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Vyriausybė „nuskriaudė” 
smulkius verslininkus

Rusija atskleidė savo karinius 
sumanymus

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(Elta) — Seimo Socialdemok
ratų frakcijos seniūno pava- 

’duotojas Juozas Olekas kritiš
kai vertina vyriausybės liepos 
mėnesį priimtą nutarimą, ku
riuo nustatyti nauji reikalavi
mai smulkiems prekiauto
jams.

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis paragino vyriau
sybę atšaukti šį dokumentą 
arba pakoreguoti jį. Seimo na
rys sakė, kad smulkūs versli
ninkai, prekiautojai yra pasi
ryžę kovoti už savo teises. Pa
sak J. Oleko, jie jau turi leidi
mą rugpjūčio 11 d. surengti 
prie Seimo rūmų protesto ak
ciją.

Spaudos konferencijoje da
lyvavusios smulkaus verslo at
stovės iš Marijampolės, Vil
niaus sakė, kad jeigu neužteks 
tokių akcijų, bus surengtas 
bado streikas, o spalio mėnesį 
bus raginama nepirkti leidi

Lietuva kol kas negali uždaryti 
Ignalinos elektrinės

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(BNS) — Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatacijos nu
traukimo fonde surinkta dau
giau nei 80 milijonų litų, ta
čiau jėgainės uždarymui rei
kėtų mažiausiai 15 kartų dau
giau lėšų.

Ūkio ministerijos Branduo
linės energetikos skyriaus vir
šininkas Vytautas Bieliauskas 
sakė, kad iki balandžio 1 d. 
fonde buvo 80.2 mln. litų. Dar 
beveik 5 milijonai artimiausiu 
metu bus pervesti už antrą šių 
metų ketvirtį.

Anot pareigūno, šiemet nu
matoma iš viso surinkti apie 
20 milijonų, o kitais metais —

* Pirmąjį šių metų pus
metį pramonės gamyba ir pro
dukcijos pardavimas Lietuvoje 
išaugo 5.5 proc. Vien apdirba
moji ir kasybos pramonė par
davė produkcijos 9.4 proc. 
daugiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį. Naftos gavyba iš
augo 141 proc., o jos perdirbi
mas — 25 proc. Elektros, dujų 
ir vandens tiekimas per 6 mė
nesius sumažėjo 6.1 proc. Ga
mybos apimtis per pusmetį la
biausiai padidino akmens, 
smėlio ir molio gavybos (79 
proc.), elektros mašinų ir prie
taisų (66 proc.), radijo, televi
zijos ir ryšių įrengimų (21 
proc.), drabužių siuvimo, me
dienos (po 17 proc.) ir chemi
jos pramonė (10 proc.). Ga
mybą sumažino durpių kasi
mo ir aglomeracijos (34 proc.), 
pagrindinių metalų (17 proc.), 
raštinės mašinų ir kompiute
rių (31 proc.) pramonės įmo
nės. (BNS)

Nuotr.: Černobilyje nukentėjusius vaikus, viešinčius Lietuvoje, preziden
tūroje pasitiko prezidento Vaido Adamkaus žmona Alma Adamkienė.

(Elta)

mų. Jų nepasitenkinimą sukė
lė, be kita ko, vyriausybės nu
statytas reikalavimas asme
nims, įsigijusiems leidimus, 
prekybos vietoje turėti prekių 
pirkimo dokumentus.

J. Oleko nuomone, smulkūs 
verslininkai, prekiautojai iš
gyvena sunkias dienas dėl val
stybės vykdomos politikos. „Ji 
palanki ne smulkiajam kapi
talui, o palanki savajam stam
biajam kapitalui. Dažnai ir 
stambūs prekiautojai, gamin
tojai taip pat kenčia nuo labai 
rafinuotos ūkio ministro Vinco 
Babiliaus politikos, kuri palai
ko tik stambųjį savąjį biznį”, 
sakė J. Olekas.

Ypač stipriai nukenčia, jo 
nuomone, smulkaus verslo at
stovai. Jo nuomone, vyriausy
bės nutarimas, kuriame nu
matyti gana dideli pakeitimai, 
smulkiems prekiautojams pa
kerta jų galimybę toliau tęsti 
savo verslą.

30 milijonų litų.
Tačiau Valstybinės atomi

nės energetikos saugos ins
pekcijos vadovo Sauliaus Kuto 
teigimu, Ignalinos AE užda
rymui reikėtų mažiausiai 300 
milijonų dolerių.

Ignalinos AE veiklos nu
traukimo fondas buvo įkurtas 
1995 metais. Atskaitymai į jį 
skaičiuojami nuo pajamų (ats
kaičius akcizą), gaunamų už 
parduodamą elektros energiją.

Nuo fondo įkūrimo iki 1996 
m. buvo nustatytas 16.6 proc. 
atskaitymo dydis, 1996 m. jis 
sumažintas iki 4.4 proc.

Praėjusią savaitę vyriau
sybė nusprendė nuo kitų metų 
jį vėl padidinti iki 6 proc.

Fondo lėšos laikomos Fi
nansų ministerijos įkurtoje 
specialioje valstybės iždo są
skaitoje. Jos gali. būti panau
dotos tik pagal paskirtį arba 
jėgainės avarijos atveju.

Fondą prižiūri jo tvarkymo 
taryba, vadovaujama ūkio mi
nistro Vinco Babiliaus.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(Elta) — Grupė nuo Černoby
lio atominės elektrinės katast
rofos nukentėjusių Ukrainos 
paauglių, šiuo metu besiilsin
čių Lietuvoje, antradienį apsi
lankė prezidentūroje.

Juos priėmė Lietuvos vado
vas Valdas Adamkus ir jo 
žmona Alma Adamkienė.

„Norėjome parodyti ne tik 
gražią Lietuvą, bet ir savo šir-

Nuotr.: Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Kazys Lozoraitis asmeniškai 
pasveikino savo brolio Stasio Lozoraičio vardo premijos laureatę, Lietuvos televizijos žurnalistę Nijolę Baužytę.

(Eite)

kuriuos brangino ir Stasys Lo
zoraitis. Ambasadorius primi
nė, kad esminis S. Lozoraičio 
bruožas buvo pagarba žmo
gaus asmeniui ir jo įsitikini
mams, palinkėjo, kad to laiky
tųsi ir Lietuvos žiniasklaida.

Įtariamasis kunigo dingimo

Stasio Lozoraičio žurnalistinė 
premija — už „Mūsų miestelius”

Vilnius, rugpjūčio 4 d.
(Elta) — „Lietuvos aido” ga
lerijoje rugpjūčio 4 dieną pir
mą kartą buvo įteikta Lietu
vos žurnalistų draugijos Sta
sio Lozoraičio premija, pava
dinta „Kelyje į Vilties Prezi
dento Lietuvą”.

‘ Vertinimo komisijos spren
dimu, apdovanojimas paskir
tas žurnalistei Nijolei Baužy
tei už Lietuvos televizijos lai
dų ciklą „Mūsų miesteliai”.

Lietuvos žurnalistų draugi
jos pirmininkė Roma Grinber- 
gienė palinkėjo, kad kiekvie-
nas, gavęs šią premiją, jaustų- ja turi atlikti jo sveikatos pa 
si tarsi gavęs vadinamąjį Sta- tikrinimą.
šio Lozoraičio pasą.

Į iškilmes atvykęs Lietuvos
Respublikos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto ir Maltos 
ordino Kazys Lozoraitis asme
niškai pasveikino pirmąją lau
reatę Nijolę Baužytę, padėkojo 
Lietuvos žurnalistų draugijai 
už tai, kad premija pavadinta 
jo brolio Stasio Lozoraičio var
du, kad vienas iš šio apdova-

Černobilyje nukentėję 
jaunuoliai viešėjo

prezidentūroj e
dį”, sakė V. Adamkus susitiki
me su 13-17 metų ukrainie
čiais, gyvenančiais vadinamo
joje pirmojoje Černobylio ka
tastrofos zonoje, tai yra ne to
liau kaip už 50 kilometrų nuo 
elektrinės.

Keturiolika iš Ukrainos at
vykusių jaunuolių beveik mė
nesį poilsiavo Lietuvos pajū
ryje. Jiems buvo surengtos ke
lios ekskursijos į įvairius Lie
tuvos miestus.

Poilsį nuo Černobylio avari
jos nukentėjusiems ukrainie
čių paaugliams Lietuvoje or
ganizavo Palangos vaikų naš
laičių fondas „Klotilda”. Fon
do pirmininkė Angelė Zele- 
nauskienė žurnalistams sakė, 
kad netrukus į Lietuvą atvyks 
dar 30 vaikų iš Ukrainos.

Prezidentas ir jo žmona as
meniškai pasisveikino su vi
sais į prezidentūrą atvyku
siais jaunuoliais bei jų 
globėjais.

Paaugliai padovanojo A. 
Adamkienei gėlių puokštę, o 
globėjai prezidentui įteikė su
venyrinę medžio šakelę, pa
puoštą gintaro gabaliukais. 
Valstybės • vadovas jaunuo-

nojimo tikslų — pagerbti ži- 
niasklaidos darbininkus, 
branginančius tuos idealus,

byloje „neskuba” į Vilnių
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(Elta) — Kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus ir jo kolekcijos 
dingimo bylą tirianti Kauno 
apygardos prokuratūra abejo
ja, ar tik dėl biurokratinių for
malumų užsitęsė įtariamojo 
Vytauto Šimkaus perkėlimas 
iš Kauno į Vilnių, kur komisi-

Prokuroras Paulius Jab- 
lonskas, antradienį kalbėda
mas su Eltįps korespondente, 
sakė nesuprantąs, kodėl Kau
no akademinių klinikų ir Vil
niaus Santariškių universite
tinės ligoninės administracijos 
delsia vykdyti prokuratūros 
nurodymus ir dar laukia, kol 
tą patį palieps sveikatos ap
saugos ministras.

Pareigūnai nesitiki ap
klausti įtariamo meno verty
bių kolekcionieriaus anksčiau 
negu bus paskelbtos oficialios 
specialistų išvados, nes tokia 
yra paties V. Šimkaus valia. 
Tačiau kartu prokuroras P. 
Jablonskas sakė negalįs nepa
stebėti prasidėjusių spekulia
cijų V. Šimkaus sveikata, nors 
ir suprantąs, „kad tas žmogus 
serga"

Valstybinė gydytojų komisi- mo prielaidų. Žinių apie gyvą 
ja sveikatos apsaugos ministro ar mirusį kunigą R. Mikutavi-
Mindaugo Stankevičiaus įsa
kymu buvo sudaryta liepos 30 
dieną. Jos vadovu paskirtas

* Vyriausybės sprendi
mu, bus sudaryti Ministro 
pirmininko ir ministrų fondai, 
skirti padengti atstovavimo 
Lietuvoje ir užsienyje išlaidas. 
Kiekvieno mėnesio pradžioje į 
Ministro pirmininko fondą bus 
pervesta 3 vidutinių darbo už
mokesčių dydžio (šiuo metu — 
3,075 litai), į ministrų fondus 
— 2 vidutinio darbo užmokes
čio dyžio (2,050 litų) sumos. 
Lėšas numatoma panaudoti 
dovanoms, suvenyrams ir gė
lėms, lankantis Lietuvoje ir 
užsienyje su vizitais, per pri
ėmimus. (BNS)

liams padovanojo marškinė
lius su lietuviška simbolika.

Valstybinės teisės medicinos 
tarnybos generalinis direkto
rius Antanas Garmus. Tačiau 
ir rugpjūčio 4-ąją jis teigė dar 
nesulaukė „ekspertizės objek
to”.

A. Garmaus teigimu, visiš
kai neįmanoma objektyviai at
sakyti į prokuratūros klausi
mus vėl tiriant V. Šimkų Kau
ne, kur gali būti sąlygos simu
liuoti ligą.

Liepos 24 d. Kauno apygar
dos prokuratūra informavo 
apie kreipimąsi į Valstybinę 
teisės medicinos tarnybą, ku
riame prašė nustatyti, ar V. 
Šimkus tikrai serga kokia 
nors liga, ar Kauno klinikų gy
dytojų diagnozė yra teisinga ir 
ar įtariamasis nesimuliuoja, o 
jei simuliuoja — tai kokią ligą.

Kauno akademinių klinikų 
kardiologijos skyriuje V. Šim
kui buvo diagnozuota kardia
linė astma, išeminė širdies li
ga, poinfarktinė kardiosklero- 
zė, didelio laipsnio širdies 
kraujagyslių stenozė, krūtinės 
angina ir kiti rimti susirgi
mai.

Prokuratūra, kaip teigė P. 
Jablonskas, pradeda tikrinti 
vis daugiau tiriamo nusikalti-

čių kol kas nėra.

* Turistų srautas į Lie
tuvą ir Estiją šiais metais, 
palyginti su praėjusiais, be
veik nepasikeitė, bet padau
gėjo „tikrųjų” turistų, kurie 
atvažiuoja čia pailsėti arba į 
ekskursiją, o ne tvarkyti rei
kalų, sakė keliones į Baltijos 
valstybes organizuojančio 
Maskvos turizmo biuro „Scan- 
ditour” generalinė direktorė 
Valentina Korolenko. Tuo tar
pu, jos nuomone, dėl Latvijai 
priešiškos kampanijos Mask
voje šiais metais beveik treč
daliu sumažėjo Rusijos turis
tų, vykstančių į Jūrmalą. Tu
rizmo biuro vadovė pažymėjo, 
kad Latvijoje turistams iš Ru
sijos rodoma daugiau dėme
sio, negu Estijoje ir Lietuvoje.

(BNS)

Maskva-Vilnius, rugpjūčio 
4 d. (BNS) — Rusija tampa vis 
atviresnė karinėje srityje, ir 
tai yra sveikintina, mano 
Maskvoje dirbantis Lietuvos 
diplomatas.

„Rusįjos prezidento Boriso 
Jelcino pasirašytos kariuome
nės veiklos koncepcijos nuos
tatos jau seniai nebuvo laiko
mos paslaptyje”, antradienį 
sakė Lietuvos ambasados 
Maskvoje patarėjas politikos 
klausimams Petras Zapolskas.

Pasak jo, „mes apie tas 
nuostatas girdėjome iš diplo
matinių ir žiniasklaidos šalti
nių, apie tai kalbėjomės ir per 
susitikimus su Rusįjos URM, 
Gynybos ministerijos ir Gene
ralinio štabo vadovais”.

Pirmadienį Maskvoje žinia- 
sklaida buvo supažindinta su 
B. Jelcin pasirašyta valstybės 
politikos kariuomenės veiklos 
srityje koncepcija iki 2005 me
tų.

Pasak P. Zapolsko, dar per 
anksti spręsti, kokią įtaką 
naujasis dokumentas turės 
Rusijos pajėgų dislokavimui 
Baltijos jūros regione, ir konk
rečiai — Karaliaučiaus srityje.

