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Vyriausybės vadovas 
pareikalavo užbaigti vilkinamas 

bylas 
Vilnius, rugpjūčio 13 d. 

(BNS) — Teisingumo ministe
rijai perduotas premjero Ge
dimino Vagnoriaus paragini
mas artimiausiam vyriausy
bės posėdžiui pateikti teisės 
aktų pakeitimus, kurie už
kirstų kelią nepagristam teis
mo posėdžio ar kitų procesinių 
veiksmų atidėliojimui bau
džiamosiose bylose. 

Premjero prašymu, rezoliu
ciją Teisingumo ministerijai 
parengė vyriausybės kancleris 
Kęstutis Čilinskas. 

Rezoliucijoje pažymima, kad 
„Seimo nario Audriaus Butke
vičiaus ir kitų asmenų bau
džiamųjų bylų eiga rodo, kad 
kaltinamieji, teisiamieji ar ki
ti proceso dalyviai, kol įstaty
mai nenustato protingų ribų ir 
atsakomybės, gali išsireika
lauti iš bylą tiriančių parei
gūnų bei teisėjų atidėti bylos 
nagrinėjimą teismo posėdyje 
arba kitus procesinius veiks
mus ilgam laikui ir tai trukdo 
objektyviai išnagrinėti bylą". 

Vilniaus apygardos teismas 
liepos 23 dieną trims mene-
siaims atidėjo už pasikėsini

mą sukčiauti stambiu mastu 
teisiamo Seimo nario bylos na
grinėjimą bei iki lapkričio 30 
dienos pratęsė jo kardomąjį 
kaltinimą. 

A. Butkevičiaus gynėjai teis
mui pranešė, jog iki spalio 20 
d. yra užsiėmę. Kadangi tei
siamasis nepageidauja keisti 
savo gynėjų, teismo vertini
mu, baudžiamosios bylos nag
rinėjimas iš esmės turi būti 
atidėtas iki spalio 20 dienos. 

Vilniaus tardymo izoliato
riuje beveik 4 metus teismo 
nuosprendžio laukia verslinin
kas Arvydas Stašaitis bei du 
kaltinamieji Sausio 13-osios 
byloje — Mykolas Burokevi
čius ir Juozas Jermalavičius. 

Artimiausi šių bylų teismo 
posėdžiai įvyks rugsėjį. 

Vyriausybė pranešė, kad 
sprendžia ir ilgo ikiteisminio 
įkalinimo ir vėlyvo baudžia
mosios bylos perdavimo teis
mui problemą, nes „tai yra so
vietinės sistemos palikimas, 
brangiai kainuojantis valsty
bei bei sudarantis sąlygas 
'numarinti' bylas arba kaltės 
įrodymus." 

Policija nedramatizuoja, 
spiritotiekio atsiradimo 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Pasienio policijos de
partamento vyriausiasis komi
saras Audronis Beišys mano, 
kad nereikia sureikšminti šios 
savaitės pradžioje aptikto spi
ritotiekio po Lietuvos ir Latvi
jos siena, nors Vidaus reikalų 
ministerija (VRM) pripažįsta 
Akmenės rajono pasieniečius 
dirbus aplaidžiai. 

„Nereikia iš to fakto pada
ryti sensacijos", ketvirtadienį 
sakė A. Beišys. 

Jis pažymėjo, kad spirito-
tiekis buvo atrastas „pakan
kamai seniai", ir jo įrengėjus 
pareigūnai sekė. Jie buvo su
laikyti iš karto „kai pasirodė 
tie lašai". Pasienio policijos 
vadovas siūlė nedaryti sensa
cijų „iŠ normalaus pareigūnų 
darbo". Tačiau jis pripažino, 
kad tokio pobūdžio nusikalti
mas atskleistas pirmą kartą. 

Tuo tarpu VRM Informaci-

įtarimas, jog Šiaulių pasienio 
policijos rinktinės Akmenės 
kontrolės tarnyba dirbo aplai
džiai ir nepastebėjo kasimo 
darbų pasienyje. Todėl suda
ryta komisija, iki rugpjūčio 21 
d. turėsianti ištirti galimo 
„aplaidumo" tarnyboje faktus. 

Pirmadienį Lietuvos ir Lat
vijos pasienyje, Akmenės ra
jone buvo aptiktas įrenginys, 
kuriuo po žeme į Lietuvą buvo 
perpumpuojamas spiritas. 
Žemė buvo išrausta ne tik Lie
tuvos, bet ir Latvijos teritori
joje — pažeidžiant valstybės 
sieną. 

Operacijos metu sulaikytas 
Ramūnas Vanagas prisipaži
no, kad įrenginys priklauso 
jam. Pasak jo, jau pavyko par
duoti apie 10 tonų tokiu būdu 
kontrabanda į Lietuvą per
pumpuoto spirito. Jam iškelta 
baudžiamoji byla. Vyksta tyri
mas. jos skyrius pranešė, kad kyla 

„Via Baltica" projektas 
„skinasi kelią" Lietuvoje 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(Elta) — Šiais metais tarptau
tinėje „Via Baltica" automa
gistralėje Lietuvos teritorijoje 
numatoma išasfaltuoti, prap
latinti ir sustiprinti dangas 
daugiau kaip pusšimčio kilo
metrų kelių ruožuose. 

Iš viso 1998 metais šiame 
ruože numatoma atlikti darbų 
beveik už 80 mln. litų. Pagal 
įgyvendinamą „Via Baltic" 
projektą, iki liepos 1 d. jau at
likta darbų už 64.5 mln. litų, 

* Lietingas rugpjūtis 
t rukdo javapjūtei, todėl der
lingumas šiemet bus mažes
nis, nei planuota. Lietuvos 
žemdirbystės instituto direk
toriaus pavaduotoja Irena 
Brazauskienė informavo, kad 
kas dvi savaites žemės ūkio 
ministrui siunčiamose atas
kaitose instituto specialistai 
visą vasarą spėjo, kad iš hek
taro bus prikulta 3 tonos 
žiemkenčių ir maždaug 3.1 to
nos vasarinių javų. Dabar jau 
suskaičiuota, kad derlingumas 
bus vidutiniškai trečdaliu to
nos mažesnis. <BNS> 

Sostinėje prasidėjo pasaulio 
matematikų forumas 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. taikymas ekonomikoje ir me-

Nuotr.: Septintąją Vilniaus tarptautinę tikimybių teorijos ir matematines statistikos konferenciją bei 22-ąjį 
Europos statistikų kongresą Gedimino technikos universitete pradėjo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 

(Elta) 

žinomi pasaulyje, tiek ir pa
saulio matematikos ir statisti
kos naujienos sekamos ir nau
dojamos mūsų universitetuo
se", konstatavo V. Adamkus. 

Jis pabrėžė, kad valstybinių 
statistinių tarnybų pateiktus 
duomenis, kurdamos integruo
tas informacines sistemas, 
naudoja Jungtinės Tautos, 
Tarptautinis valiutos fondas, 
Ekonominio bendradarbiavi
mo ir plėtros organizacija. 

(Elta) — Trečiadienį Vilniuje 
prasidėjo du ypač reikšmingi 
mokslo renginiai: 7-oji Vil
niaus tarptautinė tikimybių 
teorijos ir matematikos statis
tikos konferencija bei 22-asis 
Europos statistikų kongresas. 

Žymiausieji Europos, Ame
rikos ir Azijos matematikų at
stovai visą savaitę dalinsis pa
tirtimi, diskutuos jiems rūpi
mais klausimais. 
Konferencijoje pranešimus skai
tys daugiau nei 500 mo
kslininkų. 

Konferencijoje ir kongrese 
kalbama apie finansų mate
matiką, matematinę ekono
miką, draudos matematiką, 
statistiką ir tikimybių teoriją. 

Sveikindamas garbingą au
ditoriją, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pabrėžė oū-
tinybę praktikoje diegti pri
pažintų Lietuvos matematikų 
atradimus. 

„Greta grynojo -nokslo Lie
tuvai šiandien ypatingai ak
tualus matematinių modelių 

dicinoje, administruojant bei 
vystant visas mokslo bei ūkio 
šakas", sakė V. Adamkus. 

Lietuvos vadovas džiaugėsi, 
kad jau seniai Vilniaus tiki
mybių teorijos ir statistikos 
mokykla yra žinoma ir pri
pažįstama pasaulyje. „Tiek 
Lietuvos matematikų darbai 

Mokslo baigimo diplomai bus 
pripažįstami pagal 

tobulesnius rodiklius 
Vilnius, rugpjūčio 13 d. 

(Elta) — Prezidento Valdo 
Adamkaus pasirašytu dekre
tu, Seimui tvirtinti pateikta 
Europos Tarybos ir UNESCO 
kvalifikacijų, susijusių su 
aukštuoju mokslu, pripažini
mo Europos regiono valstybė
se konvencija. 

Studijų kokybės vertinimo 
centro direktoriaus pavaduo
toja Birutė Mockienė sakė, 
kad minėtoji konvencija konk
rečiau nei kiti tarptautiniai 
dokumentai nustato aukštojo 

Prasidėjo Kuršių marių 
lobio paieškos 

Neringa, rugpjūčio 13 d. nyje neįmanoma nustatyti, ar 

arba 22 proc. visos apimties. 
Kelininkai dirba Panevė-

žio-Kėdainių, Pasvalio-Latvi-
jos Respublikos sienos, Kau
no-Marijampolės, kai kuriuose 
kituose ruožuose. Taip pat pa
ruošta techninė ir konkursinė 
dokumentacija svarbiausių 
„Via Baltica" kelio atkarpų 
tiesimui: 29.4 km ilgio ruožui 
Kaunas-Marijampolė ir 33.6 
km ilgio atkarpai Kaunas-Kė-
dainiai su Kėdainių miesto 
aplinkkeliu. 

Jau paskelbtas tarptautinis 
konkursas kelio Kaunas-Ma
rijampolė tiesimui, šie keliai 
turi būti nutiesti iki 2000 me
tų rudens, tada būtų užbaigti 
„Via Baltica" pirmos eilės 
bulinimo ir tiesimo darbai. 

Automobilių kelio „Via Bal
tica" ir greitkelių projektų, ku
rie numatyti valstybės investi
cijų programoje 1997-2000 
metams, bendra vertė —114.8 
mln. JAV dolerių. Jiems finan
suoti numatoma panaudoti iki 
85 mln. dol. užsienio investi
cijų, Kelių fondo lėšas, taip 
pat Vilniaus ir Kauno savival-

(BNS) — Kuršių mariose prie 
Preilos penktadienį ryte pra
sidėjo spėjamo lobio paieškos 
darbai. 

Neringos savivaldybės ats
tovė spaudai Orinta Grimai-
laitė sakė, kad kasinėjimai 
vyks 20 metrų atstumu nuo 
kranto. Juos vykdys vokiečių 
archeologai drauge su lietu
viais išminuotojais. Kasinėji
mus stebės speciali savivaldy-

tai yra sprogmenys. „Norint 
nustatyti tiksliai, būtina nu
sausinti dugną", sakė ji. Todėl 
prieš pradedant kasinėjimus, 
iš maišų su smėliu bus sufor
muotas pylimas, sutvirtintas 
polietileno plėvele. Iš šios dir
btinės užtvankos bus iš
siurbtas vanduo, suris kasinė
jimo darbų vietoje yra 2 metrų 
gylio. 

