas 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(ELTA). Susipažinti su Lietu
vos saugumo politika ir kari
niu jūrų laivynu pirmadienį 
atvyksta Lenkijos jūrų pajėgų 
vadas admirolas Ryszard Lu-
kasik. 

Per tris viešnagės dienas jis 
susitiks su Krašto apsaugos 
ministru Česlovu Stankevičiu
mi, Gynybos štabo viršininku 
pulkininku Antanu Jurgaičiu, 
apsilankys Karinių jūrų pa
jėgų štabe ir laivuose, jūros 
stebėjimo postuose bei Klai
pėdos 7-ajame dragūnų pama
rio gynybos batalione. 

Lietuvos ir Lenkijos karinės 
jūrų pajėgos bendradarbiauja, 
dalyvaudamos bendruose mo
kymuose ir laivynų šventėse, 
keičiasi karinių laivų vizitais. 

Sudaryta Lietuvos vardo 
minėjimo koordinacinė taryba 

Lietuvos kariai prie kovinių transportinių automobilių, kūnų visą 100 dovanojo Šveicarijos Gynybos mimsten-
Nuotr. Eltos 
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Lenkų rinkimų akcijos vadovas 
kritikuoja reformą 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(BNS). Seimo narys, Lenkų 
rinkimų akcijos vadovas Ja
nas Senkevičius tvirtina, kad 
teritorine-administracine re
forma bus siekiama suskaldyti 
Vilnijos kraštą ir Lietuvos po
litikams palankiu būdu iš
spręsti nepatogias etnines 
problemas. 

Pakeitus dabartinių savival
dybių ribas, Lietuvoje ketina
ma įsteigti keliasdešimt naujų 
administracinių vienetų. Pa
gal projektą, reformos pabai
goje Lietuvoje turėtų būti per 
90 savivaldybių. 

Pasak J. Senkevičiaus, ne
likus vientiso Vilnijos krašto, 
Lietuvos politikams „nebe
skaudės galvų dėl lenkų". 

Spaudos konferencijoje pir
madienį J. Senkevičius teigė, 
kad šia reforma bus sukurtas 
naujas didžiulis biurokratinis 
aparatas ir užkrauta papildo
ma našta mokesčių mokė
tojams. 

Jis stebėjosi, kodėl apie šią 
problemą nekalba politikai bei 
savivaldybės, nes jis įsiti
kinęs, kad nauji smulkūs ad
ministraciniai vienetai nebus 
pajėgūs ekonomiškai išsilai
kyti ir turės gauti valstybės 
biudžeto dotacijas. 

Pagal reformos projektą, Vil
niaus krašte ketinama įkurti 
naujas savivaldybes Nemen
činėje, Jašiūnuose, Deveni.š-
kėse, Eišiškėse, Karveliuose ir 
Giedraičiuose. 

„Kai šie rajonai bus atskirti 
nuo Šalčininkų, iš ko jie pra
gyvens?'", klausė J. Senkevi
čius, kurioziškiausiu atveju 
vadindamas Karvelius. Pasak 
jo, tai yra bažnytkaimis, netu
rintis jokios ekonominės ba
zės. 

„Ši reforma reikalinga tam, 

Klaipėdos Septintasis dragūnų pamario jrynybos batalionas žygiuoja 
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kad būtų sukurtas dar dides
nis biurokratinis aparatas, 
kad padidėtų nafta mokesčių 
mokėtojams ir kad galų gale 
būtų išspręsta ta įkyrėjusi Vil
niaus rajono problema", pažy
mėjo Lenkų rinkimų akcijos 
vadovas. 

Vilniaus rajono taryba ir 
savivaldybė yra priėmusi nu
tarimų, kuriuos centrinė val
džia ginčija kai^- neteisėtus. 
Ryškiausias toks pavyzdys — 
dvikalbystės rajono savivaldos 
įstaigose įvedimas, kurį Vil
niaus apskritis užprotestavo. 
Teisminis ginčas dar nebaig
tas. 

J. Senkevičius siūlo atsisa
kyti idėjos smulkinti adminis
tracinius vienetus ir grįžti 
prie savivaldybių įgaliojimų 
bei teisių išplėtimo klausimo. 

Susirūpinta Vilnius-
Berlynas keleivių 

saugumu 
Vilnius, rugpjūčio 3 d. 

•(BNS). Lietuvos Policijos de
partamento generalinis virši
ninkas Edvardas Gružas pir
madienį išsiuntė laišką Lenki
jos policijos vyriausiosios ko-
mendatūros Vyriausiajam ko
mendantui Janui Michnai, ku
riame informavo apie plėši
kavimą trukinyje Vilnius-Ber
lynas ir išreiškė susirūpinimą 
dėl keleivių saugumo. 

Apie tai pranešė VRM spau
dos ir informacijos skyrius. 

Birželio-liepos mėnesiais 
traukiniu Nr. 2324 Vilnius-
Berlynas vykę keleiviai buvo 
apiplėšti keturis kartus, dau
giausia traukiniui išvykus iš 
Poznanės. 

Generalinis viršininkas laiš
ke priminė, jog Lietuvos 
transporto policijos tarnybos 
delegacija Varšuvoje pernai 
spalį buvo susitikusi su Lenki
jos apsaugos tarnybos parei
gūnais ir pasira.;e susitarimą 
dėl traukinio ap>augos. 

Tačiau, pasak H.Gružo, pas
taruoju metu susidariusi pa
dėtis kelia nerimą. 

Lietuvos policijos departa
mento generalin:- viršininkas 
paprašė Lenkijos policijos vy
riausiosios komendantūros 
Vyriausiojo komendanto atk
reipti dėmesį į šią problemą, o 
jos išsprendimas būtų labai 
svarbus indėli? Lietuvos ir 
I-enkijos teisėsaugos institu
cijų bendradarbi.t-'imą. 

Nedarbo svyrav imas 
Lietuvoje 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(Elta). Liepos mėnesį progno
zuojamas nedarbo sumažėji
mas 0,1 procento rudeniop 
turėtų pradėti augti. Pagal 
daugelio metų tiek Lietuvos, 
tiek kitų šalių patirtį, nedar
bas pradeda didėti jau rugsėjo 
mėnesį. 

Lietuvos darbo biržos gene
ralinis direktorius Vidas Šle
kaitis tai sieja su atostogų pa
baiga. Pasak direktoriaus, va
sarą žmonės turi daugiau gali
mybių užsiimti atsitiktiniais 
darbais bei pigiau pragyventi. 
Be to, apie 25 procentus gy
ventojų rudenį į biržą kreipia
si dėl bedarbiams teikiamų 
nuolaidų už šildymą ar su
sirūpinę sveikatos draudimu. 

Šiemet biržai pavyko kiek 
geriau spręsti jaunimo bei pa
gyvenusių moterų nedarbo 
klausimus. Darbo biržos vado
vo teigimu, nuo metų pradžios 
jaunimo nedarbas sumažėjo 
nuo 7.8 procento iki 6,1 pro
cento ir turi tendenciją dar 
mažėti. 

Kasmet pastebima ir tai, 
kad mažėja moterų nedarbas. 
Bendrame bedarbių skaičiuje 
moterys šiuo metu sudaro 
kiek daugiau nei 51 procentų, 
kai prieš keletą metų jų 
būdavo 55-65 procentai. „Mo
terys greičiau integruojasi į 
darbo rinką. Jų amžius darb
daviams turi vis mažesnę 
įtaką, jeigu moterys pasižymi 
aukšta kvalifikacija", mano di
rektorius. 

V. Šlekaitis sako, jog Šių 
metų pirmasis pusmetis ypa
tingas tuo, kad būta daugiau 
laisvų darbo vietų ir pavyko 
įdarbinti daugiau žmonių. Per 
pirmąjį 1997 metų pusmetį 
buvo įdarbinti 25 tūkstančiai, 
o šiemet — 46,000. Dar 11,000 
žmonių užimti viešuosiuose 
darbuose. 

Per mėnesį Lietuvoje darbo 
birža užregistuoja apie 10,000 
naujų darbo vietų. 

Prioritetinės šių metų pro
gramos — padėti jaunimui iki 
25 metų įgyti profesiją ir inte
gruotis į darbo rinką bei su
teikti galimybę įsidarbinti 
žmonėms, kurie nedirbo dau
giau kaip 12 mėnesių, aiškina 
V. Šlekaitis. 

Išankstinėmis prognozėmis, 
metų pabaigoje nedarbas Lie
tuvoje gali sudaryti 7,5 pro
cento, tačiau darbo biržos va
dovo įsitikinimu, realybė gali 
būti palankesnė ir r, !arbas 
nebus didesnis nei 6,5 procen
to. 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(ELTA). Prezidento Valdo 
Adamkaus pasirašytu dekre
tu, sudaryta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo di
rekcijos koordinacinė taryba. 

Tarybos nariais tapo Kul
tūros ministras Saulius Šal
tenis. Švietimo ir mokslo mi
nistras Kornelijus Platelis, 
Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Žibartas Jackūnas, Prezi
dento patarėjas socialinės po
litikos klausimais Darius Kuo
lys, Meno kūrėjų sąjungų aso
ciacijos pirmininkas Vytautas 
Martinkus, Dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Bud
rys, Dailės akademijos prorek
torius Adomas Butrimas, Ar
chitektų sąjungos pirmininkas 
Leonardas Vaitys, Lietuvos is
torijos instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis Zig
mantas Kiaupas ir Vilniaus 
universiteto komunikacijų fa
kulteto dekanas Renaldas Gu
dauskas. 

Prezidento dekrete nurody
ta, kad Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo direkcijos 
koordinacinė taryba sudaro
ma, siekiant suaktyvinti pasi
rengimą jubiliejui ir įtraukti į 
šią veiklą visuomenės atsto
vus. 

Tarybos pirmininką išrinks 
jos nariai pirmajame posėdyje, 
kuris vyks rugpjūčio pabai
goje. 

Nors Lietuvos vardo pa

minėjimo istoriniuose Kved-
linburgo miesto metraščiuose 
jubiliejus bus švenčiamas tik 
po vienuolikos metų — 2009-
aisiais, jau pernai pradėtas 
pasirengimas šiai sukakčiai. 
Dar prezidentas Algirdas Bra
zauskas savo pasirašytu de
kretu yra sudaręs valstybinę 
komisiją, į kurią, pagal parei
gas, įtraukta beveik penkios 
dešimtys įvairių valstybės in
stitucijų atstovų. Komisijos 
pirmininku pagal pareigas 
tampa šalies prezidentas, jo 
pavajuoduotojas — Seimo pir
mininkas ir ministras pirmi
ninkas. 

„Valstybinė komisija, posė
džiaudama kelis kartus per 
metus, svarsto strateginius 
pasirengimo jubiliejui klausi
mus, nustato pagrindines dar
bų kryptis, aptaria projektų fi
nansavimo galimybes. Tačiau 
iki šiol stigo koordinacinio 
darbo įgyvendinant įvairius 
projektus. Peržiūrėjus visą 
pasirengimo Šiai sukakčiai in
stitucijų struktūrą, buvo nu
spręsta, kad koordinacinį 
darbą geriausiai atliktų spe
ciali taryba", pareiškė prezi
dento patarėjas socialinės po
litikos klausimais D. Kuolys. 

Koordinacinės tarybos 
sprendimus įgyvendins vykdo
moji pasirengimo Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėji
mui institucija — direkcija, 
vadovaujama istoriko Gedimi
no Ilgūno. 

A. Butkevičiaus kalinimą lemia 
politiniai motyvai 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Daugiau nei pusė iš 500 
apklaustų Lietuvos didmies
čių gyventojų mano, jog jau 9 
mėnesius trunkantį Seimo na
rio Audriaus Butkevičiaus ka
linimą nulėmė politika. 

Savaitraščio „Veidas" už
sakymu, Viešosios nuomonės 
ir rinkos tyrimų studija 
„Spinter" liepos 23-27 d. Pen
kiuose didžiausiuose Lietuvos 
miestuose atliko telefoninę ap
klausą, per kurią gyventojai 
išreiškė savo nuomonę apie 
Seimo nario kalinimą. 

Apklausus 500 vyresnių nei 
16-kos metų Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Pa
nevėžio gyventojų, paaiškėjo, 
jog pusė jų mano. jog A. But
kevičius neturėtų būti kalina
mas iki teismo nuosprendžio. 

Prieš Seimo nano įkalinimą 
daugiausia pasisako jaunesnio 

amžiaus ir aukštesnį išsilavi
nimą turintys asmenys. 

Daugiau nei pusė apklaus
tųjų ilgai trunkantį A. Butke
vičiaus kalinimą laiko „politi
niu žaidimu". 

J klausimą, ar Seimo narys 
turėtų būti laikomas kalėjime 
iki teismo nuosprendžio, 
„taip" atsakė 22.8 proc., „ne" 
atsakė 55 proc., 22.2 proc. ap
klaustųjų neturėjo nuomonės. 