Diplomato teigimu, galima 
abejoti, ar šią koncepciją bus 
suspėta įgyvendinti iki 2005 
metų, be to, šis dokumentas 
nėra tiek detalus, kad numa
tytų kiekvienos divizijos ar 
pulko dislokavimo vietą.

Koncepcijoje numatyta, kad
Saugumo tarnyba eina 

teisingu keliu
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, trečiadienį susiti
kęs su Valstybės saugumo de
partamento (VSD) generaliniu 
direktoriumi Mečiu Laurinku
mi, kalbėjosi apie numatomą 
saugumo struktūrų pertvarky
mą.

„Turi būti suvienyta visų 
už šalies saugumą atsakingų 
tarnybų veikla. Šiuo metu 
koordinavimo darbas tarp ats
kirų institucijų atliekamas 
nepatenkinamai. Reorganiza-

Vilniuje laikomas 
pavojingas 
gyvsidabris

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— Vilniuje jau aštuonerius 
metus laikoma beveik 8 tonos 
gyvsidabrio, kuris bet kurią 
akimirką gali sukelti ekologi
nę katastrofą, teigia dienraš
tis „Vakarinės naujienos”.

Vilniaus savivaldybės Gam
tosaugos skyriaus vedėjas 
Kęstutis Turonis dienraščiui 
sakė, jog problemą, kur padėti 
gyvsidabrį, turi spręsti jau ne
be Vilnius, o valstybė.

Buvusios sovietų karinės 
bazės, vadinamojo Šiaurės 
miestelio teritorijoje laikoma 
daugiau nei 2 tonos, akcinėje 
bendrovėje „Metalų komerci
ja” — beveik 6 tonos gyvsidab
rio, kuris 1992 m. buvo konfis
kuotas iš individualios įmonės 
savininko Mindaugo Bačkio 
(jis gyvsidabrį įvežė iš Rusi
jos).

Prieš 4 metus Aukščiausia
sis teismas išteisino M. Bačkį 
ir nusprendė konfiskuotąjį 
gyvsidabrį jam grąžinti. Ta
čiau M. Bačkis atsiimti gyvsi
dabrį atsisakė, aiškindamas 
neva pasibaigusiu jo galiojimo 
laiku ir neatitikimu valstybi
niams reikalavimams.

vietoj dabartinių 8 karinių 
apygardų bus suformuotos 6 
strateginės kryptys. Viena jų 
— Vakarų — bus nukreipta ir 
link Baltijos valstybių. Rusi
joje bus sudaryta 10 sausu
mos kariuomenės divizijų, ku
rios bus visiškai sukomplek
tuotos ir nuolat pasirengusios 
kovai. Tarp jų bus viena tai
kos palaikymo divizija.

„Si koncepcija nėra specifi
nis dokumentas, kuris api
brėžtų dalinių dislokavimą. 
Be to, kad būtų įgyvendinta, ji 
turi būti papildyta daugybe 
kitų finansinių ir juridinių do
kumentų”, sakė P. Zapolskas.

Tačiau, pasak jo, „koncep
cija atitinka praėjusį gruodį 
Stokholme B. Jelcin paskelbtą 
iniciatyvą iki 1999 metų Rusi
jos šiaurėje ir šiaurės vaka
ruose maždaug trečdaliu su
mažinti visų trįjų rūšių gink
luotąsias pajėgas”.

Kaip jau skelbta, naujojoje 
koncepcijoje padaryta išvada, 
jog mažai tikėtina, kad būtų 
pradėtas didelis karas su 
branduolinį potencialą turin
čia Rusija. Dokumente pabrė
žiama, jog itin daug dėmesio 
kariuomenės veiklos srityje 
skirtina vietiniams karams ir 
konfliktams.

Dabar Rusijoje rengiamas 
naujas dokumentas — valsty
bės karinė doktrina, kuri bus 
užbaigta ši rudenį

vimo esmė — pakeisti šią pa
dėtį”, sakė prezidentas žurna
listams po pusvalandį truku
sio susitikimo su M. Laurin
kumi.

VSD šiuo metu rengia per
sitvarkymo planus, kuriuos 
rudenį svarstys vyriausybė ir 
Seimas. Kitąmet VSD planuo
jama skirti gerokai daugiau 
lėšų nei šiemet. Tą vyriausy
bei ir Seimui rekomendavo pa
daryti Valstybės gynimo tary
ba.

Pasak prezidento, jo susiti
kime su VSD generaliniu di
rektoriumi buvo kalbėta ir 
apie pastarojo pareiškimus 
spaudai, esą Rusijos užsienio 
žvalgybos dabartiniu metu su
aktyvino savo veiklą Baltijos 
valstybėse. „Galiu pasakyti, 
kad šiame susitikime man ne
buvo pateikta informacija apie 
konkrečius valdžios viršūnėse 
dirbančius svetimų valstybių, 
taip pat ir Rusijos, agentus. 
Mes kalbėjome bendrai apie 
mūsų Rytų kaimynės galimy
bes aktyvinti savo žvalgybinę 
veiklą Lietuvoje”, tvirtino V. 
Adamkus.

Prezidentas atrodė labai 
patenkintas prieš pusantro 
mėnesio paskirto naujojo VSD 
vadovo veikla. „M. Laurinkus 
efektyviai ir energingai ėmėsi 
darbo”, neslėpė savo pasiten
kinimo valstybės vadovas.

KALENDORIUS "
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus 

atsimainymas; Daiva, Karoli
na, Vaidutis, Lengvė.

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Siks
tas II, popiežius, ir jo keturi 
diakonai, kankiniai (mirė 258 
m.), šv. Kajetonas, kunigas 
(1480-1547); Donatas, Dau
mantas, Kantautas. Civilinė 
šventė Kanadoje. 1858 m. gi
mė aušrininkas, Mažosios Lie
tuvos patriarchas Martynas 
Jankus.

EARTHLINK.NET


2 DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI 

LAIMĖJO
GOLFO PIRMENYBES

Rugpjūčio 1 d., Elmore golfo 
laukuose, Elmore, Ohio, vyku
siose tarpmiestinėse Cleveląn- 
do ir Detroito golfininkų pir
menybėse, detroitiečiai laimė
jo 1998 m. pirmenybes. Iš De
troito dalyvavo 16-ka, o iš 
Clevelando 3 žaidėjai. Geriau
siai sužaidė detroitietis Ron 
Bowalski su 73 smūgiais. Sau
lius Petrulis — 77, Robertas 
Jahukaitis — 82, Henrikas 
Bankaits — 83, Rima? Korsa
kas — 85, Vytas Petrulis — 89 
ir Rimas Laniauskas — 89.

METINĖ DAINAVOS 
ŠVENTĖ

Rugpjūčio 2 dieną įvyko me
tinė Dainavos jaunimo stovyk
los šventė, Dainavos stovykla
vietėje, prie Manchester, Mi
chigan. Tą dieną baigėsi Jau
nučių ateitininkų stovykla, ir 
prasidėjo „Heritage” jaunimo 
stovykla. Šventėje dalyvavo 
rėmėjai ir svečiai iš Čikagos, 
Clevelando ir Detroito apylin
kių. Mišias stovykloje aukojo 
kun. Vytautas Praraja iš Lie
tuvos. Po Mišių buvo proga 
pasivaišinti lietuviško maisto 
patiekalais, kuriuos paruošė 
Dainavos Jaunimo stovyklos 
komiteto nariai. Buvo ir „tra
diciniai” laimėjimai. Įvyku
siame rėmėjų metiniame susi
rinkime buvo išklausyti tary
bos narių ir valdybos prane
šimai. Nuostabiai gražus oras 
pakėlė dalyvių nuotaiką. Buvo 
proga pasimaudyti, pasis
večiuoti ir linksmai praleisti 
laiką gražioje Dainavos sto
vykloje. lm

PORTLAND, OR

KETVIRTOS PASAULIO
MEISTRU ŽAIDYNĖS

Ketvirtos Pasaulio meistrų 
žaidynės, dar kitaip vadina
mos „Nike” Pasaulio meistrų* 
žaidynėmis vyks Portland, Or. 
rugpjūčio 9-22 d. Lietuvos 
sportininkai irgi ruošiasi daly
vauti šiose įdomiose žaidy
nėse. Tai bus bene gausiausia 
pastarojo meto delegacija į 
JAV — didesnė nei tik ką 
viešėjusi Washington mieste 
baleto trupė ar lapkritį Chica- 
go X-ajame Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
dalyvavusi 65-ių mokslininkų

Jurgita Gudonytė ir Urtė Mardosaitė modeliuoja Lietuvos Dukterų 
ruoštoje madų parodoje Juno Beach, FL. Nuotr. Povilo Manomaičio

grupė. Šių metų delegacijos 
trečdalį sudarys šešios krep
šinio komandos. Tai dvi mo
terų komandos: „Svaja” — 
daugiau 35-kių metų amžiaus 
ir „Kamanės” — daugiau 40- 
ties. Keturios vyrų komandos: 
daugiau 40-ties, 45-kių, 50- 
ties ir 60-ties metų amžiaus. 
Gausus būrys yra futbolinin
kų, lengvaatlečių, irkluotojų ir 
kitų sporto šakų atstovų. Tai 
praeityje buvę žinomi sporti
ninkai, kurie savo laisvalai
kius susiburia ir toliau sportuo
ja savo malonumui, dalyvau
ja varžybose. Pavyzdžiui, vyrų 
daugiau 50-ties metų amžiaus 
komanda ;— 1997 m. Pasaulio 
čempionai.

Pirmosios Pasaulio meistrų 
žaidynės vyko 1985 metais To
ronto, Kanadoje. Jose dalyva
vo 8,305 sporto veteranai iš 61 
šalies. Buvo varžomasi 21- 
nose sporto varžybose. Antro
sios žaidynės vyko Danijoje. 
37-iose sporto šakos varžybose 
jėgas išbandė 5,500 sporto ve
teranai iš 76-ių šalių. O jau 
1994 metais Australijoje, Bris
bane mieste surengtose žai
dynėse dalyvavo daugiau 
23,000 sporto veteranų iš 72- 
jų šalių. Tai buvo nuostabi 
viso pasaulio sporto veteranų 
šventė, kai kuriais rodikliais 
net pranokstanti Olimpines 
žaidynes (Barselonos Olimpia
doje dalyvavo 9,368 sportinin
kai). Lietuvos sporto veteranai 
Australijoje iškovojo 19 meda
lių: 12 aukso, 4 sidabro ir 3 
bronzos.

Pągal nuostatus Pasaulio 
meistrų žaidynėse gali daly
vauti bet kurios valstybės pi
lietis, nepriklausomai nuo ly
ties, rasės, religijos ar spor
tinio meistriškumo. Skirtingai 
nuo kitų sportinių varžybų, 
žaidynėse sportininkas atsto
vauja tik save patį; nėra val
stybinių komandų, nevedama 
jokia oficiali komandinė ata
skaita. Taigi, komandą gali 
sudaryti įvairių šalių sporti
ninkai arba vienai šaliai gali 
atstovauti kelios komandos. 
Žaidynės rengiamos žmonėms, 
kuriems sportas — gyvenimo 
būdas. Jos yra atviros tiek 
buvusiems pasaulio čempio
nams, tiek sportininkams, ne
pasiekusiems jaunystėje aukš
tų rezultatų. Nėra jokių spor
tinių apribojimų, norintiems 
dalyvauti žaidynėse. Vieninte
lis reikalavimas — noras daly
vauti.

Portlando lietuviai nekan
triai laukia savo tautiečių, at-

Bostono sekstetas Clevelando Dievo Motinos parapijos auditorijos scenoje. Su dainininkais iš dešinės: 
„Exultate” choro vadovė muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė, klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J., „Ateities” klubo 
pirm. dr. Birutė Kasperavičienė ir seksteto vadovė Daiva Navickienė. Nuotr. Rimo Laniausko

vykstančių į šias žaidynes. 
Ruošiamės surengti susipa
žinimo vakarą, aprodyti mūsų 
gražų miestą ir jo apylinkes. 
Padėsime kuo tik galėsime. 
Norime, kad mūsų broliai ir 
seserys grįžtų Tėvynėn su ge
riausiais įspūdžiais ir puikia 
nuotaika! Taip pat „sirgsime” 
už Zagunų šeimos keturis vy
rus (tėvas Leo su trimis 
sūnumis) iš Portlando, kurie 
dalyvaus irklavimo varžybose!

CEPELINU PUOTA

Gegužės 16 d. Portland, Or., 
surengėme cepelinų puotą, tel
kimui aukų sergančio vaikelio 
atgabenimui iš Lietuvos gydy
tis į Ameriką, padedant 
„Healing the Children” orga
nizacijai. Puota praėjo puikiai! 
Tikslas pasiektas — surin
kome 1,384 dolerius! Suva
žiavo apie 60 žmonių. Buvo 
išvirta ir suvalgyta 270 cepe
linų. Portlandiečiai sunešė 
bendram stalui įvairių salotų, 
gardžių pyragų, skanių ban
delių ir visokių kitokių 
gėrybių. Prisivaišinę, dar ir. 
dainą užtraukėme, grojant La
pinskų šeimos ansambliukui, 
O Tekorių šeima pravedė 
šaunią loteriją, kuriai visus 
laimikius jie ir paaukojo. Sma
giai praleidome šeštadienio 
vakarą. Mes didžiuojamės, 
kad pavyko surinkti nemažą 
sumą pinigų, palyginti tokiai 
mažai lietuvių bendruomenei! 
Tikimės, kad tai pirmas, bet 
ne paskutinis aukų, rinkimo 
vajus padėti sergantiems vai
kučiams iš Lietuvos. O gal šis 
renginys įsiterps tarp kitų 
mūsų bendruomenės tradici
nių metinių renginių?! Būtų 
šaunu!

Luana Žalpienė 

SEATTLE, WA

LIETUVIŠKA
STOVYKLĖLĖ VAIKAMS

Trečioji metinė lietuviška 
„Lanko” vaikų stovyklėlė š.m. 
rugpjūčio 24-30 d. vyks „Kur
są” latvių stovyklavietėje, 
Olimpia pusiasalyje, netoli 
Shelton miestelio. Sportas, 
iškylos, rankdarbiai, dainos, 
šokiai, laužai. Informacijai 
kreipkitės į Steve Buck ir 
Jeanette Noris, tel. 206-634- 
3753. „Lietučio” šokėjai Steve 
ir Jeanette yra pasiruošę sto
vyklautojams pravesti tauti
nių šokių pamokas.

LB VALDYBOS POSĖDIS

Lietuvių Bendruomenės val
dybos posėdis pirmininkės 
Rasos Raidytės namuose, 
4729-5 lst Avenue South, 
Seattle vyks pirmadienį, rug
sėjo 14 d., 7 v.v. Prašoma 
pranešti pirmininkei (tel. 206- 
725-1764) iki rugsėjo 7 d. jei 
turite pasiūlymų bei klausimų 
valdybai.