Kuršių mariu dugną ties 
bės sudaryta komisija, terito- Preila nuspręsta kasinėti, kai 
rija bus saugoma. vokiečių moksliniakai, tikrinę 

Paieškos darbus buvo nu- gandus, neva toje vietoje Ant-
matyta pradėti rugpjūčio pra- rojo pasaulinio karo metais 
džioje, tačiau jie buvo atidėti, vokiečiai užkasė lobį, nustatė, 
nes marių dugną prieš tai dar jog ten iš tiesų kažkas yra. 
turėjo ištirti išminuotojai. Tyrimus ir kasinėjimus fi-

Pasak atstovės spaudai, jie nansuoti pasisiū* filmą apie 
aptiko metalo, tačiau vande-

dybių biudžeto lėšas, paramą 
iš ES PHARE programos. 

„Via Baltica" ir greitkelių 
projektus, be Pasaulio ir Šiau
rės investicijų bankų, finasuo-
ja Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankas (35.4 mln. 
dol., iš kurių 11.4 mln. dol. da
lį finansuos Japonijos ekspor
to-importo bankas) bei Euro
pos investicijų bankas. 

Neringą kuriant vokiečių te
levizijos bendrov? NDR, kuri 
pagal, sutartį su Neringos sa
vivaldybe, gavo ^skirtines ka
sinėjimų filmavino teises. 

Anot atstovė:- spaudai, vo
kiečiams visai resvarbu, kas 
bus ištraukta iš dugno ir jie 
neketina reikšti okių preten
zijų, jei iškasena pasirodytų 
vertingos. „Tolrnesni veiks
mai bus regiam.įtuoti Lietu
vos įstatymais". ;akė ji. 

mokslo diplomų įvairiose že
myno valstybėse pripažinimo 
rodiklius. 

Pasak pareigūnės, Kvali
fikacijų, susijusių su aukštuo
ju mokslu, pripažinimo Euro
pos regiono valstybėse kon
vencija įveda naujas procedū
ras pripažįstant aukštojo mok
slo baigimo diplomus. Pvz., 
„nelieka griežtos nuorodos, 
kad kitos valstybės aukštojo 
mokslo diplomas pripažįsta
mas tik tuo atveju, jeigu jis 
atitinka atitinkamo dalyko 
dėstymo Lietuvos aukštosiose 
mokyklose sistemą — dėsto
mus dalykus, egzaminus ir pa
našiai. Įvedamas bendrojo iš
simokslinimo principas, o tai 
reiškia, kad geranoriškiau 
žiūrima į diplomų pripažini
mą", tvirtino B. Mockienė. 

Be to, nustatoma, kad aukš
tąjį mokslą užsienyje baigęs 
Lietuvos pilietis pats turės pa
sirūpinti visa reikalaujama in
formacija, siekdamas savo 
diplomo pripažinimo tėvynėje. 

Seimas, patvirtindamas šią 
konvenciją, įpareigos vyriau
sybę nustatyti valdžios insti
tuciją, kuri imtųsi prižiūrėti 
šio tarptautinio dokumento 
įgyvendinimą Lietuvoje. 

* Rugsėjo viduryje Vil
niaus gyventojai bei svečiai 
jau galės džiaugtis sutvarky
tomis bei naujai išasfaltuoto
mis gatvėmis. Numatyta nau
jai išasfaltuoti Algirdo, Kos
ciuškos, Naugarduko, Valan
čiaus, kelias Senamiesčio bei 
Valakupių rajono gatves, at
naujinti Nemenčinės plento 
atkarpą, Saulėtekio alėją, Vo
kiečių gatvės dalį bei kt. Nu
matoma nauja danga perkloti 
ir Antakalnio žiedą. Šiems 
darbams atlikti iš privatizavi
mo metu gautų lėšų skirta 12 
mln. litų. (BNSI 

JAV prezidentas nori sustiprinti 
ambasadų apsaugą 

Vašingtonas, rugpjūčio 13 
d. (Reuters-BNS) — JAV pre
zidentas Bill Clinton trečia
dienį užsakė ataskaitą apie 
JAV ambasadų visame pasau
lyje saugumą, kad galėtų 
kreiptis į Kongresą papildomo 
finansavimo. 

Tokio žingsnio imtasi po 
praėjusį penktadienį įvykdytų 
išpuolių prieš JAV ambasadas 
Kenijoje ir Tanzanijoje. 

Prezidentas Baltuosiuose 
Rūmuose susitiko su gynybos 
sekretoriumi VVilliam Cohen, 
generaline prokurore Janet 
Reno, patarėju valstybinio 
saugumo klausimams Samuel 
Berger, Valstybės sekretorės 
pavaduotoju Thomas Picke-
ring bei FBI direktoriumi 
Louis Freeh ir išsakė pageida
vimą gauti ataskaitą per ke
lias dienas. Prezidentas taip 
pat nori žinoti, kiek kainuos 
ambasadų Nairobyje ir Dar es 
Salame atstatymas bei atsa
komųjų grupių nusiuntimas į 
Keniją ir Tanzaniją. 

JAV Valstybės sekretorės 
padėjėjo Patrick Kennedy pra
nešimu, ambasadorė Kenijoje 

Prudence Bushnell, baiminda
masi galimų ekstremistų iš
puolių, per pastaruosius 8 mė
nesius tris kartus primygtinai 
reikalavo perkelti ambasadą j 
naują pastatą, tačiau, trūks
tant lėšų, sulaukdavo neigia
mų atsakymų. 

Ambasadorė su šiuo reika
lavimu tiesiogiai kreipėsi ir į 
Valstybės sekretorę Madelei-
ne Albright. 

Pasak P. Kennedy, pirme
nybė ir pinigai buvo skiriami 
19-20 naujų ambasadų staty
boms neseniai nepriklausomy
bę atgavusiose valstybėse, 
tarp jų — ir buvusiose Sovietų 
Sąjungos. 

Tačiau JAV pareigūnų tei
gimu, netgi jeigu ambasadorės 
prašymai būtų buvę patenkin
ti, nauja ambasada būtų stato
ma maždaug 4 metus, tad pra
ėjusią savaitę aplinkybės būtų 
buvusios tokios pačios. 

Ambasadorė P. Bushnell sa
kė neturėjusi žinių apie išpuo
lį, tačiau pridūrė: ,Aš galiu 
pažvelgti nukentėjusiųjų šei
moms į akis, nes padariau vis
ką, kas buvo įmanoma". 

Lietuva derasi su Baltarusija dėl 
naujos ambasados 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Lietuva kol kas neiš
sirinko naujos ambasados 
Minske ir vis dar neaišku, 
kada ambasadorius Viktoras 
Baublys baigs jau beveik du 
mėnesius besitęsiančias atos
togas ir sugrįš į Baltarusiją. 

Aukštas URM pareigūnas 
sakė, kad tebesitęsia derybos 
su Baltarusija dėl jos siūlomų 
naujų rezidencijų. Lietuvos 
nuostata kol kas laikoma nes
kelbtina šių derybų informaci
ja. 

V. Baublys išvyko iš Minsko 
neterminuotų atostogų, kai 
Baltarusijos administracija 
neteisėtai liepė išsikraustyti 
užsienio ambasadoriams iš 
rezidencijų komplekso „Droz-
dy" ir sudarė nepakenčiamas 
sąlygas ten gyventi. 

Europos Sąjungos valstybės 
po šio incidento ne tik atšau
kė savo ambasadorius, bet ir 
uždraudė kai kuriems Balta
rusijos pareigūnams įvažiuoti 
į savo teritorijas. 

Motyvuodama būtinybe pa
laikyti gerus kaimyninius 
santykius, Lietuva pasirinko 
švelnesnį protesto variantą, 
bet taip pat sumažino dip
lomatinį atstovavimą iki lai
kino reikalų patikėtinio. 

URM pareigūnas informa
vo, kad ambasadorius V. Bub-
lys į Minską sugrįš, kai bus 
išspręsta rezidencijos proble
ma. „Bet tai yra ne vien Lie
tuvos, bet ir visų iš 'Drozdy' 
išvarytų ambasadų problema, 
kuri turi būti sprendžiama 
kompleksiškai", pabrėžė jis. 

Laikinasis reikalų patikė
tinis Dainius Trinkūnas sakė 
dabar nuolat susitinkantis su 
Baltarusijos URM pareigū
nais derėtis dėl rezidencijos 
problemos išsprendimo. Jis 
pastebėjo, kad, derėdamasi su 
Baltarusija, „Lietuva nuolat 
keičiasi informacija ir derina 
žingsnius su Europos Sąjun
gos bei kitomis iš 'Drozdy' 
išvarytomis valstybėmis". 

Vilniuje bus griaunami 
„namai-vaiduokliai" 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(Elta) — Iki rugsėjo pirmosios 
Vilniuje neliks nė vieno iš 
šimto čia esančių apleistų na
mų, užtikrino sostinės meras 
Rolandas Paksas. 

Kraštutinį šios problemos 
sprendimą gali pailiustruoti 
Kalvarijų g. 104 namo liki
mas. Šis visiškai apleistas, ne
tvarkomas pastatas Vilniaus 
miesto valdybos sprendimu 
bus nugriautas. Dėl šio pasta
to, darkančio sostinės veidą ir 
keliančio tam tikrą grėsmę ap
linkiniams gyventojams, buvo 
netrumpai diskutuojama ži-
niasklaidoje, vilniečiai dėl jo 
peikė miesto valdžią. 

Statybinį laužą numatyta 
panaudoti kitu to paties laiko
tarpio, kaip ir šis. namų atsta
tymui. 

Savivaldybė šį pastatą buvo 
išnuomojosi vienai sostines 
bendrovei, tačiau ši. nors ir 
buvo įsipareigojusi, jo visiškai 
netvarkė. Dabar nuomos su-
tarti< nutraukt • 

Vilniuje i tamai-
vaiduokliai". pasak savivaldv-

bės atstovės spaudai, turi įvai
rų statusą. Vieni iš jų yra grą
žinti privatiems savininkams, 
taip pat religinėms bendruo
menėms, kiti — išminuoti. Pir
mojo griaunamo namo pavyz
dys, Vilniaus savivaldybės va
dovų nuomone, turėtų primin
ti apleistų pastatų savinin
kams bei nuomininkams jų 
pareigą ūkiškai tvarkyti savo 
turtą. 

Toks pat likimas gali iš
tikti ir kitus namus, jei nebus 
rodoma pastangų juos remon
tuoti, tvarkyti. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 14 d.: Šv. 

Maksimilijonas Kolbė. kuni
gas, kankinys, mirė 1941 m. 
Auschvvitz koncentracijos sto
vykloje. Euzebijus. Tarcizijus. 
Pajauta. 

Rugpjūčio 15 d.: Šv. 
Mergelės Marijos dangun paė
mimas (Žolinė). Arvilas, Ute-
nis, Rugile. 1382 m. mirė Di-

Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis. 
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JUGOSLAVIJA — PASAULIO KREPŠINIO 
ČEMPIONĖ 

LIETUVA — SEPTINTOJE VIETOJE 
Rugpjūčio 9 d. Atėnų Olim

pinių rūmų salėje buvo išaiš
kinti Pasaulio vyrų krepšinio 
pirmenybių čempionai, kuriais 
tapo Jugoslavijos rinktinė. Ji 
baigmėje sunkiai (64-62) nu
galėjo netikėtai sutvirtėjusią 
Rusijos komandą, kuri vienu 
metu atrodė sugriebsianti 
auksą. Tačiau rungtynių pa
baigoje daugiau laimės turėjo 
serbai, kurie gerai mėtė bau
das ir puikiai žaidė jų centras 
Z. Rebračas. 