Didžiųjų miestų gyventojai 
mano, kad nusikaltimo pada
rymu įtariami asmenys, jeigu 
jie nėra pavojingi visuomenei, 
neturėtų būti kalinami iki 
teismo nuosprendžio. Tokios 
nuomonės laikosi du trečdaliai 
apklaustųjų. 

Vilniaus apygardos teismas 
liepos 23 d. trims mėnesiams 
atidėjo Seimo nario bylos nag
rinėjimą bei iki lapkričio 30 d. 
pratęsė kardomąjį kalinimą. 

Lietuva su Baltarusija 
g ins traukinius nuo chuliganų 
Karaliaučius, liepos 30 d. 

(BNS) — Lietuvos VRM Polici
jos tarnybos vyriausiasis ko
misaras Vincas Bagužis ir 
Baltarusijos vidaus reikalų 
valdybos transporto skyriaus 
viršininkas Jurij Radiukevič 
ketvirtadienį bendroje spau
dos konferencijoje Karaliau
čiuje pranešė, jog aiškinsis vi
sus atvejus, kai akmenimis 
apmėtomi traukiniai, važiuo
jantys iš Karaliaučiaus į 
Maskvą arba Sankt Peterbur
g e 

Karaliaučiaus traukiniai. 
važiuojantys per Lietuvos ir 
Baltarusijos teritoriją, ne kar
tą buvo apmėtyti akmenimis. 
Spaudos konferencijoje buvo 
paminėtas atvejis, kai trau-
kinys „Kaliningradas Mask 
va" parvažiavo j Karaliaučių 
su aštuoniais išmuštais langų 

stiklais. Be to. pasak palydo
vų, traukiniai apmėtomi gana 
dideliais akmenimis, ir tai pa
vojinga keleiviams. 

Policininkų nuomone, jokios 
politinės potekstes nėra. Ak
menis į traukinius mėto 13-15 
metų paaugliai, .neturėdami 
ką veikti". Kaip sake V. Bagu
žis. ..kartais labai sunku nu
statyti, kur tai įvyko, nes 
traukinių palydovai negali tik
si i airiurodytijvjjcio^vietasv 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 4 d.: Šv. Jo

nas Vianney. kunigas «1786-
1859); Domininkas. Geriman
tas, Nemune. 

Rugpjūčio 5 d.: švč. M. 
Marijos bazilikos Romoje pa-

. • įtinimas (435 metais) — 
vacl. Švč. M. Marija „Sniegi
nė": Nona, Vaidas, Vilija. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NUSIMINĘS JAUNUOLIS — MIRTIES 

DRAUGAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Nusiminę jaunuoliai yra di
delė ir vis didėjanti sveikatai 
žala Amerikoje, o ne kitaip ir 
Lietuvoje. Jie ne tik nusime
na, bet net ir miršta. Kas dar 
blogiau — nė viena pavienė 
priemonė neapsaugo jaunuolio 
nuo nusiminimo. Tik anksty
vas nusiminimo susekimas ir 
daugiariopas gydymas geriau
siai užtikrina pasisekimą. To
dėl susipažinkime su jaunuo
lių nusiminimų ir jų gydymu 
vaistais. 

Dabartinės kartos jaunuo
liuose reikšmingai gausėja nu
siminimas — depresija. Kas 
dar blogiau, kad jaunuolių nu
siminimas yra rimtesnė nege
rovė negu suaugusiųjų tokia ir 
pas jaunuolius ji blogiau bai
giasi. 

Susekta, kad visuomenėje 
10% jaunų mergaičių ir 2% 
berniukų negaluoja nusimini
mu. Nusiminimas reikšmingai 
sutrukdo jaunuolio gyvavimą 
ir dažnai persiduoda suaugu
siems. 

Tas jaunuolių vis didėjąs nu
siminimas iš dalies išaiškina 
dėl ko dabar, per paskutinius 
30 metų, vis daugiau nusižudo 
jaunuolių tiek čia Amerikoje, 
tiek tėvynėje. 

Žinotina, kad jaunuolių nu
siminimas didina mediciniš
kas išlaidas ir dažnai esti už
maskuojamas kūno negalavi
mais. Kas dar negeriau, kad 
daug nusiminėlių jaunuolių 
nenori prisipažinti esą nusi-
minėliai. Todėl jie dėl užmas
kuoto nusiminimo — dėl kūno 
negerumų — dažniau lankosi 
pas bendros praktikos gydy
toją, negu pas pasichiatrą. 

Šitaip nusiminęs 
jaunuolis atrodo 

Nusiminęs jaunuolis yra la
biau irzlus, daugiau susierzi
nęs negu nusiminęs. Todėl 
toks tėvų ir kitų suaugusiųjų 
palaikomas maištingu, nenuo
lankiu bei sauvališkai nepak
lusniu. 

Nusiminęs jaunuolis dar ir 
kitaip skiriasi nuo tokio suau
gusiojo. Jaunuolis nesisako 
esąs nusiminęs, kaip elgiasi 
suaugusysis, bet nusiminėlis 
jaunuolis savo depresiją iš
reiškia neveikliu elgesiu, pvz., 
neparengimu pamokų, neben
dravimu su artimaisiais ir ne
socialiu — nežmonišku elge
siu. Nusiminęs jaunuolis yra 
priešgina ir dažnai nenorma
liai elgiasi ir narkotizuojasi. 

Kadangi nusiminusio jau
nuolio taip netikęs elgesys yra 

labai ryškus ir namiškių bei 
mokytojų gyvenimui kenkian
tis, tai tokio elgesio pati prie
žastis — tas pats nusimini
mas — paprastai dažnai pra
žiūrimas. Priedui ta depresija 
gali paaštrinti jo prigimtus 
nesveikus polinkius, tarkim, 
užsipuolimą, agresyvumą. 

Ilgalaikiai tyrimai nurodo, 
kad jaunuolio ar jaunuolės nu
siminimas gali ilgai tęstis ir 
dažnai kartotis jau suaugus. 
Kas yra net dar svarbiau, kad 
ne taip, kaip pas suaugusius, 
jaunuolio nusiminimas gali 
pasireikšti dviašmeniai (bipo-
lar/disorder) kaip pasiutęs nu
siminėlis (Manic-depresive ill-
ness). Mažiausiai kas penktas 
(20-30%) jaunuolis nusimena 
minėtai dviašmeniai. Tokia 
forma nusiminti greitina šios 
negerovės: šeimoje buvęs dvi
ašmenis nervinis sutrikimas. 
Psichinė depresija, staigi de
presijos pradžia, depresiją gy
dant tricikliniais vaistais gau
ta mažoji manija, kas yra pro
to liga, pasireiškianti pakaito
mis padidintai gera nuotaika, 
o po to nervingumas, perei
nantis į žiaurumą. Įtarimas, 
kad jaunuolis serga minėta 
dviašmene depresija, didėja, 
kai jis nenuosaikiai elgiasi, 
kai svyruoja jo nuotaika ener
gijoje, veikloje ir miege. 

Nusiminusio jaunuolio 
gydymas 

Tokį jaunuolį geriausiai se
kasi gydyti, kai jis tvarkomas 
sudėtingai: kai tvarkomasi pa
vieniai, šeimoje, mokykloje, o 
reikalui esant, ir vaistais. Tas, 
žinoma, yra vien gydytojo rei
kalas. Žinotina, kad vien vais
tais jaunuolio nusiminimo gy
dymas retai kada esti sėk
mingas. Tik suaugusių nusi
minimas geriausiai vien vais
tais gydomas, bet nusiminusio 
jaunuolio vien vaistais gydyti 
negalima. Reikia juos jungti 
su psichikos gydymu. 

Reikia čia ir tėvynėje sunor-
muoti žmonių gyvenimą, viską 
pradėjus nuo vaiko. Tvarkyti
nas ginklų gausumas ir žiau
rumų viešas rodymas. Pra-
žūtin veda ne tik Ameriką, bet 
ir mūsų kraštą jaunuolių po
mėgis žiaurumams, narkotiza-
vimasis, vaikų skriaudimas ir 
šeimų suirimas. 

Nusiminimas yra nervinė 
netvarka, kaip ir išprotėjimas. 
Pastarasis mąžta pas vegeta
rus. Ne pro šalį bus ir mums 
tokia mityba susidomėti. Sėk
mės. 

Burnos higienistų mokslo metų baigimo Kaune. Iš kaires: dr Leonidas Ragas, kun. Ričardas Miutavičius, Svei
katos minstras M. Stankevičius. Judita Martin. R D H . ir Kauno Medicinos universiteto rektorius V. Grabaus
kas su studentėmis ir knu personalu. 

TAI TIK PRADŽIA 
Šių metų birželio 25 dieną 

Kauno Medicinos universiteto 
pirmoji burnos higienos mok
slo, laida, susidedanti iš 10 
higienisčių, baigė 4 metus 
trukusias studijas, apvaini
kuotas darbo vaisių bakalau
ro laipsniu. Diplomų įteikimo 
ceremonijos buvo ypatingos, 
nes tai pirmieji šio mokslo 
sakos profesionalai, išmoks
linti Lietuvoje. Susirinkusius 
pasveikino KMU rektorius Vi
lius Grabauskas, Visuotinės 
sveikatos fakulteto dekanas 
A. Kimtys, Sveikatos minis
tras M. Stankevičius, KMU 
dvasios vadas R. Mikuta
vičius, doc. S. Milčiuvienė, dr. 
L. Ragas iš Čikagos ir Judita 
Matrin, RDH, iš Kansas City, 
Mo 

Visos absolventės yra ap
sirūpinusios ateitimi. Vienos 
dėstys universitete, savo pa
sirinktoje srityje, kitos dirbs 
privačiose stomotologijos kli
nikose. Yra ir tokių absolven-

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

200-OJI PAGALBOS SIUNTA 

čių, kurios sieks magistro 
laipsnio iš specialios sveika
tos, vadybinės ar švietimo sri
ties. Asmeniškai, aš ypač 
džiaugiuosi šiomis pirmomis 
absolventėmis. Su molonumu 
sekiau jų pažangą. Visos stu
dentės stropiai ruošėsi šiai, 
Lietuvoj naujai, bet labai rei
kalingai, stomotologijos šakai. 

Nepaisant sunkumų, išgy
ventų per tuos 4 metus, dir
bant ir dėstant Lietuvoj, ne
mainyčiau juos į jokius kitus 
išgyvenimus. Gyvendama čia, 
sužinojau ne tik apie savo 
prosenelių gimtąjį kraštą, bet 
ši neįkainojama patirtis pa
dėjo man suprasti geriau ir 
save. Įsigijau draugų visam 
gyvenimui ir tuo pačiu ma
lonų įsipareigojimą tęsti to
liau higienos mokslo vys
tymąsi Lietuvoje. 

Visa tai nebūčiau galėjus at
likti be DAFL (Dental Assis-
tance Foundation to Lithua-
nia) organizacijos pagalbos ir 

Liepos 13-17 d. Lietuvoje 
lankėsi Oldenburgo krašto 
(Vokietija) Carito ir Maltos or
dino pagalbos tarnybos ben
dradarbiai, atgabenę jau 200-
ąją pagalbos siuntą. Šio nedi
delio Žemutinės Saksonijos 
krašto katalikų organizacijos 
nuosekliai remia Lietuvos Ca
rito socialinius projektus jau 
nuo 1990 m. gruodžio. Parem
ta taip pat Maltos ordino pa
galbos tarnybos Lietuvos sky
riaus ir kai kurių valstybinių 
institucijų veikla. Svečiai su 
pasididžiavimu prisimena, 
kad humanitarinę siuntą at
vežė į Lietuvą ir 1991 m. sau
sio įvykių dienomis, kuomet 
po Vilnių tankai važinėjo. Per 
aštuonerius partnerystės me
tus į Lietuvą atgabenta apie 
2,806 tonos labdaros (daugiau
sia medicininės įrangos, vais
tų, drabužių ir maistoj už 
bendrą 15,034,758 DM sumą. 
Lietuvoje su pagalbos siunto
mis jau lankėsi per 500 Vokie
tijos savanorių talkininkų, an-
tratiek dalyvavo surenkant ir 
organizuojant siuntas Vokieti
joje. Tarp daugelio abiejų ša
lių katalikų bendruomenių ir 
organizacijų užsimezgė tiesio
giniai kontaktai, nusistovėjo 
ne tik dalykiniai, bet ir žmo
giškos draugystės santykiai, 
{vairūs socialinės pagalbos 
projektai oldenburgiečių yra 
reguliariai lankomi ir remiami 
visoje Lietuvos teritorijoje-di-
džiuosiuose miestuose ir dau
gelyje provincijos vietovių, kur 
veikia Carito struktūros. Po 
vieną kartą labdara nugaben
ta į Černobylį Ukrainoje ir į 
Taliną, taip pat dažnai su
laukia paramos transportų dvi 
bendruomenės kaimyninėje 
Baltarusijoje-Gardine. ir Varė-
nave (Voronovo). 