VARŽYTINĖS

Antrosios „Sek gintaro ke
liu” varžytinės Baltistikos stu

dijų programai remti, š.m. 
spalio 17 d. vyks Nile Club pa
talpose, Mountlake Terrace. 
Varžytinių komitetas ruošiasi 
siųsti kvietimus rugsėjo mėn. 
Tikimasi surinkti 50,000 dol. 
remti University of Washing- 
ton, Seattle, veikiančią studijų 
programą.

VIENUOLIU PARAMA 
LIETUVAI

Seattle Dievo Apvaizdos vie
nuolijos seserys stiprina ry
šius su Dievo Apvaizdos se
selėmis Panevėžyje. Š.m. lie
pos mėn. Seattle vienuolių vy
riausioji ir jos padėjėja išvyko 
į Lietuvą, ir tuo pačiu ten 
aplankė senelių namus Pa
nevėžyje, kurių pastatymą jos 
parėmė 100,000 dol. auka. 
Seattle vienuolės žada ir to
liau remti seselių' Lietuvoje 
gerus darbus. Dievo Apvaiz
dos seselėms priklauso Sisters 
of Providence Health System 
(vienas iš didesnių sveikatos 
tinklų JAV vakaruose), kuris 
šiais metais paruošė medicini
nių reikmenų talpintuvą Lie
tuvos ligoninėms.

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA

i
Kaip darbščios bitelės, Lie

tuvos Dukterų dr-jos Seattle 
skyrius daug nuveikė 1997-98 
metais. Nors mūsų'skyrius ne
didelis, bet dirbame stropiai. 
Praėjusiais veiklos metais, per 
gegužinę pardavinėjome savo 
skanius kepsnius; kitur par
davinėjome margučius bei at
virutes, kurias mums padova
nojo Henry Liffick. Sutelkėme 
1,500 dol.

Pinigus paskirstėm taip: 700 
dol. seselei Janinai Navickai
tei, Vilniuje vadovaujančiai 
centrui benamiams ir alkoho
likams; 2,000 dol. „Lietuvos 
Vaikų vilčiai;” 1,000 dol. Heal
ing the Children fondui. Auko
jome 1,500 dol. Sisters of 
Providence Health System, 
kai Lietuvos ligoninėms bei 
senelių prieglaudoms buvo 
siunčiamas mediciniškų reik
menų talpintuvas. Skyrėme

Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis 
Audėjai tiene.

su Seattle pianiste Jūrate 
Nuotr. Inos Bertuly tės-Bray

551 dol. nupirkti antklodes 
Utenos mieste esančiai Šv. 
Klaros ligoninei. Dar išdali
nome 1,100 dol. šalpos dar
bams užjūryje, be 1,000 dol. 
vietiniams darbams.
Per metinį susirinkimą, ku

ris įvyko gegužės 17 d., duk
terys nutarė paaukoti 150 dol. 
Lietuvos Našlaičių fondui vie
no našlaičio metinei paramai. 
150 APPLE programai, tai 
penkios stipendijos Lietuvos 
mokytojams . Po 30 dol. lanky
ti š.m. vasaros APPLE pasito
bulinimo kursus.

Ižde liko maždaug 900 dol. 
Lietuvos Dukterys dėkoja vi
siems Seattle Bendruomenės 
nariams, kurie taip dosniai 
aukoja ir prisededa per ištisus 
metus prie mūsų veiklos. Kaip 
matot, mes stengiamės dos
niai, kilniai ir protingai pa
skirstyti aukas vargstantiems 
tautiečiams.

Kaip ir kiekvienais metais, 
Lietuvos Dukterų gegužinė 

'liepos mėn. pabaigoje vyko 
Dalios Tutlytės-Mrowiec ir 
Emilijos Tutlienės mėlynių 
sodelyje, Arlington miestelyje. 
Suvažiavo daug lietuvių ir čia 
bendravo, uogavo, dainavo, 
valgė gardžias suvežtines vai
šes ir gausiai rėmė net dvi lo
terijas. Marytės Oksaitės lai
mingasis bilietas pelnė šaunų 
laimėjimą: kiekvieną mėnesį, 
per ištisus metus Marytei bus 
pristatytas skirtingas Duk
terų paruoštas patiekalas. 
Prie patiekalų ruošos priside
da Aleksandra Gylienė, Nijolė 
Raišienė, Vida Žvirzdytė-Far- 
ler, Zita Žvirzdienė, Marytė 
Pareigytė, Dalia Lapatinskai- 
tė-Hagan, Birutė Gylienė, 
Kim Gylys, Aušra Vaštakienė, 
Genutė Gylytė-Orrico, Irena 
Kinderienė, Irena Blekytė, 
Zita Petkienė, Aušrelė Rama
nauskienė, ir Jūratė Mažei- 
kaitė-Harrison. Dukterų lab
daringai veiklai buvo surinkta 
apytikriai 1,040 dol. Ačiū vi
siems kurie dalyvavo!

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Seattle skyrius buvo paminė
tas „Prism” laikraštėlyje, šią 
vasarą. Kartu buvo išspaus-
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dintos dvi nuotraukos besidar
buojančių prie mediciniško 
talpintuvo. „Prism,” kurį lei
džia Sisters of Providence 
Health System, aprašė šio tal
pintuvo siuntą į Lietuvą šį 
pavasarį. Zita Petkienė, dir
banti Providence bendrovėje, 
pateikė daug žinių apie Lie
tuvą šiam laikraštėliui. Duk
terys ir jų šeimos iš Olimpia ir 
Seattle apylinkių gausiai pri
sidėjo prie talpintuvo ruošos. 
Širdingai ačiū visiems!

Talpintuvo vertė buvo dau
giau 90,000 dol. Pabaigoje 
š.m. vasario mėn. talpintuvas 
nukeliavo iš Seattle į Čikagą, 
Lithuanian Mercy Lift nuo
žiūrai, persiuntimui į Lietuvą. 
LML žiniomis, talpintuvas 
išplaukė į Lietuvą birželio 
mėn. pradžioje. Dabar nekan
triai laukiame žinių, kad jis 
sėkmingai pasiekė tas įstai
gas, kurioms buvo skirtas.

LIETUVAITĖ KNYGOJE 
APIE LAKŪNES

Lietuvių kilmės lakūnė Do- 
rothy Aikšnoras atvyko į 
Seattle birželio 13 d. ryšium 
su atidarymu Museum of 
Flight patalpose rengiamos 
parodos „Moterys ir skry
džiai”. Paroda atkeliavo iš 
Smithsonian aviacijos muzie
jaus, kuris yra JAV sostinėje. 
Aikšnoraitės nuotrauka yra 
išspausdinta knygoje apie mo
teris lakūnes, vardu: „Women 
and Flight”: Portraits of Con- 
temporary Women Pilots”. 
Knygą galima įsigyti muzie
jaus krautuvėlėje (tel. 206- 
764-5720). Savo giminaitei,, 
vietinei menininkei Loretai 
Werner, Dorothy įteikė knygą 
su įrašu: „...pati jau gerai 
žinai, kad lietuviai bet ką gali 
atlikti!”

LIETUVIU FONDO 
IŠŠŪKIS

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija praneša teigia
mai įvertinusi prašymą rem
ti University of Washington 
Baltistikos studijų programą. 

•Fondas skiria 10,000 dol. do
tacija su sąlyga, jei kiti auko
tojai suaukotų mažiausia 
10,000 dol. Šios aukos užskai- 
čiuojamos tik po š.m. birželio 
6 d. ir turi būti surinktos per 
ateinančius dvejus metus. Prieš 
išmokant paskirtą sumą, Fon
das reikalauja sąrašo, įrodan
čio, kad 10,000 dol. papildomų 
aukų buvo gauta pagal aukš
čiau pažymėtas sąlygas.

Na, ir vėl kreipiamės į skai
tytojų dosnias širdis. Be abejo, 
Seattle lietuviai bei kiti Ame
rikos lietuviai jau ne vieną 
sykį palaikė šią išskirtiną stu
dijų programą, kuri yra vie
nintelė tokio pobūdžio univer-

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel. 708-422-8260

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

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

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

siteto lygio programa visoje 
Šiaurės Amerikoje. Yra moko
ma ne tik lietuvių, latvių ir 
estų kalbų, bet taip pat ir 
kultūros, literatūra, istorija, 
politika ir t.t. Parodykime, 
kad suvokiame programos 
reikšmę Baltistikos studijų 
ateičiai visai Amerikai. Lau
kiame jūsų aukų: ir kuklios ir 
didesnės aukos mielai priima
mos. Prašau rašyti čekius 
University of Washington 
Foundation-Baltic Studies Pro- 
gram, ir siųsti: University of 
Washington Baltic Studies 
Program, Box 353420, Seattle, 
WA 98195-3420. Aukos nura
šomos nuo federalinių mokes
čių. Širdingai dėkojame už 
jūsų nuolatinį dosnumą.

BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

Bendruomenės susirinkimas 
Remio ir Jūratės Audėjaičių 
namuose, 4221 S. Hudson, 
Seattle, vyks šeštadienį, lap' 
kričio 7 d. Tel. 206-760-1243. 
Pradžia 6:30 v.v. Bus su
neštinė vakarienė.

Zita Petkienė



APIE GENOCIDO BYLŲ 
IŠKĖLIMO PROCESĄ

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų 
. komisijos posėdžiai

LIUDA RŪGIENIENĖ

Danutė Bindok'ienė

Daug puodų ant 
karštos ugnies

Kovo šeštą, penktadienį 
ryte, komisija apklausinėjo K. 
Kovarskį, Generalinės proku
ratūros Specialių tyrimų sky
riaus vyriausiąjį prokurorą. 
Apklausos tikslas buvo su
žinoti apie Genocido bylų 
iškėlimo procesą.

Prokuroras Kovarskis tarė 
trumpą įžanginį žodį. Štai 
dalis jo pateiktos informaci
jos: „1992 m. Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba, prisijungda
ma prie 1948-1968 m. tarp
tautinių konvencijų, priėmė 
įstatymą ‘Dėl atsakomybės už 
Lietuvos gyventojų genocidą’. 
Priėmus įstatymą, Lietuvos 
Respublikos teisėsaugos orga
nai pradėjo tirti šiuos nusi
kaltimus. Pirmoji iš tokių 
baudžiamųjų bylų 1992 m. 
buvo iškelta dėl Zarasų gy
ventojų šeimų sušaudymo. 
Pagal šią bylą buvo nuteisti 
Kurakinas ir kiti, vadinamieji 
liaudies gynėjai, kurie gaudė 
neinančius į tarybinę armiją 
gyventojus, žudė jų šeimos 
narius. Jie buvo nuteisti 9, 4 
ir 1.1, metams. Per šitą laiko
tarpį, kai buvo priimtas mi
nimas įstatymas, Respublikos 
prokuratūroje buvo iškelta 
apie 60 baudžiamųjų bylų dėl 
genocido faktų. Kaip nustaty
ta, daugiausia nusikaltimų 
padarė sovietiniai aktyvistai, 
jų padėjėjai.. Mes žinome, 
kiek daug žmonių buvo 
sušaudyta, kiek daug nu
kentėjo, kiek daug sodybų 
buvo sudeginta ir sunaikintas 
jų turtas. Šių nusikaltimų ty
rimas nėra lengvas, nes nuo 
to jau praėjo daug dešimtme
čių, tačiau Generalinė proku
ratūra stengiasi nustatyti kal
tininkus ar bent nustatyti, 
kas vyko ir kas tai galėjo 
padaryti. Šiuo metu atlieka
mas tardymas 15 baudžia
mųjų bylų dėl genocido faktų. 
Dalies jų tyrimas atliekamas 
Respublikos miestų ir rajonų 
.prokuratūrose, dalies atlieka
mas Generalinės prokura
tūros Specialiųjų tyrimų sky
riuje. Reikia apgailestauti, 
kad -iki šiandienos tik dvi 
baudžiamosios bylos perduo
tos teismui. Tai mano pa
minėta Zarasų rajono liaudies 
gynėjų, byla ir antroji šiuo 
metu perduota byla yra Lilei
kio... Kitas sunkumas ištirti 
šios kategorijos bylas, yra tas, 
kad kai kurie asmenys pasis
lepia užsienyje. Pavyzdžiui, 
Dušanskis, Slavinas, Rasla
nas. Mes esame atlikę pagal 
šias bylas tardymą, tačiau

APDOVANOJIMAI
LIETUVOJE
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Nr.8 (Tęsinys)

Nors tarybų valdžia akty
viesiems pagalbininkams ant 
krūtinių užkabino ne vieną or
diną ar medalį, didžioji tautos 
dalis į tuos apdovanojimus 
žiūrėjo su nepasitikėjimu ir jų 
nevertino. O apie lietuviškus 
apdovanojimus po karo gimu
sios kartos beveik nieko ne
žinojo, nes jie buvo uždrausti 
ir net neminimi. Todėl visiš
kai suprantamas noras jau 
pirmaisiais Atgimimo metais 
prabilti ir apie lietuviškų ap
dovanojimų atgaivinimą. Tie
sa, pirmieji pasiūlymai atgai
vinti Vyčio Kryžiaus ordiną ir 
jį teikti už įvairius nuopelnus 
kultūroje, moksle ir net spor
te, nesulaukė pritarimo, ta
čiau išjudino visuomenę domė
tis ir rinkti informaciją apie lietu

negalime jų perduoti teismui, 
nes šitie asmenys gyvena 
užsienyje ir į mūsų prašymus 
išduoti juos Lietuvos Respub
likai gauname neigiamus at
sakymus arba visai nutyli
ma”.

Apklausos metu buvo ban
doma išsiaiškinti, kiek iš 60 
iškeltų bylų buvo rasta kaltų 
ir nuteistų. Prokuroro atsaky
mas: „Yra daug nustatyta 
kaltų asmenų šiose bylose, ta
čiau jie yra mirę. Baudžia
mosios bylos daugiausia nu
trauktos ir yra todėl, kad kal
ti asmenys jau mirę”. Tokių 
atvejų yra apie 13-14. Kiek 
yra gyvų nusikaltėlių? Proku
roras: „Dabar tiriamos yra 
šios bylos: Gimžausko, Rasla
no (pabėgęs į Rusiją), Slavino 
(gyvena Vokietijoje), Dušans- 
kio (gyvena Izraelyje). Štai 
šitie asmenys yra gyvi”. Ar 
Lietuvoje nėra gyvų, kuriems 
yra keliamos bylos: Prokuro
ras: „Lietuvoje mes tokių as
menų nežinome, jeigu mes 
žinotume tokius asmenis, kad 
jie yra nenubausti, jiems ne
delsiant būtų iškeltos bylos ir 
jie būtų perduoti teismui. 
Tačiau pokario metais, kiek 
aš žinau, šitie asmenys ne- 
praslydo pro KGB rankas. Jie 
visi buvo sugaudyti, suimti, 
nuteisti ir netgi daugelis, 
kaip mes žinome, pokario me
tais sušaudyti”. O kaip su 
tais, kurie žudė partizanus? 
Prokuroras: „Esame iškėlę 
‘sokolininkų’ bylą, agentų, 
smogikų. Sokolovas buvo at
vykęs iš Ukrainos, užverbuo
tas KGB darbuotojas, kuris 
verbavo pašalintus arba nusi
kaltusius partizanus įsisk
verbdavo į jų grupes ir taip 
naikino Lietuvos partizanus. 
Iki šios dienos esame nustatę 
apie 25 smogikus, kurie daly
vavo šitose operacijose, ir 
ieškoma archyvinės medžia
gos, ieškom liudytojų, bet 
šiandien dar neatiduota į 
teismą, dar tiriama... Kokio 
nors išskirtinio proceso ši
toms byloms nėra numatyta”.