Lietuvos komanda, sekma
dieni įveikusi argentiniečius, 
iškovojo 7-ją vietą. Tai buvo 
maždaug lauktas pasiekimas, 
nes pasaulio pirmenybių de
biutantai lietuviai kartais pri
trūkdavo jėgų rungtynių pa
baigoje. 

Mūsiškiai gerai sužaidė tik 
šių pirmenybių pirmame eta
pe, kuomet viena po kitos bu
vo įveiktos trys komandos: P. 
Korėja, JAV ir Brazilija. Ta
čiau antrame etape lietuviai 
jau pradėjo rodyti nuovargio ir 
pasimetimo ženklus. Čia buvo 
nusileista Australijai ir Ispa
nijai (pelnyta viena pergalė — 
prieš Argentiną). 

Ketvirtfinalyje 
pralaimėta rusams 

Antrojo etapo pralaimėjimas 
prieš ispanus, Lietuvą ketvirt
finalyje suvedė su Rusija, kuri 
kai kam atrodė daug paran
kesnis varžovas už italus 
(prieš juos mūsiškiai būtų tu
rėję žaisti laimėjimus prieš is
panus). 

Tačiau Rusija čia mokėjo su-
sikaupt labiau negu lietuviai, 
kurie neturėjo didelio vargo 
rungtynėse prieš rusus „Ge
rosios valios" žaidynėse New 
Yorke. Pralaimėjimas rusams, 
lietuvius pašalino iš baigminio 
ketvirtuko ir atėmė teisę kovo
ti dėl medalių. 

Po šios nesėkmės lietuviai 
dar turėjo galimybę kovoti dėl 
penktosios vietos, tačiau rung
tynės šeštadieni prieš Italiją 
irgi susiklostė nesėkmingai. 
Pirmame kėlinyje vyravo ita
lai, kurie jį baigė 46-42 savo 
naudai. Tačiau po pertraukos 
T. Masiulio metimu mūsiškiai 
persvėrė 56-55. Likus žaisti 
mažiau negu dvejoms mi
nutėms lietuviai vedė 71-70, 
tačiau tuomet varžovai likusią 
laiko atkarpą, baigė 6-0 ir 
rungtynes laimėjo 76-71. 

Lietuvių komandoje labiau
siai pasižymėjo A. Karnišovas 
— 20 taškų, E. Žukauskas — 
13, S. Štombergas — 11, T. 
Masiulis — 10. 

Pabaigai — pergalė 
prieš Argentiną 

Paskutinę pirmenybių dieną 
Lietuva rungtyniavo ne dėl 
medalių, bet dėl 7-sios vietos. 
Ši kova mūsiškius suvedė su 
argentiniečiais su kuriais trijų 
savaičių laikotarpyje rungty
niauta trečią kartą. Kaip ir 
ankstesniuose susitikimuose 
taip pat ir šį sykį pergalę 
šventė lietuviai, laimėję 77-76. 

Tačiau ši pasekmė pilnai 
neatspindi rungtynių eigos. Po 
47-38 laimėto pirmo kėlinio 
mūsiškiai 28 minutėje turėjo 
17 taškų persvarą (62-45). 
Tuomet niekas net nesapnavo, 
kad lietuviams gali grėsti pa
vojus. Tačiau mūsiškiai pra

dėjo rungtyniauti vaikiškai ir 
prarasdavo kamuolius vieną 
po kito. 35-je minutėje J. Espi-
lo pelnytu tritaškiu argenti-
niečiai išlygino — 66-66, o li
kus žaisti dviems minutėms jie 
pirmavo 76-71. Bet tada A. 
Karnišovas pataikė iš trijų 
taškų zonos, o G. Einikis pri
dėjo dvitaškį ir išlygino. 

Paskutinėse sekundėse prie 
argentiniečių krepšio veržian
tis D. Adomaičiui, jis buvo 
šiurkščiai sustabdytas ir ar-
gentiniečiui priteista pražan
ga. Dėl gautos traumos nega
lint baudų mesti D. Adomai
čiui, tai darė D. Lukminas, 
kuris pataikė vieną iš dviejų, 
kas ir nulėmė Lietuvai per
galę 77-76. 

Geriausiais šauliais pas lie
tuvius buvo: G. Einikis — 18, 
D. Adomaitis — 16, D. Lukmi
nas — 12, A. Karnišovas — 
11, S. Jasikevičius — 9. 

JAV krepšininkams — 
bronza 

Buvę pasaulio čempionai — 
JAV atstovai šį kartą vos su
griebė bronzos medalius. Pus
finalyje pralaimėję rusams 64-
66, amerikiečiai dėl trečios 
vietos įveikė šeimininkus grai
kus 84-61. 

Baigmė suvedė Rusiją su Ju
goslavija, kuri sugebėjo iško
voti auksą. Pirmo kėlinio pra
džioje vyravo serbai, bet 15 
min. rusai jau vedė 28-21 ir 
kėlinį jie laimėjo. 35-30. Po 
pertraukos vyko atkakli kova 
ir 13-ją antrojo kėlinio minutę 
serbai padarė 50-49. Po pen
kių minučių jie vedė 53-50, 
bet tada su 5 baudomis aikš
telę turėjo apleisti serbų 
žvaigždė D. Bodigora. Likus 
žaisti vienai minutei, rusai (S. 
Panovo metimu) buvo persvė-
rę 56-55, tačiau tai ir buvo vis
kas, ką jie galėjo padaryti. 

Reikia pažymėti, jog pasku
tinį kartą pasaulio pirmeny
bėse auksą Jugoslavija buvo 
laimėjusi 1990 metais, kuo
met jie baigmėje įveikė SSSR 
rinktinę 92-75. 

Nepatenkinti Lietuvos 
pasirodymu 

Nepaisant, kad pasaulio pir
menybių debiutante Lietuva 
iš 16-kos pasaulio pirmenybių 
Atėnuose finalistų užėmė ga
na aukštą 7-ją vietą, Lietuvos 
spauda mūsiškių pasirodymą 
vertina neigiamai. „Lietuvos 
ryto" ir „Laikinosios sostinės" 
korespondentai rugpjūčio 10 
d. laidose išsako nepasitenki
nimą. 

V. Kasperavičius „Laikinoje 
sostinėje" savo rašinį užvardi
na „Lietuvos krepšininkai": 
nuvylė savo gerbėjus" rašo: 
„Vakar Atėnuose baigėsi 13-
sis pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas. Jo išvakarėse 
nemažai Lietuvos krepšinio 
trenerių tikėjosi, kad mūsiš
kiai gali kovoti dėl medalių. 
Tačiau lietuviai užėmė tik 7 
vietą ir nuvylė savo gerbė
jus". 

Čia cituojamas buvęs Lietu
vos rinktinės treneris Vladas 
Garastas, kuris pasakė: 

„Aš tikėjausi, kad Lietuvos 
krepšininkai užims aukštesnę 
vietą. Jie galėjo patekti į ket
vertuką. Mūsiškiai prastai 
žaisdavo rungtynių pabaigoje. 
Manau, kad taip atsitiko dėl 

„Taikos" kelionę dviračiais is Seatle miesto centro š.m. rugpjūčio 6 d pradėt pasiruošę — turkas Ahmet, ru
sas Denys, kelionės organizatoriai lietuviai Goda Ciplytė ir Sigitas Kučas, ir vokietis Oliver. 

miesto centro VVestlake aikš
tės į taikos žygį dviračiais 
išvyko keturi lietuviai: žygio 
vadovas Sigitas Kučas, Edvar 

DIDYSIS TŪKSTANTMEČIO 
TAIKOS ŽYGIS 

Rugpjūčio 6 d. iš Seattle patirti kaip jiems sekasi ke
lionėje. 

Sunku net įsivaizduoti, kiek 
teko Sigitui įdėti darbo ir lai
ko, organizuojant šią kelionę; 

das Žižys, Guoda Ciplytė ir surasti norinčius keliauti, nu-
Gediininas Vasiliauskas. statyti maršrutą, gauti vizas, 

Šią kelionę 1993 m. pradėjo surinkti lėšas reikalingas ke-
organizuoti amerikiečiai. Jie lionei (arti 20,000 dol. kiekvie-
turėjo didžiulius planus; no- nam dalyviui) ir t.t. ir t.t. Pa
rėjo surinkti arti 500 dvirati- galiau masina, kuri juos lydės, 
ninku (po du iš kiekvienos nupirkta, maistas nupirktas. 
šalies) ir pervažiuoti per visus Laikas pradėti kelionę. 

Mes, Seattle ir apylinkių lie
tuviai, norime jiems palinkėti 
geros kelionės ir sėkmės, nes 
visi žinome, kad norint įvyk
dyti tokią kelionę, reikia ne 

žemynus, įrodant pasauliui, 
kad žmonės gali taikingai su
gyventi ir kartu sutikti naują 
tūkstantmetį be karų ir kon
fliktų. 

Informacija apie šį žygį 1995 
m. buvo pasiųsta tarptautinei 
keliautojų organizacijų Lietu
voje, „Servas", kurios šūkis 

tik gerų norų, bet, kad visos 
aplinkybes susiklostytų sėk
mingai. Gero vėjo! 

Chemikė Eglė Linkaitytė-
yra: „Taika pasiekiama ke- Weiss ir šio žygio vadovas Si-
liaujant". 

Praslinko treji metai — 
amerikiečiai ne tik. nevado
vauja, bet ir nedalyvauja šioje 
kelionėje; jų vietą užėmė lie
tuviai ir suorganizavo šį di
džiulį žygį. 

gitas Kučas yra pažįstami iš 
kelionių, ruošiamų Mokslo 
akademijos turistų klube, Lie
tuvoje. Sužinojusi apie dvirati
ninkų atvykimą į Seattle, Eglė 
rugpjūčio 4 d. suruošė sporti
ninkams lietuviškas išleistu-

Žygio pradžia š.m. rugpjūčio ves, sukviesdama Seattle lie-
6 d. Seattle; pabaiga — Nau- tuvius į savo namus susipa-
jųjų metų dieną, 2000, Hiro-
shima-Nagasaki. Kelionės ap
imtis — 57,270 kilometrų 
(34,362 mylių). Laikas kelio
nėje — 519 dienų. Kelionės 
dalyviai — atstovai iš 14 ša
lių. 

Kompiuteriuose, "htttp:// 
www.peaceride.org", galėsime 

žinti su žygio dalyviais. Išleis
tuvių meta Sigitas papasakojo 
apie sunkų organizavimo dar
bą, apie numatytą maršrutą, 
bei linksmas iškilmes Lietu
voje juos išleidžiant į Ame
riką. Dviratininkai parodė 40 
metrų ilgio juostą, kurioje pa
sirašė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Adamkus, Seimo 

per didelio varžybų skaičiaus, pirmininkas V. Landsbergis, 
Jei lietuviai būtų nedalyvavę bei kiti žymūs lietuviai. Iš-
Gerosios valios žaidynėse, pa- leistuvių į kelionę proga, Seat-
saulio pirmenybėse jie būtų tie lietuvių linkėjimus į juostą 
pasirodę geriau". dailiai įrašė menininkė Nome

da Lukoševičienė ir pasirašė 
J.Kazlauskas visi šio renginio dalyviai: 
atsistatydins „1998 metų rugpjūčio 4-6 d. 