Liepos 14 d. iškilmingas 
svečių pagerbimas ir šventi
niai pietūs surengti Kauno ar
kivyskupijos kurijos konferen
cijų salėje. Oldenburgo Carito 
direktorių p. Paulių Šnaiderį 
(Paul Schneider) ir Maltos or
dino pagalbos tarnybos vadovę 
baronienę Moniką fon Šorlė-
mer (Monika von Schorlemer) 
bei maltietį Jozefą Zibelį (Jo-

dr. Leonido Rago patarimų bei 
moralinės ir medžiaginės pa
ramos. Jis man visuomet buvo 
ne tik optimizmo, bet ir tiesio
ginės paramos šaltinis. Jei 
trūko knygų, instrumentų ar 
mokymo priemonių, jis visuo
met atrasdavo būdus juos 
parūpinti. 

Pirmoji Kauno Medicinos 
universiteto burnos higienos 
mokslo laida gavo savo diplo
mus, bet ji nebus paskutine. 
Burnos higienos mokslas Lie
tuvoje bus tęsiamas toliau!. 

Judi ta Martin, 
RDH, BS 

seph Sibbel), ištvermingus 
didžiulių krovininių transpor
terių vairuotojus p. Dyterį 
Šiferį (Dieter Schiffer) ir 
Tomą Biorgerdingą (Thomas 
Boorgerding) bei savaitraščio 
„Kiche+Leben" („Bažnyčia+ 
gyvenimas") žurnalistę Ker-
stin Humberg šiltais dėkin
gumo žodžiais pasveikino Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
socialinių ir karitatyvinių rei
kalų komisijos pirmininkas 
arkivyskupas Sigitas. Tamke-
vičius, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, atstovė dr. 
Audra Mikalauskaitė, Kauno 
meras Henrikas Tamulis, 
miesto Socialinių , reikalų ko
miteto pirmininkė Nijolė Ra
gauskienė, Maltos ordino pa
galbos tarnybos Lietuvos sky
riaus vadovas Arvydas Bru
žas, Lietuvos Caritas centro 
bei visų septyniose vyskupi
jose veikiančių Carito organi
zacijų darbuotojai. Lietuvos 
bičiulių grupės vadovai perju
osti tradicinėmis juostomis su 
įaustu vokišku tekstu: „Olden-
burga-Lietuva, 200-asis pagal
bos transportas, 1998". Tiek 
svečiai, tiek šeimininkai savo 
kalbose pabrėžė, kad drauge 
su Lietuvos nepriklausomybe 
gimęs bendravimas yra abi
pusė dovana. 
Kaune tąsyk lankytasi dos
nią paramą iš Oldenburgo 
gavusiose įstaigose: Kauno 
Carito diagnostikos centre ir 
labdaros vaistinėje, vienišas 
namas su kūdikiais ir sene
lius globojančiuose ^Kartų 
namuose",-Vilijampolės vaikų 
pensionate. Aptartos ir to
lesnės paramos galimybės. 

Vilniuje susitikta su arki
vyskupijos Carito direktoriu
mi diakonu Baliu Stankumi, 
pabuvota „Motinos ir vaiko" 
globos namuose. 

P. Šnaideris ir M. fon Šor-
lėmer kartu su Lietuvos Cari
to direktoriumi kun. R. Grigu 
apsilankė Muitinės departa
mente, kur su direktoriumi 
Alvydu Budriu aptarė prie 
Lietuvos sienos kylančius ne
sklandumus, sunkiai paaiški
namą valdininkų nerangumą, 
kai labdaros vežėjai sulaikomi 
kelioms valandoms ir vaikomi 
nuo vieno tarnautojo prie kito. 
Tai atbaido geranoriškus pa
ramos teikėjus nuo Lietuvos. 
Direktorius užtikrino, kad bus 
daroma viskas, kad abejingu
mas nestabdytų geros valios 
iniciatyvų, kad dabar vykdo
ma muitinės sistemos refor
ma, diegiamos Vakarų tech
nologijos ir standartai. Jau at
leista keli šimtai tinkamai ne
dirbusių muitinės pareigūnų. 

Kelios kitos dienos, svečių 
pageidavimu, skirtos pažinčiai 
su Lietuva, Delegacijos nariai 
gėrėjosi Vilniumi iš TV bokš
to, apžiūrėjo Trakų pilį, ap

lankė Kuršių Neriją, Tomo 
Mano namelį (kaip tik po VFR 
užsienio reikalų ministro Kin-
kelio vizito), Kryžių kalną, ku
riame jau stovi ne vienos Ol
denburgo bendruomenės at
vežti kryžiai. 

Svečius priėmė naujosios 
Šiaulių vyskupijos vyskupas 
Eugenijus Bartulis, taip pat 
padėkojęs už praktiškai-pa-
galba artimui-liudįjamą Dievo 
meilę. 

Svečiai veinbalsiai tvirtino, 
kad metai iš metų pastebi 
didelę pažangą — tiek Lietu
vos Carito veiklos turinio ir 
formų, tiek bendrai Lietuvos 
gyvenimo įvairių sričių vysty
mesi. 

Į pusiau juokais sakomus 
palinkėjimus neilgai trukus 
susitikti 300-ojo paramos 
transporto proga lietuvių pusė 
atsiliepdavo santūriai. Galbūt 
valstybės ekonomika ir visuo
menės sąmoningumas ateityje 
kilstelės tiek, kad patys, geru
mo skolą grąžindami, ga
lėsime remti labiau vargs
tančius. 

Kun. Robertas Grigas 

APAŠTALIŠKOJO 
N U N C I J A U S VIZITAS 

PANEVĖŽYJE 

Gegužės 17 d. Panevėžyje 
lankėsi apaštališkasis nunci
jus arkivyskupas dr. Erwin 
Josef Ender. Garbingą svečią 
Katedros gatvės pradžioje pa
sitiko vyskupai Juozas Preik
šas ir Juozas Žemaitis, MIC, 
su tautinių šokių ansambiu 
„Grandinėlė", Šokant Jfepu-
rinę", svečias buvo palydėtas 
iki Panevėžio katedros šven
toriaus vartų, kur jį pasitiko 
katedros klebonas mons, Juo
zapas Antanavičius ir dūdų 
orkestras „Panevėžio garsas". 
Vyskupas J. Preikšas, pasvei
kinęs nuncijų, paprašė jį per 
šv. Mišias pasimelsti už visus 
susirinkusius, ypač už vaikus, 
šeimas, jaunimą, vargų pris
paustus ir ligonius. Parapi
jiečius vyskupas paragino 
melstis, kad nuncijus, eida
mas šias aukštas šventojo 
Tėvo jam patikėtas pareigas, 
sulauktų gausių savo darbo 
vaisių. Mišias, kurių koncele-
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bracijai vadovavo apašta
liškasis nuncijus, taip pat au
kojo vyskupai J. Preikšas ir J. 
Žemaitis, MIC, kelios dešim
tys Panevėžio vyskupijos ku
nigų. 

Sakydamas pamokslą, nun
cijus džiaugėsi galįs kartu 
pasimelsti ir dėkoti Viešpačiui 
už didžią atpirkimo malonę. 
J3avo apsilankymu taip pat 
trokštu sustiprinti jūsų ti
kėjimą. Didžiulė privilegija 
būti krikščionimi, būti pa
šauktam dalyvauti Kristaus 
prisikėlime ir gyvenime. Ta
čiau priklausyti Kristui ir 
Bažnyčiai yra ir didelė atsako
mybė. Kaip jo tautos nariai tu
rime visų pirma išsivaduoti iš 
visų nuodėmės saitų, kurie 
trukdo asmeniškai pasiekti 
visišką Dievo vaikų laisvę", — 
kalbėjo arkivyskupas. Apaš
tališkasis nuncijus linkėjo 
būti tikrais ir ištikimais Kris
taus mokiniais, drąsiais Gero
sios Naujienos skelbėjais. 

Šv. Mišiose dalyvavo Pa
nevėžyje įsikūrusios moterų 
vienuolynų seserys, jaunimo 
grupės ir organizacijos, Pa
nevėžio miesto, rajono ir 
apskrities vadovai. Po pa
maldų garbusis svečias buvo 
apdovanotas gėlėmis bei atmi
nimo dovanomis. Šiam vizitui 
prisiminti katedros švento
riuje pasodintas kaštonas. 

BŽ, Nr. 11,1998 

• Apysakų rašytojai rašo, 
lyg meilė liestų tik jaunus 
žmones ir romantika pasibaig
tų prie altoriaus. Kokie jie ak
li! Geriausia romantika vyks
ta vedybų ribose; puikiausios 
meilės pasakos atsiranda po 
vedybų, ne prieš. 

Irving Stone 
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199H mokslo metų absolventes, burnos higienistas su savo dėstytoja (sėdi viduryje su celėmis) Judita Martin, 
RDH, BS, kuri 1994 m. sudarė Lietuvoje naujus Burnos higienos mokslo Sakos kursus ir teoretiniai bei kliniki-
nini paruošė pirmąsias dėstytojas Kristiną Saldunaitę ir Jūratę Pauraite — abi sėdi salia Juditos Martin. Taip 
pat sėdi (iš kraštų) Lina Malinauskaite ir Kristina Pilvelyte; stovi: Daiva Martinavieiūte, Kristina Levickytė, 
Giedre Jablonskytė, Gitana Gatavėnaitė, Alma Vaitekūnaitė, Evelina Serovaite. Odeta Sližytė. Jurgita 
Žemaitytė. 
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GRAŽINKIM LIETUVIU 
KALBĄ I VILNIAUS KRAŠTĄ 

KĘSTUTIS 
Kartas nuo karto mūsų spau

doje pasirodo įvairūs straips
niai ir žinutės apie Vilniaus 
kraštą. Dažnai rašoma apie tai, 
ten esančius vietinius gyvento
jus , pastangas išlaikyti šią Lie
tuvos dalį sulenkintą ir trukdy
ti bet kokiam lietuvybės pli
timui. 

To krašto gyventojų dau
gumą sudaro sulenkėję lietu
viai ir gudai, save dažnai va
diną tuteišiais, tai yra vieti
niais ar čiabuviais. Ir jų kas
dieninė kalba, išskyrus tarp iš
simokslinusių ir kolonistų, 
dažniausiai yra lenkiškai gu
diškas žargonas, kai kuriose 
vietovėse su lietuviškų žodžių 
priemaiša. Kadangi jų daugu
ma oficialiai sakosi esą lenkai, 
o jų vadai yra aktyvūs, į juos ir 
pati Lenkija atkreipia dėmesį. 
Ne tik vietinės, bet ir Lenkijos 
organizacijos, net ir Lenkijos 
Seimas, stengiasi paremti, jų 
žodžiais, lietuvių skriaudžia
mus savo tautiečius. Ypatin
gas dėmesys kreipiamas į švie
timą. Lenkiškos mokyklos yra 
viskuo pertekusios. Įvairūs 
propagandiniai leidiniai yra 
nukreipti prieš lietuvius ir Lie
tuvą. Ir juo tolyn — tuo blogyn. 

Visos buvusios Lietuvos vy
riausybės ir Seimai į tai mažai 
kreipė dėmesį. LDDP valdžios 
laikais į Vilniaus kraštą ir ten 
esančias problemas buvo žiū
rima pro pirštus. Dar geriau, 
tačiau didesnio dėmesio nema
tyti ir iš dabartinio Seimo lie
tuvybės ugdymui ir reikalin
gai paramai lietuviškam švie
timui šiame krašte. 

Reikia tik dėkoti buvusiam 
Švietimo ministrui prof. Zig
mui Zinkevičiui, kuris pirmasis 
į tai atkreipė dėmesį ir per po
rą metų, kartu su Vilniaus 
apskrities., viršininku Aliu Vi-
dūnu, pajėgė įsteigti net 20 
naujų lietuviškų mokyklėlių. 
Šiandien dauguma jų jau per
pildytos. Daugelis nutautėju
sių tėvų jau pradeda suprasti, 
kad jie gyvena Lietuvoje, jie 
yra jos piliečiai, ir kad jų vai
kų ateitis bus daug šviesesnė, 
jei juos leis į lietuviškas mo
kyklas. Bet tų mokyklų reikia 
daug daugiau. 

J tai savo dėmesį atkreipė ir 
Tautos fondas. Gegužės 9 d. 
metiniame suvažiavime buvo 
svarstomas paramos klausi
mas naujų lietuviškų mokyklų 
pastatų statybai. Buvo nutar
ta skelbti specialų vajų pra
dinės mokyklos statybai Lavo
riškėse. Tikslas — sutelkti 
75,000 dol.. nes likusią dalį 

K MIKLAS 
statybos išlaidų padengs Vil
niaus apskrities viršininko 
įstaiga. 

Kas tos Lavoriškės? 

Tai nedidukas, gerokai ap-
lenkintas miestelis prie Vil
nios upės, 24 km į rytus n u o 
Vilniaus ir 8 km nuo Bal taru
sijos sienos, prie Vilniaus — 
Polocko plento. Miestelį iš 
rytų ir iš šiaurės vakarų supa 
didžiuliai miškai, apie 6,000 
ha. 