Kaip tyrimo procesas vyks
ta? „Iškeliama baudžiamoji 
byla, o baudžiamoji byla iške
liama tada, kai yra vada ir 
pagrindai baudžiamajai bylai 
iškelti, kai yra nusikaltimo 
požymiai. Tai numato Bau
džiamojo proceso kodekso 125 
straipsnis. Iškeliama bau
džiamoji byla ir renkami įro
dymai, o įrodymai gali būti 
gaunami iš įvairių šaltinių ir 

' liudytojų parodymai ir archy-

viškų apdovanojimų istoriją.

Apdovanojimai po 1990 
metų

Po 1990 m. kovo 11-ios, 
atkūrus Lietuvos valstybin
gumą, atgaivinti lietuviškų 
apdovanojimų per daug ne
skubėta, tačiau pats laikas ir 
susiklosčiusi situacija netru
kus privertė atkurti Vyčio 
Kryžiaus ordino įstatymą. Tai 
įvyko 1991 m., tuojau po sau
sio mėn. tragiškų įvykių, kai 
Atkuriamasis Seimas (Aukš
čiausioji Taryba) priėmė nuta
rimą visus žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus apdovanoti 
Vyčio Kryžiaus 1-jo laipsnio 
ordinu. Tada skulptorius A. 
Jonušauskas per kelias paras

Paminklas žuvusiems pasienio pareigūnams Medininkuose. Nuotr. Eltos

vuose rasta medžiaga ir kalti
ninko atvykimas ir prisi
pažinimas”.

Kas patiekia įrodymus? 
„Generalinėje prokuratūroje 
yra tik prokurorai, kurie veda 
tardymą, kad būtų atskira 
grupė, kuri ieškotų, medžia
gos archyvuose nėra. Mums 
talkina Genocido centras, ki
tos organizacijos, duoda me
džiagą, tačiau pati Generalinė 
prokuratūra archyvuose ne
ieško tokių medžiagų ir, tik 
turėdama konkrečią bylą, pa
gal ją ieško medžiagos, ieško 
įrodymų. Bet iš anksto tokių 
tyrimų neatlieka”.

F. Palubinskas: „Jūs pa
minėjote stribus. Mano klau
simas, kiek tų stribų buvo, ar 
mes žinome, kas buvo stri
bai?. Pavyzdžiui, būnant 
Kazlų Rūdoje, man žmogus 
sakė, „Štai, ten dviračiu va.- 
žiuoja senas stribas, jis apy
linkėse nemažai sušaudė 
žmonių”. Tai man ir kyla 
klausimas — dar stribai va
žinėja dviračiais, o mes už
siimame, atrodo, nacių laikų 
nusikaltėliais. Kodėl mes tik
rai neužsiimam taip pat nusi
kaltėliais po nacių laikų? Juk 
tie nusikaltimai buvo nė kiek 
nemažesni. Kodėl stribas gali 
važinėti dviračiu sau ramiau
siai, ir, ko gero, galbūt net 
gauna valstybės pensiją?”

K. Kovarskas: „Mes už
siimame ir šiom bylom. Yra 
iškelta ir tokių bylų, kuriose 
nusikaltimus padarė stribai. 
Yra tokių iškeltų bylų ir da
bar. Tačiau kitas dalykas dėl 
įrodymų, jeigu jis kaltę neigia 
ir nėra nė vieno liudytojo. 
Mes tokios bylos negalime 
perduoti teismui, jeigu jis 
neprisipažįsta ir nė vienas as
muo apie tai nepatvirtina”.

Klausimas: medžiaga, kuri 
buvo surinkta Lileikio atžvil
giu, ar tie dokumentai pa
rengti, pateikti Genocido tyri
mo centro, ar čia yra užsienio

pagamino Vyčio Kryžiaus 1-jo 
laipsnio ordinus žuvusiųjų ap
dovanojimui. Kiek vėliau buvo 
įsteigtas ir Sausio 13-sios at
minimo medalis, o 1991 m. 
rugsėjo 12 d., praėjus vos kele
tui savaičių po Medininkų 
žudynių, atgaivintas 1930-jų 
metų ordinų, medalių ir kitų 
pasižymėjimo ženklu įstaty
mas. Nors pavieniai apdova
nojimai buvo pagaminti kaip 
tik po tragiškos sausio 13-ios, 
tačiau pagrindiniai paruošia
mieji lietuviškų apdovanojimų 
atgaivinimo darbai prasidėjo 
tik 1992-siais metais. Jei Sau
sio 13-ios medalio gamybai ga
mintojas buvo surastas nesun
kiai (Vilniaus kombinatas 
„Dailė”, vėliau ir akcinė ben
drovė „Medalis”), tai visų or
dinų ir pasižymėjimo ženklų 
atgaminimui įgyvendinti rei
kėjo papildomų pastangų, pa
siruošimo, įrengimų ir net spe
cialių medžiagų...
Lietuvoje, kaip ir gilioje se
novėje, apdovanojimais ir pa
gerbimu, įteikiant įvairius lie
tuviškus garbės ženklus, buvo

institucijų pateikta proku
ratūrai, ar abiejų? Atsaky
mas: „Dėl Lileikio pirminė 
medžiaga buvo gauta iš 
užsienio”. Ar, jūsų įvertinimu, 
Genocido tyrimo centras pa
jėgus panašiomis sąlygomis 
suteikti jums informaciją, 
kuri leistų jums taip pat grei
tai kelti tokias bylas, kaip ir 
Lileikiui,laiko atžvilgiu? Pro
kuroras: „Manau, kad pajė
gus, nes dabar jie išplėtė eta
tus, ten yra gerų, stiprių 
žmonių. Aš manau, kad jis la
bai padės šitam darbe ir sau, 
ir mums”.

Ar yra ieškomi genocido 
dalyviai, kurie sovietmečiu 
vykdė genocidą prieš Lietuvos 
tautą tik Lietuvoje, ar ieš
komi ir tie, kurie vykdė ge
nocidą taip pat Sibire? At
sakymas: „Na, kaip. atsakyti, 
kaip ieškomi. Aš sakau, kad 
prokuratūrą neieško. Tokios 
atskiros organizacijos proku
ratūroje nėra”. Mes žinome, 
kad KGB paliko čia gana 
daug dokumentų. Ar jūs pasi
tikite tais dokumentais ir ar 
jūs ieškote kitų duomenų, 
norėdami patvirtinti tą infor
maciją, kurią randate tuose 
dokumentuose? K. Kovarskis: 
„Niekada negalima visiškai 
pasitikėti Šitais dokumentais 
nei prokuratūrai, nei liudyto
jams, juo labiau kaltinama
jam arba teisiamajam. Mes 
visada ieškom patvirtinančių 
dokumentų, ar taip iš tikrųjų 
buvo, ieškome liudytojų, ieš
kome kitų duomenų ir logiš
kai mąstome, ar taip galėjo 
būti. Niekada aklai nepasiti
kime šiais dokumentais”. Iš 
kokių kraštų ateina įrodymų? 
„Iš Vokietijos, Kanados, JAV.

Klausimas: jūs minėjote, 
kad turite medžiagos iškelti 
bylas, arba iškėlėte bylas pi
liečiams, kurie dabar gyvena 
užsienyje, susiduriama su 
kitų kraštų nepritarimu, 
neišleidimu tolesniam tardy

siekiama keleto tikslų. Jei 
Lietuvos piliečiams ordinų 
įteikimas reiškė jų darbo ir 
veiklos įvertinimą ar didelės 
pagarbos asmeniui išreiškimą, 
tai, teikiant apdovanojimus į 
užsienį, buvo siekiama tiek 
pagerbti atskirus žmones, tiek 
parodyti jų nuopelnus, tačiau 
pagrindiniai lietuviški ap
dovanojimai tarnavo, kaip pa- 
gelbininkai diplomatijos sri
tyje. Pasikeitimas garbingais 
valstybiniais žymenimis tarp 
įvairių valstybių išreiškia 
gerų santykių buvimą ar jų 
vystymąsi. Todėl ordinai, kaip 
ir medaliai, dažnai atidaryda
vo kelius į įvairius susitari
mus, pasitarnaudavo, užmez
gant tarpvalstybinius santy
kius, ar tiesiog pagelbėdavo 
Lietuvos diplomatams įgyven
dinti siekiamus tikslus vardan 
savojo krašto gerovės. O 
aukščiausiųjų ordinų laipsnių, 
kaip Vytauto ordinas su gran
dine, teikimas į užsienį buvo 
laikomas garbingiausia lietu
vių tautos dovana kitai tautai 
ir jos žmonėms. Taigi Vytauto

mui. Ar galite tai truputį dau
giau paaiškinti, koks tas pro
cesas ir kokia problema, kad 
nėra teisinių sutarčių, ir ko
kia tų kitų kraštų tiesioginė 
politika? Atsakymas: „Šiuo 
metu yra tokios trys bau
džiamosios bylos, kuriose įta
riamieji, arba kaltinamieji, 
yra pasislėpę. Vienas jų — 
Raslanas — Rusijoje, Du
šanskis, mes įtariame, gyvena 
Izraelyje, tačiau tikslaus ad
reso neturime, J. Slavinas 
yra Vokietijoje. Mes jau tris 
kartus prašėme Rusijos val
džios, kad išduotų Raslaną, 
tačiau atsakė, kad jis yra 
įgijęs Rusijos pilietybę ir apie 
jokį išdavimą negali būti kal
bos. Vokietija taip pat atsakė, 
o Izraelis dėl Dušanskio visiš
kai tyli. Mes prašėme per ‘In
terpolą’ nustatyti jo adresą. 
Jokio atsakymo iki šiol nega
vome į du mūsų prašymus. 
Yra sudaryta teisinės pagal
bos sutartis su Rusija, tačiau 
šių procedūrų, kad nusi
kaltėliai būtų išduoti, ji ne
numato. Mes tik galime vie
nas kitam padėti surasti liu
dytojus, apklausti, išsiųsti 
atskirus pavedimus ir 1.1., 
nusikaltėlių išdavimas nenu
matytas. Čia reikėtų pasi
rašyti kažkokius naujus val
stybinius susitarimus.”

Regina Narušienė, advoka
tė, paaiškino: „Kiekviena val
stybė savo įstatymuose numa- 

. to, ar išduodami, ar neišduo
dami, todėl ar sutartis bus, ar 
nebus, bet visuomet vadovau
sis savo įstatymais”.

Klausimas: Kas yra atsitikę 
su sausio 13-tosios ir Medi
ninkų žudikais? K. Kovarskis: 
„Čia jau šituos klausimus jūs 
užduodate ne man, o genera
liniam prokurorui, nes šitas 
bylas tyrė ne mūsų skyrius. 
Tačiau aš galiu atsakyti, kad 
sausio 13-tosios byla yra 
ištirta ir vyksta procesas.

(Bus daugiau)

ordinas su grandine nepri
klausomoje Lietuvoje ne vien 
tik prezidentinės galios simbo
lis ar aukščiausiojo mūsų val
stybės pareigūno regalija, 
kurią pelnydavo, vos išrinkus 
prezidentu, šio apdovanojimo 
reikšmė ir siekiai buvo daug 
svarbesni ir reikšmingesni nei 
juos šiandieną supranta da
bartiniai ar buvusieji mūsų 
valstybės vadovai.

Ar nepriklausomos Lietuvos 
žmonės vertino apdovanoji
mus, tikriausiai nereikia nei 
klausti. Jau vien tai, kad, 
prasidėjus sovietinei okupaci
jai, užsitarnauti lietuviški ap
dovanojimai buvo giliai slepia
mi kaip didžiausias turtas, 
pasako daug ką. Nereikia 
giliai ieškoti faktų, kad su
žinotume, jog sovietinė repre
sijų banga pirmiausia šlavė 
kaip tik pasižymėjusius ir nu
sipelniusius Lietuvos . pilie
čius, — ordinų ir medalių sa
vininkus. Todėl šiandieną, 
vartant apdovanotųjų sąrašus, 
pajunti siaubingą faktą. Tie 
sąrašai daugeliu atvejų vie

Dvidešimtajam šimtmečiui 
sparčiai žengiant prie galo, 
imperijos baigia „išeiti iš ma
dos”. Jeigu dar šiuo metu vie
na kita ir gyvuoja, joms darosi 
vis sunkiau ir sunkiau išlai
kyti tautas, aptvertas tos im
perijos valdų sienomis.

Niekas neturi tiek „puodų 
ant karštos ugnies”, kaip Ru
sija. Tai Sovietų Sąjungos pa
likimas, kuomet daugybė skir
tingų valstybių ir tautų buvo 
klasta, karine jėga ar kitomis 
priemonėmis įjungta į sovieti
nę imperiją. Tik kieta komu
nistinės diktatūros ranka 
įstengė jas išlaikyti. Vos tik 
varžtai kiek atsileido, kai 
Gorbačiovas panoro susitiki
muose su Vakarais patirtus 
demokratijos principus pritai
kyti sovietinei sistemai, pa
vergtosios tautos „pakriko, 
kaip Samuolio bitės”. Nebeli
ko, ko valdyti, nebeliko so
vietų imperijos, nebeliko ilgai
niui ir Gorbačiovo.

Vis tik tam tikras skaičius 
valstybių nesiryžo stovėti ant 
savo kojų ir pasiliko artimai 
susirišusios su Maskva, su
darydamos Nepriklausomų 
valstybių sandraugą. Jos, be 
abejo, tikėjosi tų pačių sąlygų, 
paramos ir nurodymų iš 
Kremliaus, prie kurių sovietų 
imperijos dešimtmečiais buvo 
pripratusios, bet taip pat 
troško turėti ir tam tikrą sa
varankiškumą. Vis ti atsirado 
bent viena valstybė, „sovie- 
tiškesnė ir už Rusiją”, kuri 
visomis jėgomis vėl beldėsi į 
Maskvos duris, kol pagaliau 
norom nenorom jos buvo pra
vertos. Laimė, kad kol kas tik 
Gudija ir jos rausvasis prezi
dentas pareiškė tvirtą norą 
priklausyti sovietiško stiliaus 
imperijai.

Daugelis Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių, atkūrusių 
savo nepriklausomybę, sten
giasi eiti vakarietiškos demo
kratijos keliu ir nuolat pa
brėžia savo nepriklausomumą 
nuo Rusijos.. Vienom tai ge
riau sekasi, kitoms prasčiau; į 
vienas Maskva kreipia ma
žiau dėmesio ir per daug ne
protestuoja, kai jos nori įsi
jungti į NATO, Europos Są
jungą ar kitas tarptautines 
laisvojo pasaulio organizaci
jas. Kitų atžvilgiu (pvz. Balti
jos kraštų) griežtas „niet” už
kerta kelius bet kokiems kom
promisams.