Žygio pradžiai mes didžiuo-
Regina Mundrytė „Lietuvos jamės, kad šio žygio vadovai 

ryte" užsimena, kad per spau- yra lietuviai! Linkime sėkmės! 
dos konferenciją po rungtynių, 
rinktinės treneris Jonas Kaz
lauskas pareiškė, jog jis žada 
atsistatydinti iš rinktinės tre
nerio pareigų ir dirbs tik su 
Kauno „Žalgirio" komanda. J. 
Kazlauskas pareiškė, jog Lie
tuvos rinktinė teikė nemaža 
vilčių ir jis tikėjosi vietos ket
virtuke. 

Tame pačiame dienraštyje 
Vaidas Čeponis savo rašinyje 

Vežkit kartu ir mūsų širdis, 
(pasirašė) Seattle lietuviai*. 

Seattle miesto centre rug
pjūčio 6 d., 1 vai. p.p., IBF — 
tarptautinio dviratininkų fon
do pirmininkas David Mozer 
ir Seattle miesto mero atsto
vas tarptautiniams reikalams 
Keith Orton palinkėjo keliau
tojams laimingos kelionės. 
Abu svečiai savo linkėjimus 
taip pat įrašė toje juostoje. Si-

„Lietuvos krepšininkai visus gitas Kučas, visų žygio daly-
metus trypčiojo vietoje" gana vių vardu, dėkojo Seattle žmo-
juodomis spalvomis piešia Lie- nėms už vaišingumą. Vienin-
tuvos rinktinės vyrų pasiro- telė moteris, dalyvaujanti 
dymą Atėnuose. šiame žygyje, yra lietuvaitė 

Tačiau dėl ko taip atsitiko ir Guoda Ciplytė, kuri dėl šios 
kas dėl to kaltas tuo tarpu dar kelionės atsisakė savo anglų 
sunku tvirtinti. Tą mums, be kalbos vertėjos darbo vyriau-
abejo, atskleis ateinančios sa- sybėje. Ji labai puikią kalbą 
vaitės. Šių eilučių autoriaus pasakė angliškai, net pami-
nuomone, čia nėra didelė tra- nėjo, kad Lietuva pati pirmoji 
gėdija, ypač kuomet rinktinės prisidėjo prie didžiosios so-
sudėtyje nematėme nė Arvydo vietų imperijos žlugimo. Viską 
Sabonio nė Žydrūno Ilgausko. filmavo dviratininkas Edvardas 

ti žygio juostą televizijai. 
Sportininkai džiaugėsi, kad 

palydėti juos kelionėn atvyko 
būrys Seattle lietuvių. Lietu
vius, taikos žygio dalyvius, 
nudžiugino, kai jiems viena 
Seattle lietuvaitė padovanojo 
nedideles lietuviškas vėliavė
les, kurias jie prisitvirtino 
prie dviračių. Ir patys apie tai 
buvo pagalvoję, tačiau, per di
delius pasiruošimo rūpesčius 
savo vėliavėles paliko na
muose. Daugelis Seattle lietu
vių nuoširdžiai stengėsi jiems 
padėti. Ina Bertulytė Bray su
rado jiems lietuvių kontaktus 
pasaulyje, Viktoras Kinderis 
per vieną dieną suorganizavo 
mašinai emblemas dėl kurių 
Sigitas labai rūpinosi. Irena 
Blekytė ir Jūratė Mažeikaitė-
Harrison visokeriopai padėjo 
jiems ruošiantis kelionei; Ire
na net juos išlydėjo, vairuoda
ma jų mašiną į keltą. 

Į žygį iš Seattle išvyko penki 
lietuviai (penktasis lietuvis, 
Victoria, Kanadoje, studijuo
jantis vilnietis Ignas Brazaus
kas, kuris žada keliauti iki 
Meksikos), trys vokiečiai, vie
nas turkas, vienas rusas. 
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Meksikoje prisijungs dar šeši 
dviratininkai iš Ganos, bei 
šeši iraniečiai. Nei ganiečiai, 
nei iraniečiai negavo Ameri
kos vizų, todėl jie lauks kol 
žygis pasieks Meksiką. Dau
giau dalyvių, prisijungs Meksi
koje, nes ne visi gavo vizas į 
JAV. 

Mūsų sportininkai yra labai 
kuklūs ir nuoširdūs. Jie žada 
nakvoti palapinėse ir patys 
rūpinsis maisto ruoša, nes nė
ra pinigų sustoti viešbučiuose 
bei valgyti restoranuose. Lin
kime jiems laimingos kelionės. 
Įdomu) kad taikos žygio pra
džia sutampa su 53 metinėmis 
atominės bombos išsprogdini
mo virš Hiroshima/Nagasaki, 
Japonijoje. 

Galintieji padėti jiems ke
lionėje, prašomi aukas siųsti: 
Great Millenium Peace Ride 
(arba GMFR), International 
Bicycle Fund, 4887 Columbia 
Drive South, Seattle, WA 
98108. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

Eglė Linkai tytė-Weiga 
ir Zita Petkienė 

G. EINIKIO ATSISVEIKINIMO SU 
RINKTINE RUNGTYNĖS 

Po nesėkmingai susiklos
čiusių varžybų Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionate Atėnuo
se Lietuvos rinktinės vidurio 
puolėjas Gintaras Einikis pa
reiškė, kad tai buvo jo pasku
tinės varžybos Lietuvos rink
tinėje, apie tokią galimybe 
prasitarė ir vyriausiasis rink
tinės treneris Jonas Kazlaus
kas. 

„Už viską visada atsako tre
neris. Tikėjausi, kad komanda 
sužais geriau, bet taip neatsi
tiko", cituoja dienraštis „Lie
tuvos rytas" J. Kazlausko žo
džius po paskutiniųjų rungty
nių Atėnuose. 

Vyriausiojo trenerio pareiš
kimas buvo staigmena kitiems 
komandos vadovams. 

G. Einikis, po nesėkmių se
rijos, rezultatyviai žaidė pas
kutiniąsias Lietuvos rinktinės 
rungtynes su Argentinos ko
manda, įmetės 18 taškų. Pa
sak paties vidurio puolėjo, tai 
buvo jo atsisveikinimo rung
tynės su rinktine. 

Lietuvos rinktinės vidurio 
puolėjas sakė „Lietuvos rytui", 
pasitraukiąs iš rinktinės ir 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 
1998 m. Š. Amerikos bal-

tiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės š. m. rug
sėjo 12 ir 13 d. vyks Oakville, 
Ont., Kanadoje. Varlybų vieta 
ir adresas, moteliai, t.t. bus 
pranešta vėliau. Varžybas 

dalyvausiąs tik Saratovo „Av-
todor" komandos varžybose. 

Septintąją vietą Atėnuose 
užėmę Lietuvos krepšininkai į 
Vilnių grįžta pirmadienį po 
pietų. (Elta) I 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773471-3300 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKig LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

NaperviTe, IL 60563 
Tet (630) 527-0090 
3825 Highland Ave:. 
Towerl,Suite3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS, kLD., S.C. 
Specialybė - vidaus figų gydytojas 

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

Tet 773-566-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobeUs, Rd. Hickocy HiKs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Te). (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7961 Ave., Hfckory H * . IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUQB£C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

PAS ČIKAGOS „LITUANICOS" 
FUTBOLININKUS 

„Lituanicos" futbolo koman
da dabar atostogauja ir laukia 
naujo pirmenybių sezono pra
džios. Vyrų pirmoji vienuolikė 
pirmenybių sezoną Metropoli
tan lygos I divizijoje turi pra
dėti rugpjūčio mėn. paskutinį 
sekmadienį (30 dieną). Kai iš 
lygos vadovybės bus gautas 
rungtynių tvarkaraštis, supa-

1997-98 metų pirmenybėse 
mūsiškiai iš 10 komandų liko 
VI vietoje (irgi neoficialiais 
duomenimis). 

DIDELĖ PARAMA 
OJTUANICOS" 

FUTBOLININKAMS 

Lietuvių Tautinių namų val-
žindinsim su juo ir skaityto- d y b a ' atsiliepdama į Čikagos 

LFK „Lituanicos" vadovybės 
paramos prašymą, atsiuntė vi

jus 
Dabar norisi supažindinti su 

pavasario rato paskutinėmis 3 
rungtynėmis apie kurias ne
buvo rašyta. Birželio 7 d. mū
siškiai buvo nuvykę į Lake 
Villa, IL, kur susitiko su uk
rainiečių „Lions" vienuolikė. 
Rungtynės buvo permainingos 
ir žaidžiant dešimtyje JLitua-
nica" buvo priversta pasiduoti 
4-5. 

Birželio 14 d. Lemonte kovo
ta prieš stipriausius varžovus 
— lenkus JLegovįją*. Čia pri
siėjo kapituliuoti 0-3. Tačiau 
paskutinėse rungtynėse (irgi 
Lemonte) buvo įveikta „Croa-
ton" vienuolikė net 8-2. 

Pavasario rate Jjtuanica" 
iš 9 rungtynių pelnė 6 per
gales ir, pagal neoficialią len-

— „ vykdo ŠALFASS Lengvosios 
E. Bulaitis Žižys, kuriam pavesta paruoš- atletikos komitetas. 

są tūkstantinę. Parama atėjo 
per LTN valdybos iždininką 
Oskarą Kremerį, kuris JLi-
tuanicos" klubo vadovybei pa
rašė gražų laišką ir palinkėjo 
geros sėkmės garsinant lietu
vių vardą kitataučių tarpe. 

Ačiū LTN valdybai už šią 
didelę paramą. 

NELAIMĖ GEDIMINO 
BIELSKAUS ŠEIMOJE 

Didelė nelaimė ištiko vieną 
iš didžiausiųjų LFK „Lituani
cos" ramsčių — Gediminą 
Bielskų ir jo žmoną Romą, 
rugpjūčio 3 d. netikėtai mirus 
jų vienturčiui sūnui Edvardui, 
sulaukusiam vos 15 metų 
amžiaus. Klubo valdyba ir žai
dėjai liūdi kartu su Bielskais, telę, užėmė UI vietą. Tačiau 

prie 18 laimėtų taškų pridėjus jų skaudžioje netektyje 
tik 5 taikus iš rudens rato E.Š. 

' 

http://www.peaceride.org


KAI AUKSO GABALAS 
VIRSTA AKMENIU 

BERNARDAS ŠAKNYS 

Praėjusiais metais Berlyne 
sutikta pažįstama iš mano 
tėviškės, nustebino visišku 
abejingumu gimtajam kraštui. 
Nepasiilgusi ji Lietuvos, nė 
nesvajoja grįžti. Turi vaikiną 
jugoslavą, gal su juo sukurs 
seimą? Jau primirštanti kal
bą... „Betgi esi lietuvė..." — 
papriekaištavau. Tautybė ne 
kupra, o tik simbolis —jį gali
ma ir pakeisti..." — nusišyp
sojo kraštietė, prieš ketvertą 
metų Vilniaus universitete įsi-
gijusi vokiečių kalbos specialy
be. 