Miestelio pietvakarinėje da
lyje, Vilnios dešiniajame k ran 
te yra piliakalnis. Iš rytų jį 
juosia bevardis upelis, o iš 
pietų — Vilnios slėniai. Pilia
kalnio šiaurės rytinė dalis su
naikinta 1904-1905 metais , 
statant mūrinę bažnyčią, o li
kusi dalis — 1934-1936 m. ka
sant žvyrą. Išliko tik pietry
tinė dalis ir pašlaitėje į pietų 
rytus nuo jos, Vilnios kairia
jame krante, buvusios gyven
vietės pėdsakai. Iš atkastų 
senienų spėjama, kad čia 
žmonių gyventa pirmaisiais 
amžiais po Kristaus. 1523 m. 
dokumentuose minimas Lavo
riškių kaimas ir valsčius. 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos laikais Lavoriškės buvo 
seniūnija, nedidelė ir daž
niausiai turėjo bendrą seniūną 
su Rokantiškėmis. 

Lavoriškės aprašytos ir i talų 
kronikininko Aleksandro Gva-
jinio 1578 m. Krokuvoje išleis
toje knygoje „Sarmatiae Euro-
peae descriptio". Ten rašoma: 
„Už keturių mylių nuo Vil
niaus taip pat yra kara l i škas 
kaimas Lavoriškės, ku r i ame 
dar nemaža gyvena tų, kur ie 
žalčius kaip dievus garbina ir 
jiems kažkokias aukas duoda". 

XVI-XVII amžiuje čia buvo 
didelės geležies liejyklos, vė
liau ir popieriaus fabrikas. 
1644 m. buvo pastatyta medinė 
katalikų bažnyčia kaip Onos 
Rudaminaitės-Pacienės funda
cija. J i stovėjo toje vietoje, k u r 
dabar yra kapinės. Per vadi
namąjį 13 metų karą t a rp Mas
kvos ir Lietuvos, Lenkijos baž
nyčia 1655 m. buvo sudeginta , 
bet 1670 m. atstatyta. 1676 m. 
vizitatoriaus raporte pažymė
ta, kad bažnyčia yra globojama 
karaliaus. 1775 m., Vilniaus 
vyskupo Zienkovičiaus rūpes
čiu bažnyčia buvo pers ta ty ta , o 
1906 m. klebono kun. Juozapo 
Mirono ir parapijiečių pas tan
gomis buvo pastatyta dabar
tinė mūrinė bažnyčia, arki-
vysk. R. Jalbžykovskio kon-

Los Angeles jaunimo ansamblio „Spindulys" nariai, dalyvavę Vilniuje vykusioje Pasaulio lietuvių Dainų ir šokių 
šventėje, prie ansamblio vadoves Danguolės Varnienės piešto plakato. Klupo — Gitą Lisauskaite. Sėdi — šokių 
mokytoja Sigita Barysienė, ansamblio vadovė Danguolė Varnienė, muzikos vadovas Viktoras Ralys. Stovi I eil. 
— Danutė Scola, Tina Petrušyte, Jieva Mulokaite. Adrija Karaliūte, Daina Žemaitaityte. Aušra Mulokaitė, Au
dra Kudirkaitė, Vasara Anaya. Tanya Barauskai*^ II eil. — Daiva Grieže -Jurgelevičienė, Marius Anelauskas. 
Saulius Žemaitaitis, Povilas Pakuckas, Romas Kudirka, Auris JaraSūnas, Linas Vitkus, Darius Vitkus, Aidas 
Mattis, Jonas Butėnas. Trūksta Vilijos Gulbinaitės ir Aro Aleknos. 

sekruota 1927 m. 
1906 m. s ta ty ta bažnyčia yra 

didelė, savotiškai graži, bet 
nesti l inga — kelių istorinių sti
lių mišinys. Du aukšt i fasadi
niai bokštai masyvūs ir dvigu
bai aukštesni už frontoną. 
Bokštai suskaldyti į t r is kvad
ra t in ius ta rpsnius apvainikuo
t u s aš tuonkampe s t ruktūra . 
Bažnyčios viduje daug papuo
šimų. Didysis altorius turi 
daug gotiško sti l iaus elemen
tų. Sienos nutinkuotos, bet ne
ornamentuotos. Bažnyčioje 
kabo du vertingi paveikslai — 
„Šv.Juozapas" /išXVTIIa./ ir 
„Šv.Stepono užmušimas" / 
1850 vaJ. Taip pa t ten yra 
Slucko juostų imitacijos, XLX 
a. metalinis relikvijorius, žal
varinis varpas /1774 mJ ir kt. 

1781 m. Lavoriškėse pradėjo 
veikti pradžios mokykla, ku
rioje drauge su keliais šlėktų 
ir miestiečių vaikais mokėsi ir 
t rys valstiečių vaikai . Lenkų 
valdymo laikais buvo pastaty
t a nemažai pradžios mokyklų, 
o nuo 1955 m. ir vidurinė mo
kykla. 

XDC a. ši vietovė, veikiant 
dvarams ir lenkuojantiems 
kunigams, buvo gerokai ap-
lenkinta. Lietuvių, kalbančių 
ir galvojančių lietuviškai, beli
ko tik saujelė. Dauguma gy
ventojų sudaro sulenkėję gu
dai, gan pa lankūs lietuviams 
ir lietuviškos mokyHos "įstei
gimui šio miestelio ribose. 

Reikia pabrėžti , kad Lavo
riškės yra seniūnijos centras 

apimąs tik apie 8,000 gyven
tojų. Tačiau pačiame mieste
lyje gyvena tik apie 500. 

J a u parinkta v ie ta 
mokyklai 

Dainų švenčių proga į Vilnių 
buvo nuvykę — Tautos fondo 
tarybos pirmininkas Jonas 
Vilgalys ir kontrolės komisijos 
pirmininkas Kęstutis Miklas. 
Liepos 2 d. jiedu turėjo pasi
matymą su Vilniaus apskri
ties viršininku Aliu Vidūnu, 
kur iame taip pat dalyvavo 
Tautos fondo atstovas Lietu
voje prof. Napoleonas Kitkaus
kas, architektas prof. Vytau
tas Nasvytis ir apskrities vir
šininko patarėjas Švietimo ta
rybos pirmininkas Jonas En
driukaitis. Posėdžio metu bu
vo apsvarstyta daug įvairių 
klausimų mokyklos statybos 
reikalu ir susipažinta su arch. 
Nasvyčio paruoštais projektuo
jamos mokyklos planais. Lie
pos 9 d. visi posėdžio dalyviai 
vyko į Lavoriškes apžiūrėti tris 
numatytus sklypus ir parinkti 
vieną iš jų. Parinktasis skly
pas, apie vieno ha dydžio, yra 
prie pagrindinio kelio, dešinėje 
pusėje, prieš įvažiuojant į baž
nyčią, apie 100 m nuotolyje 
nuo jos. 

Je i viskas vystysis kaip nu
matyta , mokyklos statyba tu
rėtų prasidėti dar šį rudenį ir 
užbaigta ateinančiais metais 
mokslo metų pradžiai. 

Dabar tik belieka sutelkti 

tuos reikiamus 75,000 dolerius. 
Tautos fondas laikia aukų. Jis 
tikisi, jog mūsų tautiečiai, kur 
jie bebūtų, supras, kad pirmieji 
žingsniai kelyje į lietuvybės 
puoselėjimą prasideda su švie
timu nuo pačių pirmųjų dienų 
mokyklos suole. 

Savo auką lietuviškai mokyk
lai Lavoriškėse pastatyti siųs
kite LITHUANIAN NATION
AL FOUNDATION vardu, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207-1910. Aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

ATOSTOGAUJA 
SODUOSE 

Daugiausia gyventojų atos
togas praleis kaime ar sode, 
nors tokia galimybe praleisti 
atostogas žmonės nėra paten
kinti. 

Žurnalo „Veidas" užsakymu, 
viešosios rinkos tyrimų studi
jos „Spinter" atlikta apklausa 
rodo, kad šiemet dauguma 
žmonių atostogaus kaime, 
sode bei kelias dienas praleis 
prie jūros. Taip atostogas 
planuoja praleisti beveik 90 
procentų visų apklaustųjų. 
Namuose ilsėsis 12 proc., 
užsienyje 6.6 proc. dalyvavu
siųjų apklausoje. 

Tokios atostogos netenkina 
42.5 proc. gyventojų. Dar 32.4 
proc. teigė, kad tai juos tenki
na tik iš dalies. Ir tik 13,2 
proc. apklaustųjų yra paten
kinti atostogų teikiamomis ga
limybėmis. 

Danutė Bindokienė 

Kada pasibaigs ši 
,muilo opera"? 

Nemažai TV žiūrovų yra tie
siog ligūstai prisirišę prie 
vadinamųjų ..muilo operų'", 
kurių epizodai diena iš dienos 
murdosi dirbtinėje proble
mose. Beje, retas drįsta prisi
pažinti, kad dėl mėgsta
miausios ,.muilo operos" ati
deda svarbius reikalus, susi
tikimus ir darbus. 

Tačiau joks tų kasdieninių 
TV scenarijų kūrėjas turbūt 
negalėtų sugalvoti įvykių, jau 
kuris laikas besivystančių 
JAV sostinėje su pagrindiniu 
veikėju — svarbiausiu šio 
krašto asmeniu, kuriam tauta 
prezidento rinkimuose ati
davė savo pasitikėjimą. Kaip 
ir televizijos .,muilo operų" at
veju, didžioji dalis ameri
kiečių apklausiniuose pasisa
ko, kad visas šis reikalas jau 
labai įkyrėjo ir laikas jį vie
naip ar kitaip baigti. Vis tik 
žinios apie smulkiausias pre
zidento santykių (tikrų ar tik 
šauniai surežisuotų) detales 
tebėra labai populiarios. Tai 
galime pręsti iš vietos, kone 
kasdien skiriamos prez. Bill 
Clinton. advokatui Ken Starr . 
buvusiai Baltųjų rūmų tar
nautojai Monica Lewinsky ir 
visiems kitiems, kuriuos tik 
vienaip ar kitaip įmanoma 
įvelti į šiuos epizodus. 

Visų su šiais kaltinimais 
vienaip ar kitaip susietų žmo
nių pavardės tapo kone ben
driniais, nuolat vartojamais, 
žodžiais, o užkulisiuose, kai 
tik bylos pasibaigs, be abejo, 
seilę varvina knygų leidėjai ir 
filmų gamintojai. Kyla įtari
mas, kad daug kas buvo su
maniai planuota ir vykdyta. 
Pavyzdžiu gali būti ir telefo
niniai pokalbiai, kuriuose Mo
nica gyrėsi savo draugei apie 
tariamus santykius su prezi
dentu. Jeigu tie pokalbiai tik
rai buvo tarp dviejų artimų 
moterų, kodėl viena juos uo
liai rekordavo? 

Respublikonams prezidento 
problemos yra tikra rugia
pjūtė, iš kurios jie gali tikėtis 
labai brandaus derliaus — 
laimėjimų būsimuose rinki
muose. 

Prezidentas pagaliau sutiko 
šio mėnesio 17 d. liudyti pri
siekusiųjų teisme ir pasakyti 
„visą tiesąr. Kokia ta tiesa, 
sunku spėti. Jeigu įtarimams 
ir užuominoms, kuriomis kas
dien svaidosi adv. Starr ir 
kiti, susieti su šia byla, yra 
pagrindo, reikėjo jau seniai 
juos iškelti tiesiai-šviesiai ir 

visų reikalų užbaigti, nes ir 
nemaloniausia tiesa butų pri
imtinesnė už prezidento įstai
gos sumenkinimą ne tik savo 
piliečių, bet ir visu pasaulio 
akyse. Kaip Bill Clinton gali 
įrodyti užsieniui savo patiki
mumą ir daryti svarbiuosius 
sprendimus, jeigu jis- yra pa
statytas visų pajuokai ir pa
piktinimui'' O tų svarbiųjų 
sprendinių šiuo metu ypač ne
trūksta. 

Neseniai Lietuvoje taip pat 
pakele galvą įtarinėjimai — 
kas ką sek", kodėl buvo seka
ma, kur pasibaigia asmeninio 
privatumo riba. ar asmuo, 
užimantis svarbias pareigas 
vyriausybėje, jau neturi jokios 
teisės į savo asmenišką gyve
nimą. Pagaliau — kuo jis gali 
pasitikėti? Amerikoje gi sako
ma, kad pats vienišiausias 
žmogus gyvena Baltuosiuose 
rūmuose. Kaip dabar atrodo, 
tas asmuo ateityje bus dar vie
nišesnis, negu iki šiol. nes net 
artimiausiais sausais, slapto
sios tarnybos pareigūnais, 
kurių darbas yra nuolat būti 
šalia prezidento, jis nebegali 
pasitikėti, pasakyti atviresnį 
žodį arba neapgalvotai pa
sielgti. Jie taip pat turi liudy
ti prieš asmenį, kuris tikisi 
nesulaužomo lojalumo. 