Tačiau karščiausia vieta yra 
Kaukazo sritys, kuriose nuo 
pat sovietijos žlugimo iškyla 
vis naujos problemos, tiek su 
Maskva, tiek valstybių viduje 
tarp įvairių etninių ir religi

nintelis įrodymas, kad mūsų 
krašte tokių žmonių gyventa. 
Ilgainiui, gyvenant sovietinėje 
sistemoje, požiūris į apdova
nojimus labai pasikeitė. Nors 
tarybų valdžia aktyviesiems 
pagalbininkams ant krūtinių 
užkabino ne vieną ordiną ar 
medalį, didžioji tautos dalis į 
tuos apdovanojimus žiūrėjo su 
nepasitikėjimu ir jų nevertino. 
O apie lietuviškus apdovanoji
mus po karo gimusios kartos 
beveik nieko nežinojo, nes jie 
buvo uždrausti ir net nemini
mi. Todėl visiškai supranta
mas noras jau pirmaisiais At
gimimo metais prabilti ir apie 
lietuviškų apdovanojimų at
gaivinimą. Tiesa, pirmieji pa
siūlymai atgaivinti Vyčio Kry
žiaus ordiną ir jį teikti už 
įvairius nuopelnus kultūroje, 
moksle ir net sporte, nesu
laukė pritarimo, tačiau išju- 

, dino visuomenę domėtis ir 
rinkti informaciją apie lietu
viškų apdovanojimų istoriją.

Apdovanojimai po 1990 
metų

nių grupių. Problemas paaš 
trina lėšų trūkumas Rusijoje 
Negalėdama be užsienio para 
mos išsiversti savo pačios val
stybėje, stokoja pinigų remti 
Nepriklausomų valstybių san
draugos vyriausybes, kurios 
jaučia dar didesnius finansi
nius bei ekonominius sunku
mus. Juokaujama, kad Mask
va neturi pinigų, net nusi
pirkti draugų arba papirkti 
priešus. Juk sovietinė sistema 
rėmėsi „blatais”, kyšiais ir 
specialiomis privilegijomis.

Vargais negalais pasibaigęs 
karas su Čečėnija per beveik 
dvejus trukmės metus parodė 
pasauliui, kokia neveiksmin
ga yra Maskvos įtaka ' tau
toms, siekiančioms nepriklau
somybės. Nepaisant, kad 
nykštukiška Čečėnija buvo pa
versta griuvėsiais, karo su 
milžinu Rusija ji nepralai
mėjo: konfliktas tik buvo nu
stumtas iki 2001 sausio pra
džios. Maskva turėjusi pri
žadėti, kad padės atstatyti su
griautus miestus, iki šiol to 
pažado neįvykdė, nes neturi 
pinigų, o Tarptautinis valiu
tos fondas, paskyręs Rusijai 
milijardus dolerių paramos, 
vargiai bus labai patenkintas, 
kai ji tas lėšas panaudos už 
savo valstybės ribų.

Čečėnijoje šiuo metu vystosi 
kitos problemos, todėl ir prez. 
Boris Jelcin pasiskubino iš
reikšti savo pritarimą jos pre
zidentui Aslan Maškadovui. 
Suprantama, kad ne tiek svar
bu Čečėnijos politinis pasto
vumas, kiek 95 mylių ilgio 
naftos vamzdžiai, nutiesti per 
jos teritoriją iš Kaspijos jūros 
sričių. Jais teka nafta, skirta 
eksportui į Vakarus.

Ne vien Čečėnijoje neramu. 
Kaukazo kalnyno regione ne
pastovi situacija yra Azer- 
beidžane, Dagestane, Gruzi
joje ir kitose respublikose, 
kurios turi tam tikrą auto
nomiją, bet vis tiek daugiau
sia priklauso nuo Maskvos. 
Kadangi sovietų valdymo lai
kais šių respublikų gyventojai 
buvo dirbtiniu būdu „atmieš
ti” įvairiomis etninėmis gru
pėmis (kaip ir Baltijos valsty
bėse, ypač Karaliaučiaus sri
tyje, privežant rusų kolonis
tų), dabar konfliktai kyla ir 
krašto viduje, kai atskiros 
tautinės mažumos reikalauja 
sau daugiau teisių arba nori 
prisijungti prie savo tėvynės 
teritorijos. Visus tuos Kau
kaze „verdančius puodus” 
Maskva kol kas spėja pa
maišyti, tačiau jie bet kuriuo 
metu gali išsilieti per kraštus.

Po 1990 m. kovo 11-ios, 
atkūrus Lietuvos valstybin
gumą, atgaivinti lietuviškų 
apdovanojimų per daug ne
skubėta, tačiau pats laikas ir 
susiklosčiusi situacija netru
kus privertė atkurti Vyčio 
Kryžiaus ordino įstatymą.(B.d.)

Vytauto Didžiojo ordino medalis, 
1930 m., I laipsnis.
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Lietuvių pėdsakai pasaulyje

NAUJI LAIKAI, KITI 
RŪPESČIAI

KUN. K. J. AMBRASAS S.J.

Buvo metas, ypač po 1945- 
ųjų, kai iš tėvynės nuo sovieti
nio pavojaus ir prievartinio ro
jaus pasitraukę lietuviai, ne
paisant, kokioje pasaulio da
lyje jie būtų atsidūrę, statė sa
vas bažnyčias, sales, steigė 
klubus, kūrė mokyklas, orga
nizacijas, draugijas, ansam
blius, būrėsi į kūrybines 
grupes. Kad vienas prie kito 
arčiau susiglaudę, galėtų iš
laikyti tėvų ir savo kalbą, 
tęstų šimtametes tradicijas, 
puoselėtų lietuviškus papro
čius, brandintų tautinį sa
vitumą, kurį, labai įmantriais 
žodžiais, tariant, dabar kas ne 
kas vadina identitetu. Buvo 
gražių polėkių, skambių žo
džių, kurie ne tik buvo pasa
komi ne tik per vasario 16- 
osios minėjimus, ar kitomis 
svarbesnėmis progomis, bet ir 
buvo daug, iš tikrųjų daug 
visuose penkiuose žemynuose 
padaryta. Nuo seno garsėję 
savo darbštumu, išradingumu 
ir kūrybiškumu, lietuviai sve
čiose, toliausiose šalyse me
niškais kryžiais, koplytstul
piais, pastatais papuoš dauge
lio savų namų inteijerų, pa- 
kiemių, kitataučių šventovių, 
kraštų, pakelių, sodybų, mies
tų ir bažnytkaimių meniš
kais, nuostabiais smulkiosios 
ir monumentaliosios archi
tektūros kūriniais, drobėmis, 
audiniais, drožiniais ir lipdi
niais. Tatai buvo pro skaus
mus ir kančią, pro gimtosios 
žemės ilgesį ir netektį gava- 
liškai, veržliai ir plačiu mastu 
plūstelėjusi mūsų sūnų ir 
dukrų ryški, gaivi kūrybinė 
banga, dar retkarčiais šen ten 
tebeprasiveržianti ir nūnai...

Tačiau tiek pasisukęs istori
jos ratas (juk nuo 1945-ųjų jau 
prabėgo 45 metai!), tiek iš
augusi užjūriuose naujoji kar
ta, tiek ir daugelio gana bran
dus ir* galima sakyti, jau per- 
brendęs amžius diktuoja kitas 
mintis, nes nepriklausomybės 
(šiemet atšvęstos 8-osios me
tinės) jau daugel kas nesu
laukė ir, reikia pripažinti, 
nemažai buvo ja ir nusivylu
siųjų, nes per kančią ir krau
jus, per prievartą ir baimę, 
per smurtą ir drąsą iškovoti 
laimėjimai pakliuvo ne į tas 
rankas, neužtektinai dorai ir 
sąžiningai nesąžiningųjų buvo 
išnaudoti...

Italijoje ar prie Mičigano 
ežero, Čikagoje ar Urugvajuje, 
Dakotos, pašonėje Sū Mieste, 
taip pat iš kitur viena po kitos 
ateina liūdnos ir skaudžios 
žinios: uždarytos, uždaromos 
ar net nugriautos lietuviškos 
bažnyčios, nyksta lietuviškos 
parapijos, tuštėja susirinkimų 
salės, viena po kitos dėl re
tėjančių eilių visai išyra 
Šiaulių, uždaromos ar striu
kąja skautų, ateitininkų ir ki
tos organizacijos. Plačiu mas
tu lietuviškosioms bendruo
menėms vis aštriau reikia 
spręsti opius uždavinius: pa
naikinti, uždaryti, parduo
ti. Kad nebūtų mūsų klausi
mas pernelyg bendras, pamė
ginkime pakalbėti konkrečiai 
apie Amerikoje Miami kul
tūros židinį — lietuvių klubą. 
Velionio Antano Juknevičiaus 
parašytoje, Pauliaus Leono re
daguotoje knygelėje „Miami 
lietuvių Amerikos piliečių klu
bo istorijos pabiros. Pirmieji 
40 metų (1946-1986)”. Miami, 
1987) taip rašoma apie šio 
klubo susirinkimą savose pa
talpose: „Pirmasis klubo narių 
susirinkimas po nuosavu sto
gu įvyko 1953 m. kovo mėn. 
29 d. Pirmininkas Noris, iki 
ašarų susigraudinęs, pasakė 
ugningą kalbą, reikšdamas

padėką narams ir pasi
didžiavimą Miami lietuvių nu
veiktu darbu”. Lietuviai savo 
darbu, kruvinu prakaitu statė, 
aukojo dešimtimis, šimtais do
lerių, didino, dažė patalpas ir 
pirko baldus, puošė salę, patys 
vaidino, dainavo, politikavo, 
klausėsi, meldėsi ir klausėsi, 
pamokslų, pasikvietę kunigus. 
Atsirado tokių, ypač pa
minėtinas dosnusis žemaitis 
Pranas Mockus (netgi jo pele
nai pagal testamentą įmūryti į 
šio klubo sieną tebeilsisi iki 
šios dienos) aukojo šiam klu
bui daugiau nei 35,000 dole
rių. Dar visai neseniai, 1991 
m., taigi ką tik po Nepriklau
somybės atgavimo, svetim
taučių parapijoje, kurioje taip 
gražiai mokėjo suorganizuoti 
paramą ekonomikos mokslų 
daktarė Birutė Pautienytė, 
šiam klubui tada svetimtaučių 
parapijos salėje paaukota virš 
15,000 dol. O dabar, atėjus 
naujai Miami lietuvių klubo di
rektorių valdybai ir priėmus 
naujų narių, kurie vien tik 
savo dalyvavimu, bet nei dar
bu, nei lėšomis nėra tikri šio 
klubo dalininkai (daugelis 
išmirė jo senųjų narių, kurių 
kadaise buvo daugiau nei 400, 
o iš jų šiandien tėra su visais 
naujaisiais apie 50), ketina 
parduoti Miami lietuvių klubo 
patalpas, o pinigus pasidalin
ti, kažin ar nevertėtų viso pa
saulio ir ypač Miami lietu
viams, kurie tiek yra gražių 
darbų padarę Lietuvai, tiek 
yra pagelbėję, sušelpę pinigais 
ir siuntiniais Sibiro tremti
nius, gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, palikimus pa
rašę, ir dabar ligi galo likti 
tikriesiems savosios žemės rė
mėjams. Argi nebūtų pats 
didžiausias džiaugsmas tiek 
Pranui Mockui ir kitiems dos
niesiems lietuviams, kurie 
tiek triūso, jėgų, laiko ir pas
tangų įdėję į šį klubą, kad li
kusius klubo pinigus banke ir 
tuos, kurie bus gauti už klubo 
pastatą, padovanotų beda
liams, Lietuvos našlaičiams, 
kurių ne dešimtimis, o tūks
tančiais ir dešimtimis tūks
tančių šlaistosi alkanų, apsku
rusių patiltėmis, pakiemiais ir 
panamiais. Jie ne tik negali 
mokyklos lankyti, bet ir neturi 
ko pavalgyti. Juk kiek mūsų 
parapijose yra neprižiūrimų 
senelių, pensininkų, vienišų, 
invalidų! Juk kai kurios ligo
ninės neturi tvarsčių ir mini
maliausių vaistų žaizdoms. 
Mokyklos neturi vadovėlių, 
geresnių stalų, žemėlapių, ra
šymo priemonių. Lietuviai, 
mieli užjūrio lietuviai! Žino
kite, kad Jūsų nuoširdi pagal
ba Lietuvai šiuo metu yra kur 
kas svarbesnė negu prieš 5 ar 
15 metų. Juk dabar vienam 
Valdui Adamkui nustekentą, 
apvogtą Lietuvą prikelti tikrai 
yra sunku. Juk nualintas, 
apleistas ūkio, pramonės, 
kultūros, švietimo sritis iškart 
pastatyti ant kojų neįma
noma! ,Tad būkime jautrūs

Nuotr. Viktoro KučoRumšiškėse.

tiek jam, tiek ir tiems lietu-• 
viams, kurie galo su galu ne
suduria. Dažnas nepajėgia 
net mokesčių už butą, šilumą 
užsimokėti. Kiek tokių laiškų 
Jūs nematote?! O ką jau 
kalbėti apie drabužius, mais
tą, kuris diena iš. dienos 
brangsta. Tegul Jūsų ir viso 
pasaulio svetur gyvenančių 
lietuvių gerumas, jautrumas 
ir nuoširdumas savajam kraš
tui neblėsta, bet didėja. Ne
tikėkite, kad naujasis prezi
dentas gali mostelėti lazdele ir 
visus benamius aprūpinti duo
na, pastoge, ligonius vaistais. 
Nebereik prieš mirtį Stasys 
Lozoraitis pasakė: „Saugokite 
Lietuvos sienas!” Taigi rūpes
čių tiek prezidentui, tiek ir 
naujajai vyriausybei pakanka. 
Tačiau, mieli užjūrio lietu
viai, galim Jums nuoširdžiai, at
virai ir tiesiai pasakyti: iš ko 
Lietuva pirmiausia gali laukti 
pagalbos, jei ne iš savo sūnų ir 
dukrų. Kitos tautos duos ne
duos, o lietuvis kitos tėvynės 
neturi. Ji ne Madagaskaroje, 
ne Kanadoje, o ten „kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka, 
ten mūsų tėvynė graži Lietu
va”. Jos kitos neturime. Ji vie
na. Tad — prisiminkime mūsų 
ateitį — Lietuvos vaikus, ku
rie šąla, alksta, net mokykloje 
nualpsta, nes namie n uri ko 
pavalgyti. Tegul Jūsų rū
pesčiu, darbu ir pastangomis 
tiek Lietuvoje, tiek ir svetur 
pastatyti pastatai, kuriuos 
norite dabar atsiimti, sunkiai 
sutaupyti pinigai nelieka sveti
mose žemėse ir bankuose, te
gul būna sukrauti ten, kur jų 
nei kandys nesuės, nei rūdys 
nesunaikins, bet gėrio ir 
grožio, meilės ir vienybės 
žiedais pražys naujosios mūsų 
kartos širdyse — mūsų Nemu
no ir Baltijos krašto ateityje 
— vaikuose. Tad gražesnio pa
minklo Jūs nepastatysite. Te
gul būna priglausti prof. 
mons. Vytauto Kazlausko 
„Vaiko tėviškės namuose” 
našlaičiai, reikalingi globos 
vaikai, kurių vien Kaune 
užregistruota pusantro tūks
tančio, mintančių Kariotiškių 
ir Lapių sąvartynuose. Tegul 
Jūsų gera širdis prisimena tuos 
paauglius, kurie, neturėdami 
nei tėvų, nei namų, ras prie
globstį Afrikos misionieriaus 
kun. H. Šulco organizuojamoje 
jaunimo sodyboje prie Rum-
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Kuomet buvome Jauni ir 
gražūs”, pakalbėdavome apie 
vienos anglų kalba knygos 
paruošimo ir išleidimo gali
mybes. Galvojome tą knygą 
pavadinti „Only in America” 
ir joje aprašyti egzistuojančius 
teigiamus bei neigiamus šios 
šalies įpročius ir reiškinius. 
Gaila, bet mūsų svajonė liko 
neįgyvendinta. Šiatne krašte 
sakoma: „laikas — pinigai”. O 
mums pritrūko laiko. Atviriau 
kalbant, lemiamos reikšmės 
turėjo ir reikiamo ryžto stoka. 
Tipingas amerikietis tikriau
siai pasakytų: „niekad nėra 
per vėlu”. Reiktų sutikti, jog 
šiame pasakyme nemažai tie
sos. Amerikos miestuose, ne
kreipiant dėmesio į besikei
čiančius metų laikus, veikia 
kalėdinės atributikos parduo
tuvės. Jose šypsosi Kalėdų se
niai, tviska papuoštos eglutės 
ir pilna visokiausių kalėdinių 
prekių. Taipgi čia rasi kalėdi
nių sveikinimo kortelių, kny
gų, žaislų ir kalėdinių gies
mių, muzikos bei dainų įrašų.