Kiek tokių Lietuvos vaikų 
šiuo metu tirpsta pasaulio 
kultūrų* katiluose, kiek jų at
sisako savo kalbos, tautos? 
Niekas neskaičiavo ir neskai
čiuos. Ir nesuskaičiuotų, nes 
pačioje Lietuvoje daugybė 
merginų ir vaikinų, svajo
jančių „pabėgti"... Nuo savęs! 
Pažvekime į laikraščių skelbi
mus, mirgu margu, kad ir to
kie: ..Man 25-eri. Noriu ište
kėti už amerikiečio...*. „Man 
30 metų, noriu susipažinti su 
užsieniete ir sukurti šeimą..." 

Toks savo tautos išsižadė
jimas nerimą keliantis reiški
nys. Jo negalime praleisti pro 
pirštus, nepastebėti, nepaieš
koti priežasčių. Mano nuo
mone, jų pradžia — šeimoje. 
Kanados lietuvių žurnale 
„Moteris" (leistas 1955-1988 
m.) 1963 m. 6-ame numeryje 
spausdintos Čikagos lituanis
tinės mokyklos mokinių min
tys. Išsiskiria Rimos Repšytės 
rašinėlis „Kaip aš išliksiu lie
tuvaite". Mergina pabrėžia, 
koks brangus dalykas tautybė, 
kurią privalu gerbti ir saugoti 
visur ir visada. Ji rašo: 
„Brangus turtas yra ir lietu
vių- tautybė. Savo tautybės 
išsižadant, daug ko nustojo
me. Tautybė turėtų būti gryna 
kaip auksas, be priemaišų. Aš 
įsivaizduoju, kad nutaustant 
vyksta panašus nusivertini-
mas lyg aukso gabalas imtų 
po truputį virsti akmeniu. Nu-
tautęs, „suamerikonėjęs " lie
tuvis yra jau akmuo, prara
dęs beveik visą savo verte. 
Deja, tokių akmenų vis dau
gėja" Didžiausia Rimos sva
jonė „...jeigu kada nors tekė
siu, stengsiuos už lietuvio. Lie
tuviška šeima — viso gyveni
mo nenutautimo pagrindas. 
(...). Tvirtai nutariau, kad ne 
tik aš pasiliksiu lietuvaite iki 
pat mirties, bet stengsiuos ir 
kitiems, ypač savo vaikams 
įskiepyti tėvynės Lietuvos 
meilę". 

Taip svajojo lietuvaitė prieš 
35 metus. Jos rašinėlis, kaip 
pripažįsta Rima, širdies bal

sas, tėvų pagimdytas. Tėvų! 
Pirmiausia tėvų, anuomet 
svajojusių apie Lietuvos lais
vę, toli nuo tėvynės, -ugdžiusių 
dukrai savosios tautybės pras
mę. Per dainas, lopšines, per 
sakmes, kurios mergaitės sie
loje kūrė tvirtą priklauso
mybės savai tautai nuostatą. 
Ir tai ne kupra, o žvilgantis 
aukso akmuo, ne bet kokio 
aukso — o kupinas dvasinio 
švytėjmo, šildančio žmogaus 
sielą net godžiausią akimirką. 

Rima Repšytė be tėvų svar
biu tautybės saugojimo šalti
niu mini ir lituanistinę mo
kyklą, puikius jos mokytojus, 
o ypač žurnalus „Ateitį", 
„Skautų aidą", „Sūkurį", lie
tuviškas knygas. Galvoju: o 
kur rasti Lietuvos vaikui mei
lės ugdymo tautai nors kokį 
upokšnį? Kur jam pasisemti 
lietuviškos dvasios? Ypač kai
mo- pirkiose, vargo kupinose 
trobelėse, kur rytą vietoje 
maldos girdi dar neatsipagi
riojusių tėvų keiksmažodžius, 
o vakarus lydi girtuoklių šur-
ma8... Kur alkis, skurdas... 
Ką tenai kalbėti apie Lietuvą, 
apie jos garbingą senovę, o 
juo labiau apie ateitį. Mokyto
jai guodžiasi: į mokyklas ato
kesnių vienkiemių vaikai atei
na, nemokėdami nė šimto žo
džių, kurių didesnioji pusė — 
keiksmažodžiai... daugiausia 
rusiški. Ir susirūpinę pedago
gai išmokyti nors kalbėti, ra
šyti, skaityti. 

Tokia gyvenimo tikrovė. 
Tačiau ji įpareigoja mokytoją 
dar labiau susikaupti ir 
užpildyti tautinės sampratos 
tuštumą. Kai kuriose pradžios 
mokyklose sienos ir koridoriai 
spindi grožiu — pasakų hero
jai, gėlės, saulės, tačiau veltui 
ieškotum nors mažo Lietuvos 
ženklo: Vyčio, trispalvės, Ge
dimino stulpų... O ir knygy
nėlyje išvysi Gaidarą, Petke
vičių, tik ne Praną Mašiotą, 
Stepą Zobarską, Antaną Gied
rių, Vytę Nemunėlį. Vienos 
Kupiškio pradinės mokyklos 
mokytojos teisinosi, jog lietu
viška simbolika neaprūpina 
valdžia, reikėtų pirkti... O 
brangios sienų dekoracijos — 
buvusio darželio palikimas. 

Lietuvybės ugdymas — ir 
mažiems ir dideliems — neį
gavo atgimusioje Lietuvoje 
apčiuopiamesnio pagrindo, jis 
netapo mūsų švietimo gaire. 
Nuo ministro Kuolio iki Do
marko ši tema buvo tarsi atsi
likimo, primityvumo apraiška. 
Ji smilko, tik atskirų moky
tojų ir labai nedaugelio mo
kyklų vadovų pastangomis kai 
kur ryškiau spindėjo. Įsižiebė 
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Jaunos lietuvaitės Marcinkonių kaime, pagarsėjusiame etnografiniu an
sambliu, jau iš mažens pratinamos laikytis lietuvišku tradicijų, puoštis 
tautiniais drabužiais... 

tik atėjus į Švietimo ir mokslo 
ministeriją akademikui Zig
mui Zinkevičiui. Tačiau Lietu
voje atsirado jėgų, kurios pa
sistengė šį šviesulį užminti 
koja. O kas bus toliau? 

Prieš porą savaičių šiuo me
tu Baltgudijai priklausan
čiame lietuviškame Rimdžiū-
nų kaime užsukau į Tado Vai
čiulio namus. J is pasidžiaugė 
ką tik gautu pasu, kuriame 
taisyklingai įrašyta jo pavar
dė — Tadas Vaičiulis. Vietoje 
buvusios — Tadeuš Voitiul... 
Teko peržengti šimtus val
diškų įstaigų slenksčių, rašyti 
daugybę prašymų, pateikti 
dokumentų, išgirsti gąsdini
mų. Tačiau jis siekė savo t iks
lo, ir pasiekė jį, nusimetęs, jo 
žodžiais tariant, svetimą ke

purę . Ar šis pavyzdys netu
rėtų įkvėpti Lietuvos rytuose 
gyvenančių žmonių, kuriems 
priešlietuviškumu pakvaišę 
lenkų kunigai j au krikšto me
tu sudarkė vardą ir pavardę? 

Šioje apmąstymų pynėje 
taip gražiai skamba JAV lietu
vaitės Rimos žodžiai apie 
auksą, virstantį akmeniu. Ir 
Tado Vaičiulio iš Rimdžiūnų 
pergalė, atkovojant savąją pa
vardę — iš;amžių tėkmės at
plaukusią. ;,. Kas pakuždės 
„naujiesiems lietuviams", at-
sibeldusiems į Ameriką, Ka-
nadą.Vokietiją, Australiją Jur
gio Zauerveino giesmės žo
džius: „Lietuviais-esame mes 
gimę..." Kas juos paniūniuos 
mažyliui, atėjusiam į pasaulį? 

LITO ATEITIS 

Lietuvos bankas paskelbė, 
kad maždaug nuo kitų metų 
vidurio Lietuvos valstybinė 
valiuta greičiausiai bus susie
ta su euru ir JAV dolerio 
krepšeliu. Anksčiau domina
vusios nuostatos, kad bus pa
togiau litą sieti tik su euru, 
Lietuvos banko specialistai at
sisakė, manydami, kad tai po
litinis, o ne ekonominis spren
dimas. 

Pasikalbėjime „Lietuvos ry
tui" Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas pastebėjo, kad kol kas 
lito susiejimo scenarijus tebes-
varstomas, tačiau randama 
daugiau argumentų krepše
liui, kuriame euras ir doleris 
užimtų po 50 procentų. Lietu
vos banko vadovas mano, kad 
toks susiejimo būdas geriau
siai tiktų, norint išlaikyti va
liutos pastovumą. Nors šiuo 
metu atsiskaitymai JAV dole
riais Lietuvos užsienio preky
boje sudaro maždaug 60 proc. 
kitais metais šis balansas gali 
kiek pasikeisti, ir valiutų 
krepšelis beveik tiksliai ati
tiktų užsienio prekybos struk
tūrą. 

Kalbėdamas apie einamo
sios sąskaitos deficitą, R. Šar
kinas tai pavadino labai rimta 
problema. Pasak'jo, reikia ma
žinti skolinimąsi, galbūt netgi 
atsisakyti kai kurių projektų, 
kuriuos finansuoti numatyta 
užsienio paskolomis. O jeigu 
būtina skolintis, geriau ska
tinti skolinimąsi valstybės vi
duje litais. 

Rima Jakutytė 

• Kaunas. Birželio 22-26 
d. Kauno katechetikos centro 
iniciatyva Kauno Vydūno vi
durinėje mokykloje vyko se
minaras tikybos mokytojams. 
Jam vadovavo iš Zalcburgo 
atvykęs Religijos pedagogi
kos instituto dėstytojas Man
fredas Schwartzas. 

Birželio mėn. pabaigoje Šeškinėje atidarytas dienos centras pagyvenusiems ir žmonėms su negalia. 
Nuotr. Eltos 

Danutė Bindokienė 

Pavojaus šaknys 
siekia daug giliau 

Išsisklaidė dulkės virš su
griautų Amerikos ambasadų 
Kenijoje ir Tanzanijoje, suras
ti visi gyvieji (nors galbūt ne 
visi žuvusieji), tačiau neišsi-
sklaidė klausimų bei įtarimų 
spiečius, kuris įkyriai skraido 
ne tik virš griuvėsių, bet ir 
Vašingtono rūmuose. 

Svarbiausias: kaip apsaugo
ti JAV ambasadas bei kitas 
svarbias esmines, plačiai iš
sibarsčiusias po visą planetą? 
Ne visos jos yra Amerikai 
draugiškose ar bent palan
kiose valstybėse — kai kur tas 
palankumas paremtas tik abi
puse nauda ir amerikiečių bu
vimas vos ne vos toleruoja
mas. Iki praėjusios savaites 
penktadienio vargiai kas pa
galvojo, kad Kenijoje ir Tan
zanijoje liepsnoja tokia fana
tiška neapykanta Amerikai, o 
vis tik bombų sprogimai įrodė, 
kad taip yra. 

Žinoma, terorizmo veiksmus 
gali atlikti ne vien organizuo
tos fanatikų grupės dėl politi
nių motyvų, bet ir pavieniai 
asmenys, kaip j au ne kartą 
įvyko pačioje Amerikoje. Pa
sikėsinimai prieš prezidentą, 
popiežių, kurį kitą aukštą val
stybės ar Bažnyčios parei
gūną; neapykanta, išsiver
žianti smurto veiksmu prieš 
mokslo ar vyriausybės įstai
gas, verslo, finansų, teisingu
mo bei kitas institucijas, pasi
taiko kone kiekvienoje val
stybėje. Tai dažniausiai vien
kartinis reiškinys. Daug tų 
nusikaltimų išaiškinama, vis 
tik daug lieka paslaptis, kurią 
į amžinybę nusineša nusi
kaltėlis, žuvęs nusikalstamojo 
akto metu. Tačiau kaskart , 
kai pasikėsinama prieš valsty
binę instituciją, veikiančią už
sienyje (kaip šių ambasadų at
veju), pagalvojama: kas būtų, 
jeigu teroristai, užuot stan
dartinių sprogmenų, panau
dotų branduolinius užtaisus? 