Užimdamas savo pareigas 
antrosios kadencijos pradžio
je, prez. Bill Clinton tvirtino, 
kad jis būsiąs labiausiai 
pasižymėjęs JAV prezidentas 
ir turėsiąs specialią vietą šio 
krašto istorijoje. Atrodo, kad 
ta pranašystė jau dabar iš
sipildė, tik. deja. ne taip. kaip 
prezidentas būtų norėjęs: nes 
visi jo atlikti svarbūs darbai 
bus užtemdyti vienos patrauk
lios merginos sijonėlio 'nors ir 
labai trumpučio) šešėliu. 

Keista, kad Amerika, nuolat 
pabrėždama Bažnyčios ir. vals
tybės atskyrimą, tiek daug 
reikšmės skiria savo preziden
to ''ariamai svetimavimo nuo
dėmėms, i svetimavimui ir 
melavimui' Jeigu žmona Hil-
lary gali jam atleisti, tai kodėl 
tauta būtinai turi pažymėti 
Bill kaktą ..raudona raide'", 
kaip buvo kažkada praktikuo
jama šiame krašte'.' 

Kaltas iš dalies ir preziden
tas, kad iki šio! vadovavosi 
principu: jeigu ignoruosiu, 
viskas kažkaip savaime iš
sispręs... Laikas jam atlikti 
„viešą išpažintį'" prieš savo 
tautą. 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Nr.6 (Tęsinys) 
Šalia visų j a u 

minėtųjų apdovanojimų ypač 
garbingu buvo laikomas Klai
pėdos atvadavimo medalis 
(įkurtas 1924-1925 m.), kurį 
Lietuvoje buvo pelnę gal t ik 
kelios dešimtys narsuolių. 

Pirmasis lietuviškas ordinas 
Vyčio Kryžius buvo įs teigtas 
1919 m. birželio 28 d. kovų su 
nepriklausomybės priešais 
metu. Apdovanojimas buvo 
kariškas, skirtas tik ka re 
pasižymėjusiems pagerbti , ta
čiau pradžioje buvo dviejų 
rūšių — su kardais, dalyvavu
siems ir pasižymėjusiems ka
re, ir be kardų — civiliams, 
aktyviai padėjusiems Lietuvos 
kariuomenei savo veikla a r 
darbais. Nors nuo 1919 m. ke
liskart keitėsi apdovanojimo 
pavadinimas ir šiek tiek 
išvaizda bei pats į s ta tymas , 

Vytauto Didžiojo ordinas. 1930 m., įsteigus vadinosi Kryžiumi už 
V laipsnis. tėvynę, nuo 1920 m. Vyties 

Kryžiumi, nuo 1927 m. — Vy
ties Kryžiaus ordinu, nuo 
1930 m. Vyčio Kryžiaus ordi
nu, tačiau pagrindiniai apdo
vanojimo principai liko tie 
patys — Vyčio Kryžiumi buvo 
apdovanojami asmenys, kurie 
didvyriškai ir narsiai , su gink
lu rankoje, gynė Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. 

Nuo 1927 m. šis apdovanoji
mas į teisinamas ordinu ir 
tampa pačiu svarbiausiu ir 
garbingiausiu apdovanojimu 
Lietuvos valstybėje. Pirmasis 
Vyčio Kryžiaus ordino laipsnis 
su žvaigžde per visą nepri
klausomos Lietuvos laikotarpį 
buvo įteiktas tik septyniems 
asmenims: pirmajam Lietuvos 
Kariuomenės vadui generolui 
S. Žukauskui , prezidentui A. 
Smetonai, Belgijos karaliui Al
bertui, Italijos karaliui Vikto
rui Emanueliui ir ministrui 
pirmininkui B. Musoliniui, 
Čekoslovakijos prezidentui T. 
Masarykui ir Vokietijos prezi
dentui P. Hindenburgui . J au 
vėlesniais nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo iškilęs 
klausimas dėl apdovanotųjų 
Vyčio Kryžiaus ordinu skai
čiaus. 1938-siais bandyta jį 
nustatyt i , tačiau įvairūs šal

tiniai pateikė skirtingus duo
menis, kurie svyravo nuo 800 
iki 1,500 ir net 2,000. Deja, ir 
šiais laikais nėra galimybės to 
padaryti , nes visi preziden
tūros ir krašto apsaugos ar
chyvai yra dingę per sovietinę 
okupaciją. 

Svarbu atkreipti dėmesį į 
tai , jog, apdovanojant šiuo or
dinu, buvo laikomasi ypač 
griežtos tvarkos... Negavę pa
ties žemiausiojo laipsnio, ne
galėjo būti apdovanoti aukš
tesniu, t.y. negavęs 5-jo, ne
gausi 4-jo ir t.t. iki I-jo laips
nio. Jokiu išimčių, kaip yra 
dabartinėje Lietuvoje, tuo lai
ku, atrodo, niekam nedarė ir 
tokių teisių, daryti kam nors 
išimtis, net ir prezidentui, 
įstatymas nenumatė. Tenka 
priminti, jog mūsų sparnuotie
ji didvyriai S. Darius ir S. 
Girėnas buvo apdovanoti Vy
čio Kryžiaus ordino 5-ju laips
niu. 1927 m. įkūrus Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no ordiną, o 1930 m. Vytauto 
Didžiojo ordiną, po 1933 m. 
apdovanojimas Vyčio Kryžiaus 

ordinu beveik sustojo, nes tai
kaus kuriamojo laikotarpio 
Lietuvos žmonių darbams ir 
veiklai įvertinti geriau tiko 
Vytauto ir Gedimino ordinai 
ar kiti nauji, tuo metu atsira
dę, medaliai bei garbės 
ženklai. 

1930-siais metais, įkūrus 
Vytauto Didžiojo ordiną, ap
dovanojimas su grandine tam
pa pačiu garbingiausiu Lietu
vos apdovanojimu. Vytauto 
Didžiojo ordinu su grandine 
1930 m.-1940 m. buvo apdova
noti tik penki asmenys: Lietu
vos prezidentas A. Smetona, 
Latvijos prezidentai K. Ulma
nis ir A. Kviesis, Estijos prezi
dentas K. Petsas ir Suomijos 
prezidentas P. E. Svinhufvu-
das. Apdovanoti lietuviškais 
ordinais ir medaliais pristaty
davo atskiros Lietuvos mini
sterijos, kaip. Užsienio. Švie-
timo.Vidaus reikalų. Krašto 
apsaugos ir kt.. o visų apdova
notųjų pavardės kiekvienais 
metais buvo skelbiamos „Vy
riausybės Žiniose" II dalyje. 

(Bus daugiau) 
Vytauto D;džiojo ordinas — aukščiausiasis laipsnis su grandine. įkurtas 
1930 m 'Vdiną suprojektavo ir sukūrė dail •) Burba Nepriklausomos 
Lietuvos laikais 1930-1940 m Šiuo aukščiausiu mūsų valstybes apdova 
nojimu bû o pagerbti tik penki asmenys 

mmmammt * M « M M 
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PAMINĖTAS MUZIEJAUS 
ĮKŪRIMO 70-METIS 

Laikas skaičiuoja greitai 
prabėgančius metus. Auga 
medžiai, keičiasi žmonių kar
tos, o išeidami, žmones palie
ka tik dalį savo atminties ar
timiesiems. Pas i rausę toje se
nolių atmintyje, galime pada
ryti išbadą, kad visa tai, ką 
mes dar tur ime, sukur ta mū
sų protėvių ištakose. Didžiau
si a t radimai ir išradimai buvo 
ten, gilioje senovėje, o paskui 
viskas buvo t ik tobulinama. 
Senolių a tmint ies ir nedauge
lio daiktų a tminimą saugoja 
muziejai, kad ateinančios kar
tos galėtų suprast i , iš kur 
atėję. 

i0 metų nuo įkūrimo, bir
želio 26 d., paminėjo Zana
vyku krašto muziejus. Labai 
gaila, kad, minint šį jubiliejų, 
nebuvo' galima pamatyti tų 
daiktų, kurie buvo eksponuo
jami tada. prieš 70 metų. O 
būvu vertingi ir reti daiktai: 
senoviški žmonių drabužiai, 
buities reikmenys, knygos, ta
pybos bei tautodai lės darbai 
ir kt.. ką dar savo akimis ma
te to meto Šakių „Žiburio" 
gimnazijos mokinys, dabar 
mokytojas-pensininkas Jonas 
Augustaitis. 1944 metais, kai 
mokiniai turėjo rinktis į kla
ses, priartėjus prie Šakių 
frontui, gimnazija sudegė, 
liepsnose sunaikindama ir vi
sus muziejaus eksponatus. 

Praėjo daug laiko, žmonės 
pamiršo daug ką, tame tarpe 
ir buvusį Zanavykų muziejų. 
Jeigu 1986 metais Girėnuose 
nebūtų įkur tas muziejus, gal 
niekas ir nebūtų prisiminę to 
senojo, buvusio muziejaus. 
Tik ats i t ikt inumo dėka, par
sivežtuose iš lukšiečio J. Povi
laičio senuose spaudiniuose, 
buvo apt ik tas aprašymas apie 
buvusį muziejų ..Žiburio" gim
nazijos patalpose. 

Dabar mes. muziejininkai, 
žinome, kad tur ime savo pirm
takus ir. j ausdami atsakomybę 
tikriesiems kūrėjams, Priva
lome gausinti muziejaus fon
dus bei ekspoziciją, saugoti se
nolių atminti . 

Prisimindami įkūrimo 70-
metį. galima pasidžiaugti, kad 
turime sur inkę per 30.000 
įvairių eksponatų, tvarkome 
juos moksliniais pagrindais, 
vadovaujant muziejininkystės 
specialistui, dabartiniam di

rektoriui Vidmantui Dėdinui. 
Ekspozicija įruošta 10-tyje 
kambarių pagal 25 temas: 
„Spaudos draudimo metai", 
„Nepriklausoma Lietuva", 
„Tremtis ir rezistencija", „Re
ligija", etnografijos, numizma
tikos ir filatelijos skyriai bei 
kita. Didžiausiame kambaryje 
kas mėnesį keičiamos gabiau
sių ir darbščiausių Zanavyki-
jos krašto žmonių dirbinių pa
rodos. 

Muziejų lanko ne tik šio 
krašto, bet ir kituose rajo
nuose bei miestuose gyvenan
tys, žmonės, nemažai apsilan
ko užsieniečių. 

Muziejus valdomas pagal se
nas tradicijas: vadovaujantis 
organas yra direkcija, dabar 
pavadinta taryba, yra ir revi
zorius. Įamžinami žmonių var
dai, prisidėjusių prie muzie
jaus kūrimo ir fondų tur
tinimo. Garbės nario vardas 
suteikiamas žmonėms ypač 
nusipelniusiems muziejui yra 
7: du ankstesnio laiko — daili
ninkas A.Tamošaitis ir vaisti
ninkas Liudas Ganąs; dabar 
suteikti vardai: B. Jakui , Z. 
Povilaičiui, R. Stepulaičiui, J . 
Domeikai ir A. Endriukaičiui/. 
Žmonės, kurie padovanojo mu
ziejui eksponatų ar rėmė mate
rialiai muziejų ne mažiau kaip 
už 500 litų, suteikiami mece
natų vardai /iš viso 7. Iš 1928 
m. muziejaus — kun. Juozas 
Vaičaitis; iš dabartinio — J . 
Domeika, R. Stepulaitis, A. 
Stepanienė, A. Kasparevičie-
nė, P. Orintaitė-Januta, P. 
Pažerūnas/. Padovanoję mu
ziejui bent po vieną vertingą 
eksponatą, yra vadinami mu
ziejaus rėmėjai. Jų turime 
258. Visų šių žmonių pav
ardės surašytos į gražius al
bumus, kad išliktų mūsų at
minčiai ir ateinančioms 
kartoms. 

Daug eksponatų surinko 
muziejaus dartuotojai, yra 
pirktų, bet nemažai sunešė 
patys aukotojai. Gražina 
Jurkš ienė /suvalkietė/, gyve
nanti Kretingoje padovanojo 
muziejui daugiau kaip 1,000 
įvairių daiktų, Benediktas Ja 
kas — daugiau kaip 300, per 
200 — Kęstutis Balčiūnas, 
mokytojas Izidorius Žemaitis, 
daugiau kaip po 100 ekspo
natų — P.Deltuva, G. Bendo-
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Zanavykų muziejus Šakiuose Nuotr. Gedimino Jokūbaičio 

raitis, D. Tamošauskaitė-
Balsienė, J. Sakalausko šei
ma, E. Bagdonaitė. Patys pir
mieji muziejaus rėmėjai buvo 
mokytojas J. Augustaitis, I. 
Isevičienė, J. Grigaitienė, N. 
Manikienė ir kt., žinoma, nes
kaitant to,ką buvau sukaupu
si pati ir atnešiau į muziejų. 
Kai kurie žmonės padovanojo 
nedaug, bet labai vertingų 
daiktų: S.ir P.Trepėnaičiai pa
dovanojo geras audimo stak
les ir daug kitų audimui rei
kalingų reikmenų, A. ir V. Ja 
saičių padovanotomis staklė
mis ir dabar demostruojame 
muziejuje audimo meną; P. 
Sperauskienės ir I. Sakalaus
kienės mezginiais ir audi
niais papuošta zanavykiška 
„stuba"; Z. Bruožis tikrai retą 
eksponatą — mangalį; J . 
Didžbalis — skeltinių gontų, 
išsaugotų net nuo 1779 metų; 
Emilija Česnaitienė — atliko 
patį sudėtingiausia darbą, 
ruošiant „Lino kančios" eks
poziciją — apmetė audimą ir 
užtaisė audimą staklėse, ir 
daugelis kitų. 