Vieną gražią vašaros dieną, 
užsukus į tokią parduotuvę, 
buvo smagu pasidairyti, pasi
grožėti skoningai išdėstytų 
prekių gausumu bei įvairumu. 
Tą dieną, kaip tyčia, slėgte 
slėgė karštis ir drėgmė, o par
duotuvėje dvelkė vėsuma, akį 
vėrė Kalėdų seniai, eglutės ir 
įvairiaspalviai kalėdiniai dir
biniai. Kažin, ar kituose kraš
tuose yra tokių parduotuvių? 
O gal jos veikia tik mūsų 
krašte? Tik „Only in Ameri
ca”.

šiškių. Tad tie, kurie atgauna 
namus Lietuvoje, rengiasi lik
viduoti užsienyje ar parduoti 
kitur, nori užrašyti testamen
tu, gali tatai padaryti šiais ad
resais: „Vaiko tėviškės na
mai”, Druskininkų 4-1,3000 
Kaunas, LT, Lithuania Litua- 
nie. Valiutinė sąskaita: State 
Commercial Bank of Lithua
nia. Fax 37 07/22 57 26. Te- 
lex 261-246. OPERA SU: 
S.W.I.F.T. BARU LT 2X for 
Credit to Kaunas Branch 
„Vaiko tėviškės namai” Ac
count no. 06400029/7000- 
70432. Arba būsimajai jauni
mo sodybai prie Rumšiškių, 
kur bus priglausti benamiai 
paaugliai, galima siųsti Pri
sikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui nr. 149251.17, 
Hamiltono „Talkoje”— nr.- 
1505078. JAV aukas galima 
siųsti — čekius rašyti „Lith
uania Catholic Religious Aid”, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, su pastaba: sale
ziečių jaunimo sodybai Lietu
voje. Geresnės progos savo do
vanai nesurasite! Telygina 
Jums dangus gausiomis ma
lonėmis! Tauta Jums iš anksto 
dėkoja už supratingumą, jau
trumą ir gerumą!

Iki rudens, iki žiemos dar 
toli gražu. Tačiau netrukus 
pas mus prasidės rudeninių ir 
žieminių drabužių bei kitų 
prekių išpardavimai. Taipgi 
vidurvasaryje čionais pasirodo 
naujausių kalėdinių dirbinių 
ir papuošalų leidiniai. Prieš 
keletą metų viename leidinyje 
buvo įdėti ir lietuviškų šiau
dinukų brėžiniai. Vartant to
kius leidinius, negali nepagal
voti, jog. visa tai — „Only in 
America”.Toks mąstymas ska
tina nebesigilinti ir nebesijau
dinti dėl šiame krašte daž
nokai prasikišančių „Only in 
America” reiškinių.

Neseniai vienoje parduo
tuvėje užtikau nematytą žur
nalą. Jo pavadinimas „Year 
Round Christmas”. Šis 40-60 
puslapių žurnalas yra gausiai 
iliustruotas spalvotomis nuo
traukomis. Leidžiamas 4 kar
tus per metus. Prieškalėdinės 
laidos tiražas — 200,000. Ki
tais metų laikais tenkinamasi 
50,000 tiražu. Žurnalas lei
džiamas nuo 1996 m. Pavie
nio žurnalo kaina — 3,95 dol. 
Jame rašoma apie Kalėdas ir 
tik apie Kalėdas. Kalėdos 
aprašomos išimtinai teigiama 
prasme. Leidėjas tvirtina, kad 
jis ir jo talkininkai nesiekia 
pelno. Žurnalas leidžiamas 
neblėstančios Kalėdų meilės 
dėka. Reikia pasakyti, kad Šis 
žurnalas nėra vienintelis to
kios rūšies periodinis leidi
nys. Dar yra žurnalas („Chris- 
mas Trees”), kuris jau leidžia
mas 25 metai.

JAV įprasta Kalėdų sezoną 
pradėti po Padėkos šventės, 
tačiau porą metų jau „Ha- 
llovveen” dieną pradeda skam
bėti kalėdinės muzikos garsai 
ir žmonės raginami ruoštis 
Kalėdų šventėms. Pagrindinė 
užduotis — dovanų pirkimas. 
Šiame krašte Kalėdoms, Kris
taus gimimo dienai, skiriama 
viena, vienintelė diena, bet 
pasiruošimas kartais užtrun
ka kone ištisus metus. Tokie 
įpročiai klesti ne kur nors ki
tur, o mūsų gyvenamajame 
krašte. Beveik galima teigti, 
jog taip yra „Only in Ameri
ca”.

Petras Petrutis

* Iki spalio pradžios Tur
niškėse planuojama baigti 
Svečių namų remontą, kuris 
kainuos beveik 2 mln. litų. Šią 
savaitę inteijero projektui — 
baldams, buitinei technikai ir 
kitam inventoriui — vyriau
sybė skyrė 600,900 Lt. Sutvar
kytas pastatas Turniškėse bus 
skirtas priimti vienam svečiui 
su palyda. <bns>

• Pradėk, darydamas tai, 
kas būtina, paskiau tai, kas 
įmanoma, ir staiga rasi, kad 
darai ir tą, kas neįmanoma.

Šv. Pranciškus asyžietis

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams.

Turėti savo transportą. Darbas 
Čikagos vakarų priemiesčiuose. 

Kreiptis tel. 630-435-1967.

Parduodame
lietuviškas elektrines bulvių 

tarkavimo mašinas. 
Kreiptis tel. (773) 230-0138; 

vakarais tel. (773) 778-2584.

Galiu saugoti vaikus 
savo namuose 

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

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas bt. 

su baldais ir apšildymu.
$380 į mėn.

• Tel. 708-425-7160.
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trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite!
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Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3.95, kiekvienai papildomai pridėti $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% “sales tax“.
“Draugo" administracija

ČIA GALĖJO BOTI JŪSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS

Ieškote
našaus
SERTIFIKATO?

Pasiteiraukite pas mus. Siūlome 
specialų šios vasaros sertifikatą!

5.65 % apy.
Terminuotas indėlis 12 mėnesių

Kreipkitės į mus, 
tel. 1-773-MIDLAND 

(643-5263)
Patarnaujame, kaip bankas turi 

patarnauti

midlcind Federal
Savings and Loan Association

8929 S. Karlem Avė., Brldgevlew 60455 • (708) 598-9400 
4040 S. Archer Avė., Chicego 60632 - (773) 254-4470 

2657 W. 69th St., Chicago 60629 - (773) 925-7400 
www.mldlandfederal.com

FDIC Insured leISer

'APY (Annual P.rcnl.g. YtaM) k» thto 12 momh CO to compoundad daity and pald montbty Psnalty 
lor aarty wrthdrawal Rata autųacl to chanus vHlhout rtohca

http://www.mldlandfederal.com
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OKUPANTO PRIEVARTA IR 
SMURTAS

Tragiško Lietuvos kariuomenės likimo knyga 

HENRIKAS

Šis didesnis 350 puslapių 
leidinys yra 1995 metais iš
leistos knygelės „Klasta ir 
smurtu” tęsinys. Knygelėje 
išdėstytas Lietuvos karinių 
pajėgų kūrimasis, kariuome
nės vystymasis ir pirmoji 
krašto okupacija. Naujoji kny
ga padalinta į dvi dalis: do
kumentinė ir memuarinė.

Dokumentinėje dalyje dim. 
mjr. Antanas Martinionis 
skelbia pilnus įsakymų ka
riuomenei tekstus. Čia vaiz
džiai nurodoma, kaip planin
gai okupantas per du su puse 
mėnesio Lietuvos ginkluo
tąsias pajėgas įjungė į Rau
donąją armiją, panaudojant 
išbandytą rafinuotą metodą 
— pačių okupuotųjų rankomis 
likviduoti nepriklausomybės 
garantą — kariuomenę.

„Su lietuviška kepure” sky
riuje įvykiai Lietuvoje, rodą 
kaip patys lietuviai skubiai 
naikino paskutinius neprik
lausomos Lietuvos ženklus. 
Lietuvių suimti ir uždaryti į 
kalėjimą Vidaus reikalų mi
nistras gen. K. Skučas ir Val
stybės saugumo departamen
to direktorius A. Povilaitis. 
Du- nekalti tautos patriotai 
pasiųsti mirtin.

Krašto apsaugos ministru 
tampa div. gen. Vincas Vit
kauskas. Visi tolimesni ka
riuomenės įsakymai pasirašy
ti V. Vitkausko. Štai vienas jų 
(nr. 59, 1940.06.18): „Mūsų 
kariuomenė ir toliau stovės 
tėvynės sargyboje ir tvirtai 
vykdys mūsų vyriausybės pa
vestus uždavinius, tiek gi
nant krašto laisvę, tiek sau
gant tvarką viduje, tiek drau
gingai bendradarbiaujant su 
SSSR kariuomene. Reikalau
ju iš visų karių ramybės, tvar
kos, darbo ir gražaus ben
dradarbiavimo su SSSR ka
riais”.

Tolimesniuose įsakymuose 
spausdinami daugybės kari
ninkų (pagal Dekanozovo są
rašus) atleidimai bei naujų jų 
vieton paskyrimai. Įdomu, už 
kokius nuopelnus į generolus 
pakelti pik. K. Sprangauskas 
ir pik. St. Zaskevičius. Pirmą 
kartą kariuomenės politvado- 
vu pašauktas kariuomenėn 
komunistas A. Petrauskas. 
Dalinių politvadovais paskir
ta eilė žinomų ir nežinomų 
komunistų: broliai A.ir S. 
Matulioniai, K. Petrauskas, 
Pr. Kanišauskas, J. Kleiva, 
VI. Kristijanovas ir kt.

Krašto apsaugos ministru 
lieka Vitkauskas, o liaudies 
kariuomenei pradeda vado
vauti brig. gen. F. Baltušis- 
Žemaitis, bet tikrasis jo var
das buvo politvadovas J. Maci- 
jauskasį.

Pagal liaudies kariuomenės 
įsakymą nr. 136 nuo 1940 m.

KUDREIKIS

08. 27 d. Lietuvos kariuomenė 
neegzistuoja.Performavimui į 
Raudonosios armijos lietu
višką korpą sudaryta likvida
cinė komisija: pirmininkas 
div. gen. V. Vitkauskas, na
riai brig. gen. A. Čepas ir 
Raudonosios armijos atstovas 
gen. mjr. Šieminas. Nuo šio 
momento lietuvių tautai ir 
kariuomenei prasideda lem
tingos dienos.

Skyriuje „Smurtas” nurodo
mi pirmieji lietuvių karių pa
sipriešinimo veiksmai ir at
siminimai. Autorius iš NKVD 
dokumentų išvardina nema
žai karių, pilkųjų didvyrių, 
kurie drąsiai stojo ir paneigė 
raudonųjų apaštalų teigimus. 
Štai vieno mitingo metu išei
na susijaudinęs j. ltn. Naike- 
lis ir taria:

— „Lietuviais esame mes 
gimę ir lietuviais norime ir 
būti, o reikės už Lietuvą žūti, 
mes pasirengę”.

Kalbą nutraukia sutartinis 
valio ir plojimai.

— Ką mums pasakys mūsų 
tėvai ir broliai, kurie už Lie
tuvą Nepriklausomybės ko
vose guldė galvas ir liejo 
kraują? , — tęsė toliau j. lt. 
Naikelis.

Ovacijos ir šauksmai.
Įsikiša politrukas ir mitin

gas nutraukiamas. Panašiai 
įvyko beveik kiekvienoje ka
riuomenės dalyje. Raudono
sios armijos priesaiką Lietu
vos kariai turėjo duoti lapk
ričio mėn. revoliucijos šventės 
metu. Dėl protestų tai įvyko 
tik vasario mėn. kitais me
tais. Ir įvyko tik po baisaus 
NKVD teroro, keli šimtai ka-

rininkų ir karių areštuoti ir 
atsidūrė Vorkutos geležinke
lių statybų pragare. Nėra ži
noma, ar nors vienas jų sug
rįžo Lietuvon.

Skyriuje „Lietuvos karinin
kai, kalėję 1941-1951 m. No- 
rilsko konclageryje” išspaus
dintos 32 karininkų nuotrau
kos ir jų likimo aprašymai. 
Pabaigoje 52 puslapių 1940- 
1941 m. suimtų, ištremtų ir 
nužudytų Lietuvos karių 
sąrašas. Pagal autorių: „Ma
ža dalelė kainos, kurią Lietu
va sumokėjo už savo vyriau
sybės neryžingumą 1939 me
tais”.

Dim. mjr. Antanas Marti
nionis rūpestingai parengė ir 
išleido šį labai Lietuvos karių 
istorijai reikalingą veikalą. 
Tai „Kardo” leidyklos spaus- 
dinys nr. 22 Lietuvos kariuo
menės ar lietuvių karių at
siminimų tema. Dailininko 
A. Šakalio viršelis su smurti
ninkų galva Stalinu ir azija
tais kareiviais tikrai suk
rečiantis.