Iš laiko perspektyvos žvel
giant, galima sakyti, kad pa
saulis atrodė saugesnis, kai 
pagrindinės branduolinių 
ginklų gamintojos ir sandė-
liuotojos iš esmės buvo tik 
dvi: JAV ir Sovietų Sąjunga. 
Jų atviras tarpusavio nepasi
tikėjimas ir priešiškumas bu
vo visiems žinomas. Nors ke
letą kartų šaltojo karo metais 
prieita prie „nubrėžtos lini
jos", kurios peržengimas gal 
būtų įžiebęs trečiąjį pasaulinį 
karą, tos linijos neperžengė 
nei Maskva, nei Vašingtonas, 
nes gerai suprato to žingsnio 
pasekmes. 

Šiandien kai kurie JAV vy
riausybes siuoksniai, ypač de

mokratų partijos gretose, nuo
lat tvirtina, kad Rusija nėra 
Sovietų Sąjunga, su ja jau pa
sirašytos su tar tys del bran
duolinių ginklų sumažinimo. 
Tų sutarčių punkta i vykdomi 
tad pats didžiausias pavojus 
praėjęs ir gal ima apkarpyti 
valstybes apsaugai skirtą biu
džetą. Kažkodėl s tengiamasi 
neprisiminti, kad šiais laikais 
nedraugiškų Amerikai valsty
bių skaičius žymiai pagau
sėjęs, kai kurios j au turi gali
mybes pasigaminti branduo
linius ginklus, kitos stropiai 
ieško būdų kuo greičiau įsi
jungti į ..atominių galybių" 
tarpą. Į tuos pavojus numoti 
ranka yra nelogiška ir pavo
jinga. Juk prieš Persų įlankos 
karą Amerikoje nedaug kas 
tikėjosi, kad Irako sandeliuo
se ir ginklų gamyklose glūdi 
tokios baisios paslaptys. Net 
ir pralaimėjęs karą, Irako dik
tatorius Saddam Hussein 
trukdo Juntinių Tautų Saugu
mo tarybos inspektoriams pa
tikrinti tuos sandėlius, o tuo 
tarpu dairosi pardavėjų dar 
pavojingesnių ginklų gamybai 
reikalingoms medžiagoms bei 
dalims. 

Nemažiau opi situacija yra 
ir Šiaurės Korėjoje, kuri , nors 
sėdėdama ant visuotinio bado 
briaunos, vis tik sugebėjo 
įtikinti JAV ir kitus sąjun
gininkus savo pajėgumu, taip 
pat paremtu branduoliniais 
užtaisais. O kiek dar kitų, 
apie kurias nežino net garsioji 
Amerikos CIA? Sakoma, kad 
ir Indijoje pirmosios atominės 
bombos sprogimas buvo visiš
ka staigmena! Dar daugiau — 
Indijai ant kulnų tiesiog lipęs, 
Pakistanas parodė, kad ir jis 
moka išlaikyti atominę pas
laptį... 

Prezidento Ronald Reagan 
laikais buvo sumanyta vadi
namoji „Star VVars" apsaugos 
sistema, turėjusi sustabdyti 
raketas, atskrendančias virš 
JAV ir apsaugoti valstybę nuo 
netikėtų puolimų. J au vien 
sovietų vyriausybės reakcija į 
šią gynybos sistemą parodė, 
kad ji gali būti veiksminga. 
Tačiau į tokią apsaugą buvo 
taip pat žiūrima labai siaurai, 
vien turint mintyje Sovietų 
Sąjungą. Jai subyrėjus, o ypač 
į Vašingtoną susikrausčius 
demokratams, valstybės išlai
dų mažinimas palaidojo ir 
..Žvaigždžių karų" sistemą. 
Galbūt dabar vertėtų kažką 
panašaus vel pradėti planuo
ti, nes branduolinių raketų 
pavojus toli gražu nėra vien 
pernelyg bailių vaizduočių su
kurtas. 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Nr.14 (Tęsinys) 

1995 m. Ge
dimino I laipsnio ordino su 
žvaigžde gamyba kainavo 
1,000 litų arba 250 dol., šian
dieną, žinoma, daug brangiau. 
Nepigiai kainuoja ir kitų ap
dovanojimų gamyba. Daugelis 
dorų Lietuvos žmonių, ypač 
partizanai, tremtiniai šian
dien stebisi ir nesupranta, 
kodėl nepriklausomoje Lietu
voje NKVD generolams skiria
mos valstybinės pensijos ar 
premįjos, o tardytojams ir 
teisėjams per daug didelės al
gos, milicijos karininkai apdo
vanojami Vyčio Kryžiais, o 
buvę kolūkio pirmininkai — 
Gedimino ordinais. (J. Kad-
žionis, „Tiesa nuginkluos vi
sus „Draugas", 1998.VII.8. 
p.5). Nusistebėjimą kelia, jog 

aukšti sovietų armijos kari
ninkai toliau dirba krašto ap
saugoje ir užima vadovau
jančias pareigas, o KGB agen
tų neliečiamybe dabartinis 
prezidentas susirūpinęs ne
mažiau nei buvusysis, tai gau
sus ordinų pabėrimas Val
stybės dienos proga atrodo 
tarsi noras nukreipti apdova-
notojų akis nuo šiandieninio 
gyvenimo realijų ir problemų, 
ar tiesiog įsiteikiant pričiaupti 
burnas, kad šios pasauliui ne
kalbėtų apie vakarietiškai iš
auklėto prezidento demonstruo
jamą keistą nusistatymą ir 
minkštumą sovietinių repre
sijų vykdytojams. Tad ir vėl 
Valstybės šventės proga buvo 
gausiai dalinami ir Gedimino 
ordinai ir Vyčio kryžiai, nepai

sant, jog įstatymas nurodo 
šiuos ordinus teikti Vasario 
16-io8, Lapkričio 23-sios pro
ga. Ir šiuokart pasitarnavo 
įstatytas punktelis, jog prezi
dentas savo nuožiūra ordinus 
gali teikti bet kuriuo laiku ir 
bet kokio laipsnio, nesilaikant 
įstatyme numatyto eiliškumo 
ar teikimo datų. 

Esant tokiai apdovanojimų 
tvarkai, kai nesilaikoma tradi
cijų, o pats įstatymas inter
pretuojamas pagal vieno as
mens sprendimus ar t am 
tikrų grupių interesus, neten
ka stebėtis, kad suteiktųjų ap
dovanojimų atsisakoma ar ne-
atsiimama. Gal taip žmonės 
priešinasi ir protestuoja prieš 
tokią netvarką. Todėl visai su
prantamas atskirų žmonių su
sirūpinimas dėl lietuvių apdo
vanojimų nuvertimo, o gal 
specialiai siekiamo apdovano
jimų sumenkinimo ar nuverti
nimo. Deja, naujai parašytas, 
o vėliau pataisytas įstatymas 
sudaro tam galimybes ir 
leidžia vertinti kilniausius pi
liečių poelgius, jų veiklą ir 

darbus pagal vieno žmogaus 
asmeninę nuomonę ar nusi
s tatymą, dažnai pastatant tik
ruosius didvyrius šalia apsi-
šaukusiųjų Nors pradžioje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje or
dinų teikimo skaičius nebuvo 
ribojamas, tačiau ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje labai 
susirūpinta ordinų „prestižo" 
išsaugojimu. Ministerijų pa
reigūnams nurodyta Vytauto 
Didžiojo ordinu apdovanoti tik 
išimtinai retais atvejais už 
ypat ingus nuopelnus Lietuvos 
valstybei, l.etuvių tautos gar
bei ir žmonjos gerovei. Dėl to 
atskiroms ministerijoms ne
buvo nustatomas pristatomų 
kandidatų skaičius, bet nu
s ta tomas bendras visų apdo
vanojamųjų rugsėjo 8 d. šven
tės proga maksimumas, bū
tent , ne daugiau kaip 15 as
menų, o pristatyti apdovanoji
mui D.L.K Gedimino ordinu 
švie t imo ministerijai buvo 
leidžiama ne daugiau kaip 15 
asmenų, o pristatyti apdova
nojimui D.L.K. Gedimino ordi
nu Švietirr." ministerija buvo 

leidžiama ne daugiau kaip 15 
asmenų (Centrinis valstybinis 
archyvas, f.391 ap. 4 b. 1928.-
1.58). Taigi liepos 10 d. 
„Lietuvos ryto" rašinyje skel
biami skaičiai, jog 1939 m. 
aukščiausi nepriklausomos 
Lietuvos valstybiniai apdo
vanojimai buvo įteikti 2,500 
asmenų, nėra pateikti tiksliai 
ir iškreipia patį faktą. Tais 
metais Lietuvoje buvo apdova
nota tiek žmonių iš viso: visų 
rūšių ordinais ir medaliais bei 
visais laipsniais paėmus kar
tu, bet ne vien pirmaisiais ar 
antraisiais, t.y. ne vien aukš
čiausiais. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Zūstančiųjų gel
bėjimo kryžiumi nuo 1930 m. 
iki 1940 m. buvo apdovanoti 
vos 54 asmenys, gelbėję 
žmones gaisro metu ar skęs
tant. Lietuvos Savanorių — 
kūrėjų medaliu 1928-1940 m. 
apdovanota apie 12,000 pasi
žymėjusių ir savanoriais pri
pažintų Lietuvos piliečių. 
Daugiausia, per nepriklauso
mos Lietuvos gyvavimo laiko
tarpį išdalinta Lietuvos ne

priklausomybės medalių — 
net apie 44,000 vienetų. 
Plačiai buvo teikiami Vytauto 
ir Gedimino ordinų medaliai, 
tačiau ordinams, o ypač jų 
aukštesniesiems laipsniams, 
buvo keliami dideli reikalavi
mai ir egzistavo griežto teiki
mo taisyklės, kurių, deja, nėra 
šiandieną. 

Sprendžiant apdovanojimų 
paskyrimą ir pristatomų kan
didatų atrinkimą bei jų nuo
pelnų peržiūrą ir įvertinimą, 
sėkmingai galėtų atlikti or
dinų ir medalių tarybos, ku
rios įstatyme numatytos, tik 
neaišku, kaip jos veikia, o ar 
iš vis veikia. Labai svarbu, 
kad ministerijos ir kt. depar
tamentai atsakingai parinktų 
kandidatus apdovanojimui. 
Joms galėtų talkininkauti pa
valdžios įstaigos, visuome
ninės organizacijos ir pan., ku
rios yra arčiau žmonių, juos 
pažįsta ir žino jų veiklą ar 
nuopelnus mūsų kraštui, o ap
dovanoti — užsienyje gyve
nančius lietuvius Užsienio 
reikalų ministerijai galėtų 

siūlyti tų kraštų bendruo
menės, kurios geriau pažįsta 
savo narius ir žino jų nuopel
nus Lietuvai. Tačiau garbingų 
ir aukštų lietuviškų apdovano
jimų neturėtų gauti sovieti
niais laikais aukštas pareigas 
užėmę kompartijos vadai, jų 
talkininkai, represinio apara
to darbuotojai ar kiti aktyvūs 
okupantų pagalbininkai, ne
paisant, kad jie nieko blogo 
nedarė, a tkūrus valstybin
gumą Lietuvoje, po 1990 m. 
kovo 11-šios. 