Džiugu, kad muziejus susi-

LIETUVĄ APLANKO IR 
PASAULINĮ VARDĄ ĮSIGIJĘ 

MUZIKAI 
P . PALYS 

J A U PENKTĄ KARTĄ 
LIETUVOJE 

Lietuvos muzikos akademija 
(LMA), šiais metais švęsdama 
65-tąsias įsikūrimo metines, 
sukaktį paminėjo puikiu kon
certu, kurio metu Garbės dak
taro vardas buvo suteiktas vie
nam žymiausių šio amžiaus 
muzikų, smuikininkui ir diri
gentui, lordui Yėhudi Menu-
hin. Tenka atkreipti dėmesį, 
kad net 30 universitetų j am 
yra suteikę garbes daktaro 
vardą. Y. Menuhin — nuos
tabą keliąs fenomenas. Kon
certuoti pradėjo ankstyvoje 
vaikystėje. Vos septynerių me
tų sulaukęs, debiutinį kon
certą atliko su San Francisko 
simfoniniu orkestru. Metus 
vėliau — jaunojo smuikininko 
račitalis garsiojoje New Yorko 

laukė dėmesio ir užsienyje Carnegie Hali o sulaukęs 12 
gyvenančių lietuvių t a ^ , metų - rečitalis Berlyne^ Ten, 
ypač išeivių zanavykų. Turbūt į ^ ! * ^ S * " * ? ? ™ ° 
nesuklysiu pasakiusi, kad f * l t e r ' Y" M e

ž
n u ! " n Į T Į 

kiekvienas užsienyje r ^enan- *adą a t ė n i ų iš eilės athkda-
tis zanavykas, atvykęs pasis- mas tris , J .S. Bach, L.van Bee-
veciuoti į savo gimtinę, aplan- fhoven i r į ^rarns, smuiko 
ko ir muziejų. Tą parodo jų koncertus. Po koncerto kilusi 
įrašai muziejaus Svečių kny- Į ° k i a " ^ a j a , kad net pohci-
goje ir nemažas skaičius rė- J ° s P l e i k ę nurannnti susiža-
mėjų pavardžių, surašytų p l a - v ė J " ? i a P u b h k a O dabar jo 
katėlyje, kabančiame ant sie- v a r d a * s k a , s C i a i Šviečia viso 
nos. Ypač dėkingi esame Rokui pasaulio koncertus skelbian-
Stepulaičiui, gyvenančiam Ka

bai genda, todėl, pagal gali
mybes, naudojame kopijas ar
ba daiktus dažniau keičiame. 

Muziejus — žmonių lanko
ma vieta, todėl muziejininkų 
rūpestis, kad čia būtų tvar
kinga, o lankytojai ne tik įgy
tų žinių, bet ir pasiilsėtų. 
Nors, kuriant muziejų, teko 
dirbti visai vienai, bet sukurti 

sunku, todėl, kad tikrai 
nuoširdžiai padėjo buvusio 
„Taikos" kolūkio vadovai, spe-

Za na vykų muziejaus 
darbuotojų. 

70-mečio proga buvo susirinkusi (rrur>e remejų ir 
Nuotr Gedimino Jokūbaičio 

išsaugoti, kad galėtų juos 
d ^ b ų s k u l p ^ pamatyt i ateinančios kartos, 
ka, šaknų kompozicija/ eks- Ekspozicijoje esantys daiktoi 

i Z *. • ->• tr„o nuo šviesos ir oro keitimosi la-
pozicijos salę, Antaninai Kas
paravičienei /gyv. JAV/ už jau
nystėje, da r gyvenant Lietu
voje, padarytus rankdarbius, 
išsaugotus sunkiomis sąly
gomis ir dabar grąžintus į gim
tinę; jau išėjusiai iš gyvųjų 
tarpo Agotai Stepanienei / 
Australija/ už nuostabius tau
tinius rūbus, Petronėlei Orin-
taitei-Janutai už įdomias ir . x J u— „„o tokią aplinką nebuvo labai vertingas jos rašytas knygas ^ 2 _ v ^ * ^A M l r _ . 
bei dokumentus, Lietuvos Res
publikos signataro S. Banaičio 
vaikaičiams, ypač Romutei, . . . . . . 
o i trT-i • v„_;„ ciahstai ir visi dirbusieji, o 
Salomėjai ir Sigitui, kurių . J . 

* • • - :„,„xi.oe moralinę, dvasinę paramą vi-
rūpesčiu muziejuje Įruoštas ~*.» * * .H . 
. j , " ' . • x_:m«e suomet jaučiau savo šeimoje, 

stendas garbingai jų šeimos <» . J 

... . , u„i,oiK=+; Nemažai eksponatų surinko 
praeičiai, o ką jau bekalbėti . *™ r*. 
apie Juozą Domeiką, gyve- i r . »«™** « m u z i e ^ m a n o 

nanti Anglijoje, kuris atidarė vaikų še.mos. 
savo labdaros sąskaitą Šakių Š l u 0 metu muziejų, vado-
z. ū. banko skyriuje su 18,000 v a u J a muziejminkystes spe-
, , . , - i , „ , „ ; „ ; „ ; cialistas — istorikas Vidman-

dolenų jnašu, skirtu muziejui, 
. , • «,_,*„ ;- w « tas Dėdinas, 15 metų dirbęs ir 

už kopijavimo aparatą ir kitą . . ' ^ .v 

muziejų, labai naudingą pa- * ™ s ^ i n e 8 Praktiniame 
ramą. Niekada nepamiršta darbe Trakų muziejuje. D,rb-
Zanavvkų muziejaus dr. A . dam, darmai, v13, muz,ejaus 
Kramilius /Australija/, P l J U S darbuotoja, pas.ryžę sk , r t , sa -
Pažerūnas /JAV/. Simas Au- ™ J * " i r s t e b ė j i m u s kad 
gaitis /JAV/ ir daugelis kitų. b ū t l * s a u g o t a ^ a š t o ,ston-

Ne visi surinkti eksponatai J a 

yra eksponuojami, daug jų 
saugojama fonduose. Muzieji
ninkų pareiga vertingiausius 
daiktus kaip galima ilgiau 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOLIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Pranu Zapofe ir Ofl Mgr. Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
. (773) 561-6654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

EagleTruckRebuikkrs 
ieško darbininkų 

paruošti sunkvežimius dažymui. 
Kreipus: Steve Labinąs, 

tel.70&-396-1515. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y^REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• nerkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

B r o n ė S a k a l a u s k i e n ė 
Buvusi muz. direktorė, 

dabar vyriausioji rinkinių 
saugotoja 

čiose afišose. 
Maestro Yehudin Menuhin 

Lietuvoje nėra svetimas. Pa
starųjų kelių metų laikotar
pyje jis ten lankėsi 5 kartus, o 
su Lietuvos atlikėjais svetur 
susitinka gan dažnai. Ypač 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Kauno choru (meno vadovas 
P.Bingelis) ir su S Sondeckio 
vadovaujamu Lietuvos kame
riniu orkestru. Iškilmingą va
karą, kada Y. Menuhin buvo 
suteiktas Garbės daktaro var
das, tam orkestrui jis jau bus 
dirigavęs 50-tą kartą' Savo 
padėkos žodyje, Maestro, pui
kiai žinodamas kokį sunkų 
laikotarpi Lietuva išgyveno, 
išsireiškė: „Žaviuosi, kad to
kioje situacijoje jūs netapote 
cinikais, nesutrikote, o išsau
gojote tvirtybę". 

Iškilmės ir sukaktuvinis 
koncertas buvo užbaigtas 
„Alleluia" iš G. F. Handel 
„Messiah". Lietuvos muzikos 
akademijos studentų chorui ir 
Lietuvos kameriniam orkes
trui dirigavo pats lordas Yė
hudi Menuhin. 

ČIURLIONIO MUZIKA 
,,EMI CLASSIC 

ĮRAŠUOSE 

Apie baladžio vidurį pasi
rodė kompaktinis diskas 
(CD), kuriame įrašyti M. K. 
Čiurlionio muzikos kūriniai. 
Tą CD, pagal „EMI CLAS
SIC" užsakymą įrašė plačiai 
pasaulyje žinoma leidykla 
,ABBEY ROAD", Londone. 

Kad tas CD su Čiurlionio 
muzika tapo išleistas, nuopel
nas ir padėka priklauso legen-
dariniam violončelistui ir di
rigentui Mstislav Rostropo-
vich, kadangi jis EMI leidyklą 
su Čiurlionio muzika supažin
dino. Leidyklos vadovas Ri-
chard Lyttelton, su Čiurlionio 
muzika susipažinęs iš įrašų 
juosto? padarytų kasetėje — 
susidomėjo. Čiurlionio kūri
nius įgroti į CD pakvietė prof. 
Vytautą Landsbergį. CD pa
vadinta: „Vytautas Landsber
gis skambina M. K. Čiurlionio 
sonatas fortepijonui". Tame 
CD yra 24 M. K. Čiurlionio 
aranžuotos lietuvių liaudies 
dainos ir kiti kūriniai. 

įrašo viršelis papuoštas M. 
K Čiurlionio tapyto paveik
slo „Pilies pasaka'Veprodukci-
ja-

Ta pačia proga tenka pa
minėti, kad M. Rostropovičius 
jau net nuo 1989 artimai ben
dradarbiauja su Lietuvos ka
meriniu orkestru ir, neretai 
apsilankydamas Lietuvoje, su 
juo koncertuoja, ne tik Lietu
voje, bet ir išvykose svetur. 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 

Reikalinga auklė 
vakarais 2-3 vai. 

Tel. 773-847-4321. 

'4T<> % ii 
cataiiaiMt; 

24 vaL per m 
ii uaą ir ii M fa* 

k m tapti. 
S u s i k a l b ė s i t e l i e t u v i š k a i 

1-888-615-2140 
Į *3Q 2ST.8ft?qi 

A^TMCS./tDACf.'CF 

Telcgroup 

Galiu saugoti vaikus 
savo namuose 

Marąuette Parko apyl. 
Tel. 773-925-3156. 

SUKAKTUVINIAI 
PRISIMINIMU 

KONCERTAI 

Praėjusiais metais, gegužės 
9 d., Lietuvoje buvo įkurtas K. 
Petrausko ir F. Šaliapino kul
tūros draugystės fondas. Fon
das tarp kitko yra užsibrėžęs 
įamžinti įvairių tautybių me
ninį indelį į „sidabrinio am
žiaus" kultūros lobyną. 

Šiais metais sukanka 30 
metų, kai iš šio pasaulio iške
liavo Lietuvos operos gražia
balsis tenoras Kipras Petraus
kas ir 125-ių gimimo metų su
kaktis legendarinio rusų ope
ros boso F. Šaliapino. 

Minėta draugija K. Petraus
ko mirties sukaktį paminėjo 
koncertu sausio 17 d., o F. 
Šaliapino— vasario 21 d. 

K. Petrauską su F. Šaliapinu 
riša artimi ryšiai. K. Petraus
kui gyvenant Rusijoje, yra 
tekę kartu "su F. Šaliapinu da
lyvauti operų pastatymuose. 
K. Petrauskui, po Pirmojo pa
saulinio karo grįžus į Lietuvą, 
jo pažinties dėka. Šaliapinas 
porą kartų lankėsi Lietuvoje ir 
kartu su juo dainavo operų 
pastatymuose Kaune. 

Lietuvos vyriausybė Šalia-
piną yra apdovanojusi Lietu
vos garbės piliečio ir Kuni
gaikščio Gedimino I laipsnio 
ordinu. 

Specialiu labdaros koncer
tu, balandžio 3 d. Menininkų 
rūmuose. Vilniuje, fondas pa
minėjo rusų pianisto, kompo
zitoriaus Sergej Rachmanin-
off 125 metų gimimo ir 55 
metų mirties sukaktį. Koncer

to metu skambėjo įvairi S. 
Rachmaninoff kūryba. 

S. Rachmaninoff fortepijonu 
skambinti pradėjo, sulaukęs 
vos 4 metų. Būdamas 9 metų, 
įstojo į St. Peterburgo kon
servatoriją, talentingų vaikų 
skyrių. Vėliau, persikėlęs į 
Maskvą, šalia fortepijono, 
studijavo ir kompoziciją. Di
plomatiniam darbui parašyta 
vieno veiksmo opera ,Ale-
kas", konservatorijos vado
vybės buvo labai gerai 
įvertinta ir pasta tyta Didžia
jame Maskvos operos teat re 
(„Alekas" Lietuvoje buvo pa
rodytas 1966 m.). Rachmani
noff yra sukūręs nemažą 
kiekį kūrinių fortepijonui. Ne
pamirštami yra: simfoninė 
poema „The Isle of the Dead", 
keturi piano koncertai (ypač 
2), „Rhapsody on a Thema of 
Paganini", preliudijos ir kita. 
Rachmaninoff sukurt i veika
lai pasižymi melodingumu, su 
ypač ryški melancholija (dau
giausia naudojo minorinę to
naciją). 