Baigiant turiu pastebėti, 
kad su autoriaus nuomone, 
jog gen. V. Vitkauskas buvo 
taip pat tik okupantų auka, 
aš nesutinku. Iš Lietuvos bol
ševikinės spaudos žinoma, 
kad dar prieš okupaciją gen. 
Vitkauskas buvo komunistų 
partijos kandidatas. Latvių 
spaudoje paskelbta, kad Vit
kauskas (su brig. gen. V. Kar
veliu) ir kiti du Latvijos bei 
Estijos generolai tų valstybių 
kariuomenėse buvo penkto
sios rusų kolonos nariai. Be 
to, gen. Vitkauskas važiavo 
Maskvon pas Staliną „parvež
ti Stalino saulės Lietuvon”.

Antanas Martinionis. 
„Smurtu ir prievarta”. Kar
das, 1998, Vilnius. Lietuvos 
valstybės ir kariuomenės ju
biliejiniai 1918-1998 metai.

PAŠVENTINTAS PAMINKLAS 
A.A. AUGUSTINUI POVILAIČIUI

„Tą blogį, kurį šiandieną 
minime, Jūs iškentėjote pa
tys,” — sakė Jurbarko evange
likų liuteronų parapijos kuni
gas Mindaugas Sabutis, kreip
damasis į susirinkusius gar
baus amžiaus žmones, ku
riems tremtis yra jų gyvenimo 
dalis, paženklinta kančia, ir 
tuo pačiu didele viltimi, tikė
jimu Lietuva. Paminklą Au
gustinui Povilaičiui kunigas 
Mindaugas Sabutis pavadino 
pergalės ir vilties paminklu, 
įprasminusiu kankinių ir žu
vusiųjų kelią. Šis akmuo pri
mins žemišką kelionę ir ti
kėjimą, jog viltis, ryžtas gy
venti bus tokie pat tvirti.

Augustinas Povilaitis ir kar
tu su juo Pašventy svarbaus 
sprendimo laukęs Lietuvos Vi
daus reikalų ministras K. 
Skučas buvo suimti 1940 -ųjų 
birželio 15 d. Augustinui Po
vilaičiui tuomet buvo vos ke
turiasdešimt. Pašventy jis gi
mė ir užaugo. Gausi, vienuoli-

ka vaikų auginusi šeima jį 
vieną išleido į mokslus, mat 
Pašventy visuomet ošė dau
giau pušų, nei buvo derlingos 
žemės.

Vien išlakios pušys ir dabar 
tepriminė senąjį Pašventį, o 
senasis kaimas išlikęs tik vy
resniųjų vietinių gyventojų at
minty. Nebėra ir Povilaičių so
dybos.

Skaudi laiko ir likimo ranka 
taip sudėliojo įvykius, jog Au
gustinas Povilaitis mirčiai 
buvo pasmerktas savo gimta
jame kaime. Primindama to 
meto įvykius, rajono krašto
tyros darbo organizatorė Regi
na Kliukienė apie Augustiną 
Povilaitį kalbėjo kaip apie tik
rosios garbės supratimą tu
rėjusį žmogų, sąžiningą ir do
rą lietuvį. Pašventys ženklino 
buvusią valstybinę sieną, vos 
keliasdešimt metrų iki jos 
galėjo išgelbėti A. Povilaitį ir 
K. Skučą. Tačiau nei vienas, 
nei kitas nesulaužė Lietuvos

vyriausybei duoto garbės žo
džio nepereiti sienos be šios 
žinios ir sutikimo. Šis garbės 
žodis jiems kainavo gyvybę. 
Tos pačios Vyriausybės Tei
singumo ministrą įsakymu, 
Vidaus reikalų ministras ge
nerolas K. Skučas ir Saugumo 
departamento direktorius A. 
Povilaitis buvo suimti. „Šis 
paminklas, — sakė R. Kliukie
nė, — yra garbės žodžio pa
minklas, įrodantis, jog lietuvis 
buvo stiprus”.

Iš Lemonto, Jungtinių Ame
rikos Valstijų, į Pašventį atvy
kęs A. Povilaičio sūnus Ro
mualdas Povilaitis apie savo 
tėvą pasakė paprastus, bet 
visą šio žmogaus gyvenimą 
apimančius žodžius: mano tė
vas buvo geras žmogus. „Jis 
buvo vienas pirmųjų, — kal
bėjo Romualdas Povilaitis, — 
atidavusių gyvybę už Tėvynę, 
sąžiningas, pavyzdingas Lie
tuvos pilietis. Tokių žmonių 
dabar Lietuvai ypatingai rei
kia. Jų reikia Seime, miestuo

A. i*A.
ANASTAZIJA BALUTOVICS
Gimė Rygoje. Gyveno Čikagoje. Mirė 1998 m. rugpjūčio 3 d., 

sulaukusi 86 metų. Velionė buvo labai liguista ir vieniša.
Pasiliko keli artimi draugai.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė pašarvota rugpjūčio 7 d., penktadienį, nuo 3 iki 9

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė. Tą pačią dieną, 4 vai. p.p., bus atkalbėtas rožinis už 
velionės sielą, o vėliau vakare parapijos kunigas laidojimo 
namuose atsisveikins su velione ir atliks religines apeigas.

Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 10 vai. ryto kunigas palaimins 
velionę ir palydės į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir Lietuvos Dukterų 
draugijos nares dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 

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

Brangiam sūnui
AJA.

EDVARDUI ALEKSANDRUI
tragiškai žuvus, jo tėvus GEDIMINĄ ir ROMĄ BIELSKUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių futbolo klubo „Lituanica” valdyba

Mielai klasės draugei
AJA.

INAI ČEPĖNAITEI 
UŽGIRIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui VYTAUTUI 
ir liūdime kartu.

4 Ilona Balytė Laučienė
Danutė Bartuškaitė Korzonienė 
Zita Biliūnaitė Sodeikienė 
Zita Čarneckaitė Rahbar 
Gražina Lukoševičiūtė Traškienė 
Danutė Šalkauskaitė Cunningham 
Nijolė Šalkauskaitė Remeikienė 
Aldona Sidzikauskaitė Kudirkienė 
Gražina Stepaitytė Herzog 
Dalia Tallat-Kelpšaitė Urbutienė

se ir kaimuose, prekyboje ir 
Tėvynės apsaugoje — visoje 
Lietuvoje”.

Augustino Povilaičio duk
terėčia Birutė Povilaitytė- 
Mencienė, pati penkiolikmetė 
tapusi politine kaline, kalbėjo 
apie skaudų Povilaičių šeimos 
likimą, apie pirmą žiaurią 
prievartą, patirtą iš savo 
tėvynainių. Regis, Birutė Po- 
vilaitytė-Mencienė išsakė visų 
didžiosios tragedijos palytėtų 
šeimų tariamus žodžius — te- 
nesikartoja anie birželiai ir 
šioje žemėje Lietuvos vaikams 
tenetrūksta vietos.

Paminklą atidengė Seimo 
narys, Seimo nacionalinio sau
gumo komiteto narys Algir
das Petruševičius ir Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio karys 
partizanas, Vakarų srities va
das, dimisijos pulkininkas Le
onas Laurinskas.

Paminklas atidengtas š. m. 
birželio 14 d.

Jurbarko rajono laikraštis 
„Šviesa”, 1998. 06. 17 d.

AUGUST PQ>.AlTia
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AJA.
EDVINUI OKUI

staiga ir netikėtai mirus, jo žmonai MARTAI, sūnums ir 
dukterims, seserims ERNAI ir MARTAI bei jų šeimoms 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Dalia ir Algis Augūnai 
Dana Anužienė 
Alė Baltrušaitienė 
Benita Astašaitienė

Regina Duobienė 
Alė ir Andrius Butkūnai 
Janina ir Vacys Mitkai

AJA.
EDVARDUI BIELSKUI

mirus, jo tėvus, mūsų šeimos brangius draugus, ROMĄ ir 
GEDIMINĄ širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Diminskių šeima

Mielus, brangius ROMĄ ir GEDIMINĄ BIELSKUS 
skaudžiausiajai nelaimei staiga ištikus, mirtis nusinešė 
mylimą sūnų

EDVARDĖLĮ
į Amžinybę. Priimkite nuo mūsų gilią užuojautą ir maldas. 
Tegu Aukščiausias jus ramina, jūsų širdis ir rankas palaiko.

Izabelė, Rita ir Pijus Stončiai 
Danguolė ir Almis Kuolai 
Loreta ir Vytenis Grybauskai

PADĖKA 
- AJA.

KAZYS SEKMAKAS
Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui taip staiga ir netikėtai 

mus palikus, norime padėkoti visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems buvusiems su mumis tose skaudžiose 
valandose.

Ypač norime padėkoti Kaune prof. Baltrušiui su p. Irena, 
prof. Juozui Gražulevičiui ir docentui Kavaliūnui, kurie a.a. 
Kazimierui suteikė tiek daug džiaugsmo dirbdami su juo sti 
tokiu dideliu nuoširdumu. Jis buvo laimingas, kad galėjo 
bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universiteto rektoratu, 
senatu ir cheminės-organinės technologijos katedros 
darbuotojais, jausdamas visų jūsų nepaprastą nuoširdumą. 
Ačiū už jam suteiktą Garbės Daktaro vardą.

Dėkojame mūsų mieliems draugams p. Vytautui ir Danai 
Mažeikams ir p. Vodopalams, kurie dalinosi mūsų džiaugsmo, 
o vėliau ir skausmo valandomis.

Kauno Klinika darė, ką galėjo Kazimierui padėti. Ypač 
dėkojame prof. Bakšiui už visas jo pastangas, taip pat ir 
Vilniaus Santariškių ligoninei už nuoširdumą ir užuojautą.

Ypatinga padėka dr. Gintautui Kėkštui už Velionio globą 
ir priežiūrą.

A.a. Kazimieras praleido Lietuvoje daug laimingų valandų, 
už kurias esame visiems labai dėkingi.

Taip pat dėkojame laidotuvių firmai „Aeterna” Vilniuje, 
kurios tarnautojai įdėjo daug darbo ir širdies, sutvarkydami 
visus reikalus ir palengvindami sunkią formalumų naštą 
skaudžioje valandoje.

Taip pat su dėkingumu prisimename viešbutį „Elektra” 
Vilniuje, kur praleidome daug sunkių valandų, kurias 
viešbučio personalas lengvino nuoširdumu ir gera globa.

Dėkojame visiems giminėms Lietuvoje, kurie mus globojo, 
bet ypatinga mūsų padėka yra Irenai Petruševičienei,, kuri 
visur mums padėjo su rūpesčiu ir meile.

Dėkojame visiems susirinkusiems Vilniuje išleisti 
Kazimierą į Ameriką. Mes buvome su Kazimieru taip 
susitarę, kad grįšime kartu į Ameriką.

Nuoširdžiai dėkojame Vytui Lauraičiui ir American Travel 
Service. Jie dėjo visas pastangas, dirbdami su mūsų dukra 
Rita, parvežti Kazimierą gyvą į Ameriką. Deja, nieko nebuvo 
galima padaryti.

Dėkojame visiems giminėms, draugams Čikagoje, 
Michianoje ir Floridoje už gėles, užuojautas, laiškus, už 
buvimą su mumis mūsų skausmo valandoje. Taip pat ačiū 
mano mylimoms sesutėms ir mano mielai draugei p. Vandai 
Stankienei, su kuriomis visada dalinamės džiaugsmais ir 
skausmais.

Taip pat dėkojame kunigui I.Urbonui už taip gražiai 
pravestas pamaldas ir sol. Danai Stankaitytei už gražų 
giedojimą.

Ypatinga padėka mūsų Floridos draugams, su kuriais mes 
prąleidome tiek daug džiaugsmingų ir laimingų valandų, o 
dabar suorganizavusiems a.a. Kazimierui tokį gražų 
atsiminimą.

Taip pat dėkojame visiems aukojusiems Lithuanian Mercy 
Lift. Tikimės, kad tos aukos padės ligoniams Lietuvoje.

Dėkojame visiems karsto nešėjams, kurie užaugo prie 
Kazimiero. Tai buvo jam paskutinis jų patarnavimas.

Taip pat dėkojame Indrei Lukaitei padariusiai tokį gražų 
kryžių mūsų Tėvelio atminimui.

Liūdinti šeima: žmona Birutė ir vaikai - Rita su vyru 
Myron, sūnus Viktoras su žmona Phaedra ir anūkas 
Alezandras.
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Respublikonų partijos kandidatas Illinois vaistuos sekretoriaus vietai Al 
Salvi ir „Draugo” moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC, dienraščio
vasaros šventėje rugpjūčio 2 d.

Lietuvos prezidento žmo
na Alma Adamkienė daly
vaus Lithuanian Mercy Lift 
rengiamame pokylyje „Kryž
kelė ’98". Pokylis rengiamas 
rugsėjo 12 d., 6:30 vai. vak., 
Chicago Cultural Center 
(kampas E. Washington ir 
Michigan Avė Čikagos vidur- 
miestyje). Pokylio pelnas ski
riamas Lietuvoje sergantiems 
tuberkulioze gydyti. Rezerva
cijos priimamos ir informaci
jos teikiamos telefonais: 708- 
974-2464 ir 708-442-8297 (va
karais). Tai, be abejo, šau
niausias rudens sezono poky
lis, rengiamas labai puošnioje 
salėje. Visi kviečiami dalyvau
ti, paremti LML darbą, paben
drauti su Alma Adamkiene, 
kurią taip retai matome savo 
tarpe.

Alma Adamkienė
Prof. dr. Valdas Samonis

iš Kanados dalyvaus Lietu
viškų studijų savaitėje Daina
voje ir rugpjūčio 21 d., penkta
dienį, padarys pranešimą apie 
naujausius faktus dėl lietuvių 
partizanų rezistencinės veik
ios prieš sovietus Seinų ir 
Punsko krašte.

„Žiburėlio” Montessori mokyklėlės auklėtinė Daiva Siliūnaitė ir vištytė, 
sutikta išvykoje į apylinkėje esantį ūkį. Netrukus mokyklėlė vėl sukvies 
savo mokinukus naujiems mokslo metams.

Nuotr. Loretos Lagūnavičienės

Nuotr Jono Kuprio

Galite laimėti kelionę 
dviem asmenim į Vilnių!
Bilietėlius platina Lithuanian 
Mercy Lift darbuotojai (jų ga
lima įsigyti, paskambinus 
630-257-6777), o laimingasis 
bus ištrauktas rugsėjo 12 d. 
LML ruošiamame pokylyje, 
Chicago Cultural Center. Be 
šio laimikio dar yra ir dau
giau vertingų dovanų, pvz., 
kelionė dviem asmenims — su 
visais priedais — į Karibų sa
las, 1,000 dol. ir 1.1.

t
Daug mūsų tarpe yra 

mėgstančių žuvauti, me
džioti. Turime net medžiotojų 
ir meškeriotojų klubą, tad 
galbūt tiems mėgėjams įdomu 
sužinoti, kad Lietuvoje vėl 
pradedamas leisti, dar 1927 
m. prof. Tado Ivanausko 
įkurtas, žurnalas medžioto
jams ir žvejams. Jis vadinasi 
„Medžiotojas ir meškerioto
jas” (kaipgi kitaip?). Redakci
jos adresas: Stiklių 6-8, 2001 
Vilnius, Lithuania. Vyriau
sias redaktorius V. Klovas.