(Nukelta t 5 psl.) 

Prekybos, pramones ir amatų rū
mų apdovanojimas Darbo žvaigž
des ordinas. I laipsnis 
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JAUDINA NEAIŠKI 
APREIŠKIMO PARAPIJOS 

ATEITIS 
P. PALYS 

New Yorko lietuviškoji vi
suomenė giliai išgyvena ir dar 
nėra atsipeikėjusi nuo smūgio, 
netekdama Kultūros židinio. 
Kaip jau žinoma, visas pran
ciškonų vienuolyno komplek
tas, į kurį įeina ir „Židinys", 
yra parduodamas. Nuomos su
tarčiai pasibaigus spalio mė
nesį, sutartis su Kultūros 
židinio taryba nebebus atnau
jinama. Tokiu būdu „Židinys", 
lietuvių visuomenei ištarna
vęs 24 metus, iš lietuvių 
rankų išslysta! 

To dar neužtenka! Prisidėjo 
ir pačios lietuviškiausios New 
Yorke buvusių penkių, o da
bar jau tik likusių trijų, 
bažnyčių. Švč. Panelės Mari
jos Apreiškimo lietuvių para
pijos Brooklyn, NY (trumpai 
vadinamos „Apreiškimo") liki
mas. 

Jau šių metų pradžioje para
pijiečius buvo pradėję jaudinti 
pasklidę gandai, kad klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas 
pasitraukęs iš klebono pa
reigų, bažnyčia būsianti užda
ryta ir pan. Tuos gandus 
išgirdęs, klebonas V. Palu
binskas griežtai reagavo. Vie
no sekmadienio Mišias už
baigęs, patikino, kad jis iš pa
rapijos nepasitrauksiąs ir sa
vo parapijiečiams tarnausiąs 
iki jo sveikata tarnausianti. 
Parapijiečių nuotaika pasitai
sė! 

Tiesa, kad parapijiečių skai
čius gerokai praretėjęs. Sek
madieniais į Mišias atsilanko 
tik 50-75 asmenys. O ir jie, tai 
tik seniau į JAV atvykusieji. 
Iš naujai atvykusių tik vienas 
kitas tepasirodo. 

Parapijos taryba (pirminin
kas Vladas Sidas), matydama 
tokią padėtį ir norėdama para
pijos gyvenimą atjauninti, pa
gyvinti, kad ji toliau pasiliktų 
ir tarnautų lietuviams katali
kams, paruošė ir į vyskupiją 
pasiuntė planą — pavadintą 
„apreiškimas 2000". 

Į tą raštą buvo gautas atsa
kymas, kuriame išreikštas pa
geidavimas susitikti su Ap
reiškimo parapijos tarybos at
stovais. Susitikimas įvyko bir
želio 27 d. Į susitikimą atvyko 
Brooklyn, NY, diocezijos atsto
vas preletas Raymond Chap-
peto, kartu su gretimai esan
čios Our Lady of Mt. Carmel 
klebonu prelatu D. Casutto. 

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
birželio 28 dienos sekmadie
niniame parapijos biuletenyje 
buvo rašoma: „Susitikimo 
tikslas buvo pateikti oficialų 
Brooklyno bažnytinės vyriau
sybės atsakymą į laišką kurį 
šio mėnesio pradžioje pasiuntė 
mūsų Parapijos Tarybos var
du jos pirmininkas Vladas Si
das. 

Posėdžio metu vyskupijos 
atstovas išklausė mūsų Tary
bos narių klausimų dėl mūsų 
parapijos ateities, jų lūkesčių 
ir pageidavimų, patvirtino ofi
cialiai Brooklyno vyskupo Dai
ly susitarimą su vysk. Balta
kiu perkelti religinį ir kultū
rinį lietuvių centrą iš mūsų 
parapijos ir Kultūros židinio į 
Atsimainymo parapiją Mas-
pethe. Taip pat užtikrino 
mūsų tarybai, kad kun. Vy
tautas A. Palubinskas palie
kamas „in residence" Apreiš
kimo parapijoje, dėl lietuviškų 
pamaldų. Vyskupija, po klebo
no atostogų, paskirs naują ad
ministratorių financų reika
lams, kad paliosuotų nega
liojantį kun. Palubinską nuo 
tų rūpesčių". 

Platesnį pranešimą apie tą 
susitikimą parapijiečiams pa
teikė tarybos pirmininkas Vla
das Sidas. Pranešė, kad nuo 

šių metų rugsėjo 1 d. Apreiš
kimo parapijos administrato
riumi, kas praktiškai reiškia 
eiti klebono pareigas, vyskupi
ja yra paskyrusi Our Lady of 
Mt. Carmel parapijos kleboną 
prel. D. Casutto. Vyskupijos 
atstovas prel. Raymond Chap-
peto užtikrinęs, kad Apreiš
kime, bent vienus metus, di
desnių pakeitimų nebūsią. V. 
Sidui kreipiantis su pageidavi
mu, kad į Apreiškimą būtų 
paskirtas lietuvis klebonas, 
buvę atsakyta, kad lietuvių 
kunigų, kurie galėtų tas parei
gas užimti, nesą. Prel. R. 
Chappeto pabrėžęs, kad vysk. 
Daily bažnyčių neuždarąs, bet 
jei lietuviams nepavyktų su
rasti lietuvio kunigo, parapijai 
nykstant, jis būsiąs priverstas 
ieškoti būdų, kad bažnyčia 
galėtų tarnauti ne tik lietu
viams, bet ir kitiems, apy
linkėje gyvenantiems tikintie
siems. 

Apreiškimo parapijos bažny
čia lietuviams tarnauja jau 84 
metus (nuo 1914 m.). Šią pa
rapiją galima drąsiai pavadin
ti lietuvių dvasinio ir kultū
rinio gyvenimo tvirtove. Joje, 
ilgus metus veikė pradžios 
mokykla, kurioje buvo dėsto
ma ir lietuvių kalba. Plačią 
veiklą buvo išvysčiusios įvai
rios religinės draugijos. Didelį 
pasididžiavimą parapijai teikė 
puikiai gerų muzikų paruošti 
chorai, sugebėdami atlikti 
stambius muzikos veikalus 
(oratorijas, operetes). Su jais 
pasirodydavo ne tik vietoje, 
bet aplankydavo ir tolimesnes 
vietoves. Po karo, tremtiniams 
sugūžėjus į JAV, nemaža jų 
dalis apsigyveno New Yorke. 
Tuomet lietuviškas gyvenimas 
dar labiau pagyvėjo. Tuojau 
buvo įkurta lituanistinė, šeš
tadieninė mokykla (vėliau 
pasivadinusi Maironio vardu), 
suorganizuota Lietuvių Ben
druomenė, parapijos salėje 
jaunimėlis mokėsi ir šoko tau
tinius šokius, skautai darė 
savo sueigas, ateitininkai — 
susirinkimus, o gan talpi ap
reiškimo bažnyčia sekmadie
niais, per 11 vai. Mišias, ne
galėdavo visų sutalpinti. 

Dabar tos „tvirtovės" pama
tams pradėjus drebėti, parapi
jos nariai į Apreiškimo parapi
jos ateitį žvelgia didžiai su
sirūpinę, slegiami gilaus neri
mo, nes Apreiškimas — tai jų 
antrieji namai! 

Baigiant dar tenka pažy
mėti, jog Apreiškimas susi
laukė dar vieno smūgio. Penk
tadienį, liepos 17 d., kleboni
jos pastate kilęs gaisras 
padarė labai daug žalos. 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

Zita Petkiene ir Aušrele Ramanauskienė pr ie Seattle apylinkėje esančioje Kirkland bibliotekoje jų suruoštos lie
tuviškų rodinių parodos. 

gražiai besitvarkančią dantų 
kliniką, kur taip pat moderni 
įranga. Jaunimas, mokyklose 
labai domisi svetimomis kal
bomis, ypač anglų kalba. Da
bar Lietuvoje rūpinamasi įves
ti visuotiną automobilių drau
dimą. Joana keliavo po mies
telius, kaimus, susipažino su 
dabartiniu žmonių gyvenimu, 
kuris, atrodo, gerėjantis. Di
dieji Dainų, šokių ir sporto 
švenčių renginiai buvo labai 
įdomūs, gerai organizuoti, 
daugelyje dalyvavo, sveikini
mo kalbas pasakė prezidentas 
Valdas Adamkus, Seimo pirm. 
prof. Vyt. Landsbergis, minist
ras pirm. G. Vagnoris. Visur 
buvo labai daug dalyvių. Joa
nai Grybauskienei skaudžiau
sias matytas įvykis — tai prie 
Seimo rūmų 20 moterų de
monstracijos prieš prezidentą 
dėl vetuoto KGB įstatymo. 
Šlykštūs, šmeižto šūkiai. Kitą 
dieną arti 50 asmenų kartojo 
tą patį — demonstravo. Pagal 
Joaną, garbės nedarė tokios 
demonstracijos Lietuvai, nei 
konservatoriams, nei prof. V. 
Landsbergiui. 

Vytauto ir Joanos Grybaus
kų kelionės į Lietuvą įspūdžių 
•klausėmės su didele atida. 
Įdomiai pasakojo, geri kalbė
tojai, pastabūs, gerai pažįs
tantys Lietuvos gyvenimą. 
Jiems popietės dalyviai ir Do
natas Stukas nuoširdžiai pa
dėkojo. 

D A Y T O N A BEACH, F L 

ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS 

Jau užgeso siautėję gaisrai 
ir mūsų telkinio apylinkėje. 
Lietuviai nenukentėjo, nors 
kelios šeimos ir buvo iškel
dintos. Dabar ramu. Oras 
karštokas. Vasarotojai džiau
giasi ir nardosi Atlanto vande
nyne. Nepaisant vasaros atos
togų — Daytona Beach lietu
viai neatsisako veiklos. 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba 
ir šių metų rugpjūčio 5 d. Ho-
mers restorane suruošė tradi
cinius pabendravimo pietus, 
kuriuose iš plačiųjų apylinkių 
dalyvavo daugiau keturias
dešimt asmenų. 