S. Rachmaninoff 1917 m. at
vyko į JAV. Čia begyvenda
mas, šalia kompozicijos, reiš
kėsi kaip pianistas, virtuozas. 

K. Petrausko ir F. Šaliapino 
kultūros draugystės fondas, 
tęsdamas įvairias sukaktis 
pažyminčių koncertų ciklą, 
paskutinį koncertą. Operos ir 
baleto teatre, suruošė gegužės 
19 d. Tas koncertas buvo skir
tas F. Šaliapino, S. Rachma
ninoff, Miko Petrausko ir 'gar-
saus lenkų boso A. Dedurov 
125-osioms gimimo metinėms 
prisiminti. 

Džiazo muzikantas is .JAV Kari 
kieme festivalyje ..Š\ Kristupo vj 

IWurt iiroju Šv Ignoto bažnyčios-
iros muzika '9ft" Vilniuje liepos 17 d 

Nuotr. Eltos 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

APIE „LITUANICA" IR 
KRAUJĄ 

Tėtė buvo aukštaitis, o ma
mulė žemaitė, tai vasaros 
atostogų praleisti dažniausiai 
važiuodavome pas senelius į 
Biržūnus (netoli Salako), kurie 
ir dabar, bent pasąmonėje, te
bestovi visu savo grožiu „anaj 
pusėj ažerą", ant Šventosios 
upės kranto. 

1933 metais buvom pakvies
ti atostogauti pas tetą Marytę 
ir mama nusprendė, kad vai
kams pats laikas pamatyti 
Žemaitiją, tai liepos vidury ir 
iškeliavom į Žygaičius pas 
Daugalius, į dėdės Anso giri-
ninikiją. (Dėdė Ansas buvo 
klaipėdietis lietuvninkas, tai 
mudviem su broliu buvo labai 
įdomu klausyt jo keistos 
tarmės, nes ta jo „1" buvo to
kia juokingai minkšta"). 

Girininkijoj jautėmės lyg ro
juje — galėjom eiti, kur norim 
ir daryt, ką norim, nes į jokią 
bėdą nepakliūsi, uogaudamas 
bei grybaudamas. Buvo, deja, 
bėda ir gana didelė: dėdės 
Anso radijo aparatas buvo 
išvežtas taisyti, tai neturėjome 
jokių žinių, kaip pavyko Da
riui ir Girėnui transatlantinė 
kelionė. Mudu su brolužiu bu
vom tikri, kad Darius ir 
Girėnas laimingai atskrido į 
Lietuvą. Kitaip ir negalėjo bū
ti, nes kiekvieną rytą ir va
karą nuoširdžiai prašėme Die
vulio, kad globotų mūsų šau
niuosius lakūnus. 

Ir kokia buvo ašarų pakalnė, 
kai, nuvažiavę į Vainutą laik
raščių bei laiškų ir sutaisyto 
radijo parsivežti, grįžo abi mo
teriškosios (mama ir teta) ap
siverkusios, o dėdė Ansas la
bai nelaimingas ir mudviem 
paaiškino, kad „Lituanica" nu
krito, o Darius ir Girėnas žu
vo. Mudu irgi susigraudinom 
dėl tokios baisios nelaimės ir 
puolėm skaityti laikraščius, 
kuriuose buvo pilna laidotuvių 
nuotraukų ir įvairiausių ge
dulingų straipsnių. Tada pir
mą kartą pajutau ir pažinau 
begaliniai kartų praradimo 
skonį, net nenujausdama, kad 
„Lituanicos" nelaimė buvo lyg 
ir uvertiūra į mūsų valstybės 
tragediją. Grįždami namo į 
Raseinius, sustojom Kaune, 
kur mūsų pasitikti buvo at
važiavęs tėtė. Visi nuėjom į 
Karo muziejų, kur vienoj sa
lėj buvo išstatyta nelaimingo
ji „Lituanica". 

Žmonės tyliai, lyg per šer
menis prie mirusio, stovėjo ir 
žiūrėjo į tą mažą lėktuvėlį, į 
tą sudužusią taurę, kurioj 
užgeso taip savo tėvynę my
lėjusių didvyrių gyvybės. 
Man staiga pasidarė labai 
baisu, nes po lėktuvu buvo 
pristatyta metalinių lėkščių į 
kurias lašėjo kažkos tamsus 
skystis. Mama, ar čia krau
jas?",— užklausiau. Mama 
sakė kad ne, kad tai alyva, o 
man ir dabar atrodo, jog ir 
mama manė, kad tai su alyva 
susimaišęs didvyrių kraujas. 

„Lituanica" vėl pamačiau, 
prieš keletą metų besilanky
dama tame pačiame, tik la
bai apleistame Kauno Karo 
muziejuje. Labai nustebau. 
Esu tikra, kad ji nebuvo rodo
ma bolševikmečiu. Stovėjau 
prie mažo lėktuvo liekanų ir 
verkiau (šį kartą ne vaiko 
ašaromis), nes „Lituanica" 
staiga pasirodė mūsų tautos 
ir valstybės simboliu. 

Emilija J . Valantinienė 

PARAMA RADIJUI — 
PARAMA SAU 

Jeigu jūsų rytas prasideda 
kavos puodeliu, o vieną kartą 
atsikėlęs pastebite, kad ne
tikėtai baigėsi kavos atsargos, 
ir jau supratote, kad liksite be 
tam tikros dozės energijos, pa-

sijaučiate tarsi ir neprabudęs 
iš miego. Tačiau visa ta savi
jauta jus lydės tik iki atrastos 
galimybės pakeliui į darbą nu
sipirkti kelioninį kavos puo
delį. Užkietėjęs kavos gėrėjas 
tikrai supranta, ką visa tai 
reiškia. Tačiau jei vieną gražų 
rytą, kaip ir metus, penkerius 
ar dešimt atgal, įsijungę radi
jo imtuvą, nesvarbu kur bebū
tumėte, nebeišgirstate „Studi
jos R" šaukimų, nei tą, nei dar 
kitą rytą, net ir už savaitės, 
išties gali ištikti šokas. 

šios radijo programos, kuri 
buvo transliuojama kas rytą, 
netikėtai pasigedo ne viena 
dešimtis ir net ne šimtas čia 
gyvenančių lietuvių. Klausy
tojų nuomone, ši programa 
buvo viena populiariausių. 
Tiek informacijos, pačių nau
jausių žinių, interviu su Lietu
voje žymiais veikėjais <— pra
dedant prezidentu, baigiant, 
net sunku įvardinti kuo, popu
liarios muzikos įvairiausiam 
muzikiniam skoniui, diskusijų 
aktualiausiomis temomis, pati 
operatyviausia informacija 
apie Čikagoje vykstančius ren
ginius — visa tai ko ir reikia 
šiandieniniam klausytojui. 

O savo laišku norėčiau 
kreiptis į tokius pat radijo 
klausytojus, kaip ir aš, kurie 
niekada nebuvo abejingi šiai 
programai, kurie priėmė ją 
tokią, kokia ji kasryt pasigirs
davo, kurie liko ištikimi jai ir 
dabar, kol kas neskambančiai 
oro bangomis, su viltimi, kad 
anksčiau ar vėliau vėl pasigirs 
pažįstamas šaukinys. Kiekvie
nas žinome — prašyti yra ne
lengva, duoti — lengviau. 
Kodėl gi mes patys, be jokių 
oficialių fondų negalime iš
tiesti ranką paramai? Juk 
mūsų daug. Atsiliepkime gera
noriškai į paskelbtą prašymą 
padėti, nes gali ateiti diena, 
kai mūsų vaikai, pamiršę lie
tuvišką „labas", dar dažniau 
klausysis tik amerikietiškų 
radijo laidų. O tie, kas pasku
tiniu metu klausėsi „Vairo" 
programų sekmadieniais, tu
rėjo girdėti, kad „Naujoji kar
ta" (šitaip vadinosi muzikinė 
laida jaunimui) jau prabilo į 
savo bendraamžį, taigi į au
gančią kartą, kuriems irgi įdo
mu, kas vyksta Lietuvoje ir 
kas naujo lietuviškame Čika
gos gyvenime. Ar ir šitam reiš
kiniui taip lengvai leisime iš
nykti? Ar neteks kada gailėtis, 
kad viena populiariausių lie
tuviškų radijo programų, ne
pajėgiančiai išsilaikyti iš tos 
menkos rėmėjų reklamos, teks 
paprasčiausiai užverti duris, 
nes noro padėti taip ir nepa-
reikšime. Ir pasiteisinimas, 
kad nėra galimybių, bus nie
kam tikęs. Nejau iš tiesų 
esame pripratę tik imti? O gal 
nors kartą reiktų ir duoti? 

Juk prašoma pagalbos ne 
naujam radijo laidų redakto
riaus kostiumui įsigyti (žinių 
kokybė juk tikrai nenukenčia, 
skaitant jas ir vienmarškiniui, 
juolab, kad esi tik girdimas, 
bet nematomas). Atsiliepdami 
į skelbtą prašymą paremti, 
padėsime ne tik išsilaikyti iš 
ties to vertai radįjo programai, 
bet ir sau — apkerpėti šalyje 
— nieko nėra lengviau. 

Dyana Giedgaudaitė 
Hinsdale, IL 
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Puntuko akmenyje iškalti Dariaus ir Girėno veidai. 

PAGALIAU SULAUKSIME 

Daug kas prisimename At
gimimo laikotarpio nuošir
džius tarpusavio santykius su 
kitataučiais,— rusais, lenkais, 
žydais, susikibę rankomis sto
jome prieš milžininšką jėgą — 
Sovietų Sąjungą. Tikėjome 
vienas kitu, nesvarbu, kokios 
tautybės bebotų, tikėjome per
gale, tikėjome nepriklausomy
be. 

Man nusišypsojo laimė tais 
laikais, — 1990 metais apsi

lankyti lietuvių išeivijos sos
tinėje — Čikagoje. Su kokia 
meile buvome sutikti, gali pa
pasakoti kiekvienas, tuo metu 
čia apsilankęs lietuvis. Sutik
tas kaip brolis, pagerbtas kaip 
tėvas ir mylimas kaip motina 
ar sesuo. Džiaugiamės vienas 
kitu. Kiekvienam atvykusiam 
iš Lietuvos — buvo atvertos 
lietuvių namų durys ir širdys. 
Aš buvau laimingas, kad esu 
lietuvis. Ką jau besakyti apie 
tokius protingus, gabius, pa
siaukojančius Lietuvos sūnus, 
— daktarus J. Adomavičių, P. 
Kisielių, ir P. Žliobą, pas ku
riuos galėjome rasti prie
globstį, meilę, sklindančią iš 
pačių sielos gelmių. 

Prieš sausio 13 d. įvykius 
grįžau į tėvynę. Stovėdamas 
prieš tankus ir tardamas iš 
sielos žodį „Lietuva", žinojau, 
kad už mano nugaros yra viso 

Sasaulio lietuviai ir ypač 
ikagoje, kuriuos teko garbė 

pažinti. Jaučiau jų žvilgsnius, 
kurie suteikė man jėgų nepa
sitraukti. Buvau sužeistas ir 
verkiau, kad Dievas nesuteikė 
man laimės žūti už tėvynės 
laisvę. 

Po metų vėl apsilankiau Či
kagoje. Turėjome ką papasa
koti vienas kitam apie vyku
sius įvykius to meto Lietuvoje. 
Džiaugiamės vienas kitu ir 
mūsų pergale. 

Nuoširdžiai priimtas vis 
tiek labai ilgėjausi tėvynės. Ir 
1991 metais pirmą kartą 
išgirdau per radijo laidą prabi
lusius Raimundą ir Ramunę. 
Kaip mes visi džiaugiamės ta 
laida, o ypač švelniu ir nuos
tabiai lietuvišku Ramunės 
Zdanavičiūtės balsu. Jau nuo 
pirmų laidų jaučiau, su kokia 
meile šis duetas kalba apie 
Lietuvą, joje vykstančius įvy
kius, apie viso pasaulio išei
viją. Toli nuo tėvynės ir iš
siilgęs atrasdavau sielos ra
mybę, nuoširdumą ir pasi
tikėjimą. 

Dabar aš vėl Čikagoje. Su 
malonumu įsijungdavau radi
jo imtuvą ir klausydavausi 
tiesioginių žinių iš Lietuvos. 
Ir staiga... Negaliu patikėti 
Ramunė prabilo į klausytojus: 
„Aš su jumis atsisveikinu — 
tai paskutinė mūsų laida". 

Kas atsitiko? Juk buvo lai
da, kurios klausydavausi kas
dien, su dideliu malonumu. 
Skambinu Raimundui ir klau
siu: „Kas atsitiko?", o jis atsa
ko: „Mūsų stotį pardavė". 