Marįja Remienė, JAV LB 
Kultūros reikalų tarybos pir
mininkė, Lietuviškų studijų 
savaitės Dainavoje metu, 
rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 
kalbės apie užsienio lietuvių 
kultūros archyvų apsaugos 
galimybes. Savaitę rugpjūčio 
16-23 d. rengia Lietuvių fron
to bičiuliai.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę rug
pjūčio 9 d., 12 vai., Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. Bus skanaus maisto 
(varškėčių, virtinukų, cepe
linų...), laimėjimų, šokiams 
gros Kosto Ramanausko or
kestras. Kviečiami ne tik 
šauliai ir šaulės, bet ir lietu
viškoji visuomenė.

Šį vakarą (ketvirtadienį), 
rugpjūčio 6 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių televizijoje galėsite 
matyti „Draugo” vasaros 
šventės veidus ir vaizdus, vė
liausias žinias iš Lietuvos ir 
daug kitų įdomių dalykų. Atsi
sukite 23 TV kanalą ir pa
sižiūrėkite. Ta pati laida ma
toma ir šeštadieniais, 7 vai. 
ryte.

Vasaros pabaigoje Čiur
lionio galerija Jaunimo centre 
rengia parodą-koncertą. Vaka
ras bus tarytum padėka 
tiems, kurie dalyvauja lietu
vių kultūriniame gyvenime. 
Net maža sąsaja su savo tauta 
yra didelis dalykas. Yra žmo
nės, organizacijos, spauda, ra
dijas, televizija, centrai, fon
dai ir pan., bet kiek dar 
nepažįstame? Pasirodykime, 
susitikime vieni su kitais. 
Skambės kamerinė muzika: 
fleita — Mykolas Gladkovas, 
akompanuojant Onutei Glad- 
kovienei; fortepionas — Ginta 
Čepinskaitė. Parodoje — Do
nato Pečiūros fotografijos. Va
karas ruošiamas rugpjūčio 21 
d., penktadienį, 7 vai. vak., 
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Avė, Chicago.

„Studijos R” leidėjai yra 
sujaudinti tokio gyvo susi
domėjimo laidų likimu ir 
praneša, kad po sunkių de
rybų pavyko išsikovoti pačią 
patogiausią dieųos laiką — 
nuo 4 iki 6 vai. p.p., darbo die
nomis 1080 AM bangomis. 
Laidos pradėtos nuo rugpjūčio 
3 d. (ne rugsėjo 3) ir girdimos 
penkias dienas savaitėje.

Daugelio organizacįjų 
veikėjai, „Draugo” bendra
darbei labai reikalinga ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku 
raidynu (ne elektrinė). Jeigu 
kas galėtų nebrangiai parduo
ti ar padovanoti, kreipkitės 
tel. 773-434-4645.

Neseniai atvykusiai iš 
Lietuvos šeimai labai reikia 
baldų. Jeigu kas galėtų pado
vanoti, skambinkite Vitalijai 
tel. 708-423-5140.

Marija Vaitkienė, Belle- 
ville, IL, nauolatinė „Draugo” 
rėmėja, negalėdama dalyvauti 
dienraščio vasaros šventėje, 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuo
širdus ačiū!

APIE ŽVĖRIS IR 
ŽMONES

Išvežtųjų minėjimas (birže
lio 10 d.) trečiadienį „Sekly
čioje” praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Susirinko gausus 
būrys vyr. lietuvių prisiminti 
vienos iš tragiškiausių Lietu
vos nelaimių.

Mieloji „Seklyčios” renginių 
vadovė E. Sirutienė pakvietė 
lituanistą J. Masilionį uždegti 
atminimų žvakes prie Trėmi
mų žemėlapio.

Žvakes uždegus, tylos mi
nute pagerbėme išvežtuosius 
ir kiekvienas prisiminėme sa
vo šeimos ar giminės kanki
nius.

Mokytojas J. Plačas jautriai 
kalbėjo apie Baisųjį birželį. 
Sovietinius Lietuvos okupan
tus palygino su žiauriais Ro
mos imperatoriais, kurie įvai
riausiais būdais kankino 
krikščionis už tai, kad tie ne
nusilenkė Romos dievaičiams, 
o pasiliko ištikimi Kristui. 
Prelegentas sakė, kad žvėrys 
puola aukas būdami alkani, o 
žmonės — žvėrys naudoja ra
finuočiausias kankinimo prie
mones, norėdami kitus žmo
nes pavergti arba primesti 
jiems savo idėjas.

„Kas surašys į knygas mūsų 
kankinius?— klausė mokyto
jas J. Plačas. Tačiau tikime, 
kad jų galvos bus papuoštos 
dvigubom aureolėm: už Kristų 
ir tėvynę. Labai gaila, kad net 
dabar, nepriklausomybę atga
vus, iš tremties grįžusieji lai
komi paskutinės rūšies pi

liečiais, turi gyventi beveik 
kaip elgetos.

Kaip keista, kad „nėra pi
nigų parvežti norinčiuosius 
grįžti iš Sibiro, o „politikie
riai” (net ir su palyda važinėja 
po pasaulį). Kur teisybė?

Noriu pastebėti (E.J.V.), kad 
ir J. Masilionis ir J. Plačas 
yra mokytojai, o sovietai pir
miausiai ir puolė naikinti mo
kytojus — jaunimo švietėjus. 
Kiek mokytojų buvo išvežta 
jau 1941 m ,o kas dėjosi to
liau...

Dabartinėj Lietuvoj yra di
delė problema (taip pat ir tra
gedija), kad mokytojai yra pil
ni sovietinio auklėjimo ir idė
jų, ir jiems ta, dabartinė ne
priklausoma Lietuva, tebėra 
viena iš buvusios Sov. Są
jungos respublikų. Taip pat 
reikia pasakyti, kad „Sekly
čioje” turime labai retą žemė
lapį, kurį vadiname „Trė
mimų žemėlapiu”. Kviečiame 
visus — didelius ir mažus 
ateiti ir pasižiūrėti į jį, kad 
pamatytumėte ir supras
tumėte, kokiose neaprėpia
mose Sov. Sąjungos platybėse 
mūsų tremtiniai nešė savo 
kryžius. Šį žemėlapį paruošė 
Valerijus Kunčinas — Vil
niaus Pedagoginio instituto 
geografijos ir fizinio lavinimo 
diplomantas (už tai pelnė dak
taro laipsnį). Vienas žemėla
pis yra Vilniuje, antras Lietu
vos ambasadoje Washington’e, 
o trečias pas mus, Čikagos 
kuklioje, bet labai lietuviškoje 
„Seklyčioje”. Po to buvo rodo
ma sukrečianti vaizdąjuostė, 
pavadinta „Kelionė į Sibirą — 
tvarkyti lietuvių kapus”.

Įspūdžiai apie Vaizdajuostę 
jau buvo atspausdinti „Drau
ge”.

Emilija J. Valantinienė

DALYVAUKIME!

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios parapijiečiai ir buvę 
parapijiečiai, bei visi lietuviai, 
maloniai kviečiami dalyvauti 
kun. Rimo Gudelio susi
pažinimo su parapijiečiais pie
tuose rugpjūčio 30 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p., parapijos 
salėje 6820 S. Washtenaw. 
Jeigu norime išlaikyti lietu
višką parapiją, turint joje lie
tuvį kunigą, būkhne vieningi 
ir parodykime tai ne vien 
žodžiais bet ir konkrečiais 
darbais.

Norintieji dalyvauti pietuo
se, prašomi skubiai paskam
binti A. Repšienei 773-434- 
4645 arba J. Bagdžiui 773- 
434-3713.

Laiko liko ne tiek daug, tad 
paskubėkite.

Ant. Repšienė

IŠ ARTI IR TOLI

LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO NARIU

SUVAŽIAVIMAS
LT institutas rūpinasi lietu

vių tautodailės meninių darbų 
kūryba bei jos puoselėjimu. 
Ypač svarbu šį kultūrinį pali
kimą išsaugoti ir perduoti 
ateinančioms kartoms.

Šiais metais suvažiavime 
bus aptariama ne tik LT insti
tuto ateities veikla, bet taip 
pat bus dail. Antano Tamo
šaičio paskaita „Lietuvių tau
tinių drabužių kilmė, jų raida, 
paremta dokumentacija, ir 
praktiškas pritaikymas”.

Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas įvyks rug
pjūčio 22 d. 11:00 v.r., Lino ir 
Rasos Veselkų sodyboje „Ram- 
byne”, 198 Simpson Road, prie 
11 kelio, Leeds-Grenville 
County, Ontario — / Rideau 
Canal ir Jonės Falls apy
linkėje / Kanadoje. Dėl pla
tesnės informacijos kreiptis į 
LTI valdybos pirm. Aldoną Ve- 
selkienę (613)382-8448, arba 
Rasą Veselkienę (613)359-1160.

Į suvažiavimą kviečiami na
riai ir svečiai.

LTI Valdyba

Kun. Antanui Saulaičiui, SJ, išvykstant į Lietuvą, Jaunimo centre buvo suruoštos išleistuvės. Nuotraukoje — 
išleistuvių rengėjai ir talkininkai. Iš kairės: Aleksas Plėnys, Grasilda Reinytė-Petkienė, Aurelija Vaičiulienė, 
Ramunė Lukienė, kun. A. Saulaitis, Albina Ramanauskienė, Renata Borucki, Edvardas Tuskenis, Marytė Utz ir
Tadas Kulbis.

VIEŠĖJO DR. VYTIS 
ČIUBRINSKAS

Dr. V. Čiubrinskas

Čikagoje ir kitose vietovėse 
moksliniais tikslais lankėsi 
Vilniaus 'universiteto etnologi
jos ir socialinės antropologijos 
specialybės asist. profesorius 
dr. Vytis Čiubrinskas.

Jo pagrindinis JAV viešna
gės tikslas buvo dalyvavimas 
AABS — Baltiškųjų studijų 
konferencijoje Bloomington, 
Ind., o taip pat susipažinimas 
su etnografine — folklorine 
medžiaga Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre bei kituose ar
chyvuose Čikagoje.

Atvykęs į JAV birželio 10 d., 
jis birželio 18-20 d. lankėsi 
Bloomington, kur anksčiau mi
nėtoje konferencijoje skaitė 
pranešimą tema: „Ethicity 
Management: Solidarity with- 
out Consensus”. Taip pat kar
tu su prof. Guntis Smidchens 
buvo diskusinės temos: „Dis-

Laikas atsisveikinti... (iš kun. A. SaulaiCio išleistuvių): kun. Antanas Sau
laitis, SJ, ir Nijolė Kaveckienė Jaunimo centro sodelyje po šv. Mišių.

Nuotr. Z. Degučio

ciples in the Soviet Era: Eth- 
nology and Folklore” modera
toriais.

Vėliau birželio 21-22 d. dr. 
V. Čiubrinskas lankėsi India
na universiteto Folkloro , Rusų 
ir Slavų studijų institutuose, o 
taip pat ir Tradicinės muzikos 
archyve. Šiame archyve jis 
peržiūrėjo dr. Jono Balio folk
loro rinkinius. Su antropologi
jos ir folkloristikos prof. R. 
Bauman mūsiškis susitarė dėl 
jo viešnagės Vilniaus mieste, 
dėl surengimo seminarų seriją 
doktoratams, į kuriuos būtų 
pakviesti ir Latvijos bei Estijos 
studentai.

Birželio 23- liepos 19 d. dr. 
Čiubrinskas darbavosi Litua
nistikos tyrimų ir studijų cen
tre Čikagoje, kur pagrindinis 
studijų objektas buvo Pasau
lio lietuvių archyvo bylos, ypač 
susietos su 1946-1948 m. Pa
baltijo universiteto Hamburge 
ir Pinneberge organizavimu, 
humanistinėmis studijomis. 
Vertingos medžiagos pavyko 
surasti etnologo Antano Ma
žiulio fonde, kuriame saugo
ma dar neskelbtas, II Pasau
linio karo laikotarpyje Lietu
voje surinktas, tautosakinis 
žanras — keiksmai, prakeik
smai, anekdotai.

Taip pat svečiui iš Vilniaus 
teko lankytis Šv. Kazimiero 
vienuolyno archyve, bibliote
koje bei muziejuje. Lankėsi ir 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, kur susipažino su 
ekspozicijomis ir fondais.

Paviešėta Illinois universi-

Nuotr. Vytauto Kamanto

teto Antropologijos institute 
ir bibliotekoje, kur domėtasi 
antropologijos studijų pro
gramomis. Su antropologijos 
prof. Paul Hockings aptartos 
studentų ir dėstytojų apsikei
timo perspektyvos.

Viešint Newberry bibliote
koje, jos darbuotojas dr. Paul 
Gehl vilnietį supažindino su 
jos studijų ir tyrinėjimų sky
riais bei lituanistine kolekci
ja.

Įdomus buvo apsilankymas 
Columbia kolegijos Socialogi- 
jos ir antropologijos skyriuje. 
Čia prof. Danguolė Variako- 
jytė svečią supažindino su 
dėstytojais ir studentais. Su 
prof. Variakojyte suplanuota 
bendradarbiavimo eiga. Ji pa
žadėjo 1998-1999 mokslo me
tais atvykti Lietuvon dėstyti 
antropologijos kursus Vil
niaus universitete.

Su visuomenininku ir foto
grafu Algimantu Keziu susi
tarta, kad jis dalyvaus trijų 
žmonių (dar prisidės Elena 
Bradūnaitė) bendrame Čika
gos lietuvių etnografinio ty
rinėjimo projekte, kurį žada
ma pradėti 1999 m. liepos 
mėnesį.

Svečias iš Vilniaus taip pat 
lankėsi Detroite ir Michigan 
universitete Ann Arbor, susi
tiko su keletu kitų lietuvių 
kultūrininkų. Viešint Čikago
je, dr. V. Čiubrinskas buvo 
apsistojęs tėvų jėzuitų vie
nuolyne ir jiems, o taip pat ki
tiems, planus įgyvendinti pa- 
dėjusiems, svečias yra dėkin- 
gaS' E.Šulaitis

S K E L BIMA f
• Namams pirkti pasko

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

(sk.)
• II-oji Pasaulio lietuvių 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Ine., skambinant tel. 773-927- 
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)
• Baltia Express, praneša, 

kad artimiausia siunta laivu 
išvežama rugpjūčio 10 d. Baltia 
Express, 7269 S. Harlem 
Avė., Bridgeview, IL 60455, 
tel. 1-800-SPARNAI.

(sk.)