Bet kaip dabar be ryšio su 
Lietuva, be naujausių žinių? 
Galų gale tai mūsų meno, 
istorijos mokslo, kultūros, kal
bos ir papročių laida! Šių 
laidų dėka aš daug ką 
sužinojau įdomaus. O ką jau 
bekalbėti apie mūsų atžalas. 
Tik šios laidos vedantieji su
gebėjo sekmadieninę muzikinę 
laidą skirti jaunimui, ko nie
kada negirdėjau anksčiau 

klausytose kitų radijo stočių 
laidose. Nemanau, kad „Stu
dija R" tai — riba. Išskleidė 
paukštis sparnus, pasiruošė 
skrydžiui — tegul skrenda. 
Augti ir tobulėt, jeigu sugebi, 
turi noro, gali ir esi tam 
pasišventęs — nėra ribų. To 
norėčiau palinkėti R. R. La
pams. 

Saulius Sasnauskas 
Chicago, IL 

VALIO LIETUVOS 
KREPŠININKAMS 

Tarptautinėje plotmėje Lie
tuvai sunku pagarsėti, nelai
mint Nobelio premijų, nepa
darius nuostabių išradimų. 
Tačiau sporte, ypatingai krep-
šinyje, Lietuva pirmauja, kas 
yra iš tikro labai'svarbu, nes 
plačioji eilinė publika daugiau 
domisi sportu negu premijo
mis, literatūra, muzika ar 
išradimais. 

Šiomis dienomis Europoje 
vyksta pasaulinės krepšinio 
čempionato rungtynės. Rug
pjūčio 30 dieną Graikijos sos
tinėje Atėnuose vyko pirmo 
rato žaidynės. Tiek tarptau
tinė, tiek Amerikos žiniasklai-
da buvo giliai sukrėstos, kai 
visų pasaulio krepšininkų bi
joma JAV komanda pralai
mėjo prieš Lietuvą 84-82 
taškų rezultatu. Pirmo puslai-
kio pabaigoje lietuviai pra
lenkė amerikiečius 47-34 taš
kų skirtumu. Statistikos duo
menų lentelėje išvardinti visi 
lietuviai krepšininkai, ypatin
gai iškeliant Karnišovą, Luk-
miną ir Maskoliūną. Vakare, 
stebint televizijos sporto ži-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

nias, buvo ne tik džiugu, bet 
beveik graudu girdėti, kai ko
mentatorius suriko: , Ameriką 
nugalėjo Lietuva!" 

Associated Prees primygti
nai tvirtina, kad JAV krep
šininkų bijo viso pasaulio ge
riausios komandos, bet šį kar
tą JAV pralaimėjo prieš Lietu
vos komandą, kuri nebuvusi 
pati stipriausia, nes, anot ko
respondento, joje nežaidė pa
garsėjęs Clevelando Cavaliers 
krepšininkas Žydrūnas Ilgaus-
kas nei Portlando Trail Bla-
zers komandos žaidėjas Arvy
das Sabonis. Jiedu negalėjo 
žaisti, nes abu yra susižeidę. 
Tų dviejų lietuvių krepšininkų 
pavardės ilgą laiką buvo visos 
Amerikos sporto žinių centre. 
Milžiniško tiražo Clevelando 
„Plain Dealer" dienraštis dau
gelį kartų beveik per ištisą 
puslapį rodė Žydrūno Ilgausko 
nuotraukas, analizavo jo žai
dimo techniką ir net origina
liai interpretavo sportinin
kams charakteringą, bet ir 
orų elgesį, kai įtempto žai
dimo metu tarp Oregono Trail 
Blazers ir Cleveland Cava
liers, vienas prieš kitą kovojo 
Sabonis su Ilgausku, bet II-
gauskas žurnalistams jau bu
vo pasakojęs, kad Lietuvoje, 
dar labai jaunu būdamas, ža
vėjosi Saboniu ir pasiryžo sek
ti jo pėdomis. 

Džiugu spaudoje matyti 
stambiomis raidėmis išrašytą 
Lietuvos vardą, ir visa tai 
mūsų puikių sportininkų 
dėka. Valio jiems! 

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

Kaltinėnų klebono kun. Petro Linkevičiaus įkurtuose globos namuose gy
vena vaikučiai ir seneliai. Čia viena tų namų gyventoja. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, giliai užjaučiame mūsų mylimą draugę ir kolegę 
ALIDĄ bei visą VITŲ šeimą. 

Mūsų mintys ir maldos su Jumis. 

„Antras Kaimas" 

A.tA. 
Buv. Lietuvos aviacijos 

kapitonas 
KAZIMIERAS URBŠAITIS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Waterbury, CT. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 1 d., sulaukęs 87 metų. 
Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Stasė ir sūnus Algirdas su šeima. 
Šv. Mišios už velionio sielą rugpjūčio 4 d., antradienį, Šv. 

Vardo bažnyčioje, St. Petersburg, FL. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Waterbury, CT ir palaidotas lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: žmona ir sūnus su Seimą. 

A.tA. 
VALENTINAS RAČIŪNAS 

Gyveno Čikagoje. J 
Po ilgos ligos mirė 1998 m. liepos 31 d., 11:15 vai. vakaro, 

sulaukęs 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje., Pliorišių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Ana Gasiūnaitė, vaikai: sūnus Ramutis, 

marti Candace, dukra Dana, žentas Algis Norvilą, sūnus Vitas, 
marti Nicole; anūkai: Elizabeth, Juozas, Anna ir Amilia 
Račiūnai; Gintas, Niką ir Austė Norvilai; brolis Vytautas, gyv. 
Australijoje, seserys Kleofa Maumevičienė ir Zosė Išganaitienė 
bei daug dukterėčių ir sūnėnų, pusbrolių ir pusseserių. 

Velionis buvo brolis a.a. Teresės Jucaitienės. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 4 d., antradienį ir rugpjūčio 

5 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo 
namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M.Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, anūkai, brolis, seserys 
i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440. 

AutA. 
VIKTORIJA MUSTEIKIENĖ 

BARTUŠKAITĖ 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 94 metų. 
Gimė ir augo Vilniuje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 

metus. 
Velionė buvo našlė a.a. pulk. Juozo. 
Priklausė LDK Birutes draugijai. 
Nuliūdę liko: duktė Jolanta Mikūnienė, žentas Vytautas, 

anūkė Daiva, seserėčia Aldona Juodvalkienė su šeima, 
brolienė Gražina Musteikienė ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 4 d., antradienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401S Archer (arti 
Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 5 d., trečiadienį. B laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse. Jos prisiminimui 
prašome aukoti Lietuvos Partizanų globos fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius ir pažįstamus dalyvauti 
atsisveikinime, šv. Mišiose, laidotuvėse bei prisiminti 
velionės sielą maldose. 

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

A.tA. 
JONUI VITUI 1 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GRAŽINAI, 
buvusiam „Lituanicos" tunto tuntininkui dr. ROBERTUI, 
dukrai ALIDAI ir visiems artimiesiems. 

„Lituanicos" skautų tuntas 

Mielam draugui 
A,tA. 

JONUI VITUI 
netikėtai išėjus Amžinybėn, didžiame skausme ir liūdesyje 
pasilikusiems, žmonai GRAŽINAI, dukrai ALIDAI, sūnui 
ROBERTUI, mano krikšto sūnui, su šeima, mamytei p. 
URŠULEI VITIENEI ir visiems artimiesiems reiškiu 
giliausią užuojautą. 

Algirdas Banys 
Bloomfield Hills, MI 
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Lithuanian Mercy Lift darbuotoja Pranė Šlutiene kartu su Birute Vin-
dašiene teikė informacijas apie šios svarbios labdaros organizacijos atlie
kamą darbą, siunčiant medicinos reikmenis ir vaistus į Lietuvą, ypač ko
vojant su tuberkulioze. LML ruošia pokylį rugsėjo 12 d. Chicago Cultural 
Center ir visus kviečia atsilankyti. Šalia sėdi A. Pargauskas, kuris turėjo 
,,} laisvę" leidyklos leidinių stalą. 

A.a. Edvardas Aleksan
dras Bielskus, Romos ir Ge
dimino Bielskų sūnus, mirė 
rugpjūčio 3 d. Bus pašarvotas 
trečiadienį, rugpjūčio 5 d., nuo 
3 iki 9 vai. vak., Edgar Fune-
ral Home, 10900 S. Cicero, 
Oak Lawn, IL, 708-423-1600. 
Laidojamas ketvirtadienį, rug
pjūčio 6 d., iš St. Germaine 
bažnyčios, 4240 W. 98th Str., 
Oak Lawn, IL, 9:30 vai. r. 
Daugiau informacijų bus pa
teikta vėliau. 

„Draugo" šeštadieninis 
priedas visą rugpjūčio mėne
sį neišeis, kaip ir kiekvienais 
metais vasaros metu. Po atos
togų jis vėl džiugins skaityto
jus. Medžiagą priedui pra
šome siųsti ne kuria specialia 
pavarde, bet „Draugo" redak
cijos adresu. 

VAIZDAI IR VEIDAI „DRAUGO" VASAROS ŠVENTĖJE, 
PRAĖJUSI SEKMADIENĮ T. MARIJONŲ SODE, 

PRIE DIENRAŠČIO PASTATO 

Dr. Vilija Kerelytė ir Algimantas Barniškis visus atsilankiusius linksmi 
no nuotaikinga muzika ir dainomis 

..Draugo" moderatorius kun Viktoras Rimšelis. MIC 
toriaus vietą Al Salvi ir redaktore Danute Buidokiene 

Respublikonų partijos kandidatas į Illinois valstijos sekre-
su Al Salvi dukrele Kathy 

Mūsų uolieji talkininkai , 
be kurių pagalbos „Draugo" 
piknikas būtų tikrai nesėk
mingas. Jie aptarnavo svečius, 
patiekdami maistą, aprūpin
dami gėrimais, prie laimėjimų 
ir visur, kur tik pareigingų 
rankų reikėjo. Esame nuošir
džiai visiems dėkingi! Padėjo: 
Ona Požarniukienė, Juoze 
Ivašauskienė. Elvyra Zubavi-
čienė, Petrutė HJatkienė, Ma
tilda Marcinkienė, Viktorija 
Valavičienė, Danguolė Ilgeny-
tė, Rita Likanderytė, Rūta Le-
kevičienė, Laima Jokšienė, 
Vytautė Zubavičiūtė, Eleonora 
Radvilienė, Aneiė Pocienė, Bi
rutė Jasaitienė. Valerija Če
paitienė, Ona Gradinskienė, 
Dana Bazienė, Laima 
Vaičiūnienė, Regina Smolins-
kienė, Irena Garunkštienė, 
Aurelija Kriaučiūnienė, Dana 
Lukauskienė, Rita šakenienė, 
Dalia Sokienė, Aldona Šmul-
kštienė, Antanas Valavičius, 
Algis Čepėnas, Vaclovas Jako-
vickas, Vitalis Lekeckas, Ka
zys Rožanskas. Jurgis Savic
kis, Raimondas Rimkus, Arvy
das Zubavičius, Gediminas 
Markevičius. 

Dalia Sokiene rūpinosi, kad visi svečiai galėtų išmėginti savo laime, todėl labai sąžiningai pardavinėjo 
laimėjimų bilietėlius. Atrodo, kad Bronius Si'uunas 'kairėje! ir Raimundas Rimkus negalėjo atsispirti Dalios 
Šypsenai ir bilietėlių prisipirko. 

Administracijos raštinėje lankytojams įvairiais būdais patarnavo Arūnas Karalis (labai uolus specialių atvejų 
pagalbininkas i, Nijolė l.'zubaliene. Aldona Sobieskiene ir Violeta Karaliene 

• Tyli padėka nedaug kam 
naudinga. 

G.B. Stern 

SKELBIMAI 
• Lietuvos partizanam* 

aukojo: $200 Ged. ir Birutė 
Biskiai, Ada Sutkuvienė (iš viso 
$400 per tris įnašus); $50 Ant. 
ir Viktorija Valavičiai; $40 
Birutė Razminienė (iš viso 
$65). Partizanų Globos fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Mieliems aukotojams už paro
dytą meilę partizanams. Aukas 
siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 
West 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

Arvv' l .r- K'-1 i 

.'M vudas pasitarnavo mūsų šventės lankytojams — čia matome d t 
duodantį gerus patarimus, kaip išvengti sveikatos problemų. 

•Joną Adomavičių, tikrinantį kraujospūdį ir 

O svečiu, svečių - devynios galybes suplaukė į ..Draugo" vasaros švente Džiaugiamės, kad jie išgirdo mūsų 
kvietimą ir iš arti, net iš gan toli (sakykim, Indianos* atvyko. Ypač atsilankė daug neseniai atvykusių į šį 
kraštą ir jie buvo patenkinti, kad piknike, kaip senais laikais ir mes darydavome, galėjo susitikti savo 

Visos nuotraukos šiame puslapyje Jono Kuprio. 

< 