Visiems bendrai papietavus, 
LB valdybos iždininkas Dona-

Vytautas Grybauskas pasa
kojo apie II Lietuvos olimpi
nes žaidynes PLS sporto šven
tę, įvairius renginius, varžybų 
laimėtojus, jų apdovanojimą, 
dalyvavimą visuose priėmi
muose, apdovanojimuose, iš
vardino asmenis, kuriems bu
vo įteikti medaliai ir ordinai, 
jų tarpe ordinu apdovanotas ir 
kalbėtojas. Be to, Vytautas 
Grybauskas dalyvavo vyres
niųjų teniso žaidėjų varžybose 
ir laimėjo aukso medalį. Pa
pasakojo apie įvairius priėmi
mus įskaitant ir pas Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Prezidentūra nuostabiai graži. 
Palietė ir mūsų sportininkų 
įdomias varžybas, pasiektus 
laimėjimus. Šventė ir jos ati
darymas buvę įspūdingi, ypač 
įspūdingas buvo priėmimas 
pas kardinolą Sladkevičių ir 
apeigos, padedant gėles, prie 

tas Stukas pasveikino karščio Nežinomo kareivio kapo. Vy-
nepabūgusius dalyvius, pade- tautas Grybauskas vaizdžiai 
kojo už popiečių lankymą ir aptarė sporto šventės įvykius, 
pateikė žinių apie LB apy
linkės būsimą veiklą. „Saulu
tės" skyrius, vadovaujamas 
Birutės Kožicienės, spalio 26 
d. ruošia solistų Virgilijaus 
Noreikos ir A. Gaižiūnienės 
koncertą.Gruodžio 5 d. St. Pe-
tersburge koncertuos Cleve-
lando dainos vienetas, kvietė 
dalyvauti ir daytoniškius lie
tuvius. Daytona Beach LB 
apylinkė globos LB ar-gardos 
suvažiavimą, šaukiamą atei
nančių metų balandžio 16-18 
d. Š.m. rugpjūčio 20 d., 1 vai. 
p.p. miesto bibliotekoje bus 
rodomas Narcizo Kreivėno pa
ruoštas filmas iš Pasaulio Lie
tuvių dainų, šokių ir sporto 
švenčių. Taigi, ateinantį ru
denį turėsime nemažai rengi
nių. Po pranešimo Donatas 
Stukas pakvietė pasidalinti 
įspūdžiais žymųjį sportinės 
veiklos veteraną Vytautą Gry
bauską ir Joaną Grybauskie-
nę, viešėjusius šią vasarą Lie
tuvoje ir dalyvavusius visuose 
didžiuosiuose Lietuvoje vyku
siuose renginiuose. 

priėmimus, laimėjimus, susiti
kimus su žymiais žmonėmis. 
Vytauto Grybausko šaunioji 
gyvenimo palydovė Joana 
Grybauskienė, irgi gera kal
bėtoja, padarė plačią apžvalgą 
dabartinio Lietuvos gyvenimo. 
Ji daug kur buvo, stebėjo 
šventes, dalyvavo priėmimuo
se, aplankė pagalbos reikalin
gas institucijas, klinikas. Pa
gal ją — Lietuvos gyvenimas 
šviesėja. Vilnius atsinaujinęs, 
daug įvairių renginių vyksta 
įvairiose vietovėse. Labai 
įspūdingos iškilmės buvo 
šventes atidarant. Iš lėktuvų 
buvo nuleista didžiulė Lietu
vos vėliava, įspūdingas buvęs 
Žalgirio mūšio renginys. 
Liepsnojo Joninių laužai ant 
kalvų, vyko specialios meni
nės programos. Jai ypač įspū
dį padarė naujoji širdies klini
ka, kurioje labai gera tvarka, 
švara, moderniškiausi įrengi
mai. 

Lietuvos moterys, esą, labai 
tvarkingai rengiasi, moder
niški drabužiai, batai. Lankė 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas Frank Zapote ir O*. Mgr. Alio* 

S. Kana kaba KMuvisksJ. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 WMtQ6thStTMt 
Tai. (708) 424-8864 

{773)581-8654 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams. 

Turėti savo transportą. Darbas 
Čikagos vakarų priemiesčiuose. 

Kreiptis tel. 630-435-19«7. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(i73)5B-5» 
(708)425-7180 

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

Parduodame 
lietuviškas elektrines bulvių 

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

vakarais tel. (773) 778-2584. 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 

Vilniaus pedagoginio un-to, 
tikybos spec studentė, bakalaure, 
laimėjusi stipendiją magistro 
laipsniui Bostono un-te, ieike 
kambario Bostone už kurį, laisvu 
nuo studijų metu ir šeštd., gali dirbti 
priežiūros, slaugos ar namų ruošos 
darbus. Kreiptis: Irma, tcL 781-894-
3053, pinnd.-penktd-, 7 v J\-9 T.T. 

v.v. gr*Ja AJtoraUUo kapela Galite 
batonai pakuti baką, palošti, naipif imi, 
susitikti su draugais ir patisumais, 
pasivadinti bauviikais valgiui ir fennuu. 
Kviečiame apsilankyti. Nertnfa, 2432 W. 
71St,CMeaem,teL773-47<-»tl». 

EagfcTruckRebufloVrs 
ieško darbininkų 

paruošti sunkvežimius dažymui. 
Kreiptis: Steve Labinąs, 

tel 708-396-1515. 

Išnuomojamas 
3 mieg. namas. 
Palos Hills, IL. 

Tel. 708-599-7283. 
RETJCAUNGI VAIRUOTOJAI 

ANGLIŠKAI KALBĖTI SUTINA! 
Pastovi, auganti JAV bendrovė ielko 

sunkveiimiu. vairuotojų ir darbininkų 
tpĮinlrnsnngos srityje. Bmokysime Padėsime, 
jei raks persikelti ii vienos vietos i kita. Labai 
geras uždarbis. Galimybės ilgalaikei karjerai 
Raivo e-maU \mm»mėlhntlM n— arba 
Matoot Industrini Snopi*. Ine, PO Sm 
S431, Canton, OH 44711/Attn: Laura 

Lietuvaite B Kanados atvyksta 
studijoms į Čikagą 3,5 mėnesio. 
Vietoj buto nuomos gali atlikti namų 
ruošos darbus ir gaminti valgį. 
Skambinti Elytei, tel. 403-252-1056; 

Sutikom, išlydėjom, 
pasveikinom 

Daytona Beach lietuvių gy
venimas ir vasarą judrus. Šią 
vasarą daug keliauja į Lie
tuvą. Gal daugiau 20 asmenų. 
Dalis jau sugrįžo. Kiti va
žiuoja į šiaurę aplankyti gimi
nių, o taip pat ir į Daytona 
Beach atkeliauja giminaičiai. 

Svetingi šio telkinio šeimos 
nariai Jurgis ir Aniceta Ma
žeikos ne pirmą kartą savo 
gražiuose namuose suruošia 
išvykstantiems į Lietuvą ir į 
šiaurę išleistuves, pasitinka 
sugrįžtančius ir prisimena 
draugus, švenčiančius gimta
dienius. 

Tokį malonų pabendravimą 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos su
ruošė ir š.m. rugpjūčio 1 d., 
kur dalyvavo arti 20 jų artimų 
draugų. 

Vaišes pradedant šeiminin
kė Aniceta Mažeikienė jautriu 
žodžiu pasveikina atvykusius, 
padėkoja už atsilankymą, ir 
pasako susitikimo tikslą — 
pasveikinti iš Lietuvos sugrį
žusius sporto veteraną, apdo
vanotą medaliais ir ordinais 
Vytautą ir Joaną Grybauskus, 
mūsų žymųjį filatelistą Nar
cizą ir Olgą Kreivėnus, į Lie-

RySkiausia visų laikų Lietuvos estrados žvaigždė 

STA$YS POVILAITIS 

vėl Čikagoje tik vienintelį kartą š.m. rugsėjo 5 d., 8 vai. vakaro 
WILLO VVBROOK GRAND BALLROOM 

8900 S-Archer R<L, Wtuow Springs, IL 
TeL 708-839-1000 

Bilietus galima įsigyti: 
Atlantic Esp. Co. 

2719W.71St 
TeL 773-434-9330 

Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont 
sekmd. po miStų 

Wfllowbrook 
8900 S Archer Rd. 
Wfllow Springs, IL 

Informacijai skambinti: 630-632-4403 

tuvą išvykstančius Valytę ir 
muz. Antaną Skridulius, Mečį 
Rumbaitį; gimtadienius šven
čiančius Algirdą Šilbajorį, 
Narcizą Kreivėną ir Jurgį Ja-
nušaitį. Visiems palinkėjo 
sveikatos, sėkmės kelionėje ir 
namuose, paprašė Aukščiau
siojo jiems palaimos; pakeltas 
šampano tostas, nuaidėjo „Va
lio, valio, ilgiausių metų jiems 
valio*. 

Vaišingi šeimininkai Jurgis 
ir Aniceta paruošė šaunias 
vaišes, kurių metu vyko nuo
širdus pabendravimas. O pa
baigoje visų sugrįžusiųjų, iš
vykstančiųjų ir gimtadienius 
švenčiančiųjų vardu trumpą 
padėkos žodį tarė Jurgis Ja-
nušaitis. 

Ačiū mieliems Jurgiui ir 
Anicetai Mažeikoms už šį gra
žų visų prisiminimą. O išvyks
tantiems gero vėjo ir malonių 
nuotaikų Tėvynėje. 

Jurgis Januša i t i s 

S E A T T L E , W A 

KITOS BALTISTIKOS 
STUDIJŲ ŽINIOS 

Spalio 17 d. vyks varžytinės, 

kuriomis tikimės sutelkti 
50,000 dol. remti Baltistikos 
studijų programą! Jei turite 
varžytinėms laimikius, jau da
bar praneškite Marytei Ok-
saitei (tel. 425-936-1131), Lau-
rie -Raišienei (tel. 425-936-
3555), arba Rasai Raisytei 
(tel. 206-725-2764). 

Dar sykį, primename, kad 
darbovietėse rudenį renkamos 
aukos United Way labdarai, 
aukotojo paprašius, gali būti 
skirtos University of Washing-
ton Foundation-Baltic Studies 
Program. Tereikia paprašyti! 

BALTISTIKOS STUDIJŲ 
PROGRAMOS NAUJAS 

KURSAS 

University of Washington 
Baltistikos studijų programos 
naujas kursas — Ateivių ir 
liaudies folkloras" bus dėsto
mas š.m. rugsėjo — gruodžio 
mėn. Kursui registruotis 
SCAND 334 ir COMPLIT. 
Dėstys Guntis Šmidchens. In
formacijai kreiptis į universi
tetą tel. 206-543-0645. 

„Neringos" stovyklos dalyviai, vadovaujami stovyklos kapeliono, žygiuoja švęsti šv Mišias. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclatlon of Chlcago 

2212 YVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

CjaururG.Okss^President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

am •a Maaaaa 



DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖJIMAS SOLDINE 

Liepos 19 dieną Soldine (da- penkeri metai Lietuvos bėgi-
bar Pszczelnik, šiaurės-vaka-
rų Lenkijoje) iškilmingai pa
minėtos Lietuvos lakūnų Ste
po Dariaus ir Stasio Girėno 
65-osios tragiškos žūties me
tinės. Minėjime dalyvavo Lie
tuvos vyriausybės atstovai — 
jų tarpe Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis, Valstybės 
saugumo departamento direk
torius Mečys Laurinkus, Len
kijos Kultūros ir meno mi
nistrė Joana Wnuk-Nazaro-
wa, vietos valdžių atstovai, 
Lenkijoje akredituoti Kauno 
savivaldybės delegacija, šim
tai lietuvių iš Lietuvos ir iš 
LenkijoSjLietuvos diplomatai. 

„Idealizmas ir drąsa yra la
bai praktiški dalykai. Lietu
vos ir kitų tautų lakūnai buvo 
tarsi kolumbai, atradėjai, ku
rie darė proveržį žmonijos is
torijai. O didžiausias jų tragiz
mas buvo tai, kad žuvo jie ties 
Lietuvos slenksčiu, iki visiš
kos pergalės jiems pritrūko 
tiek nedaug, vos 650 km. 
Žvelgiant į mūsų istoriją, ma
tome, kad labai dažnai mums 
to „nedaug" pritrūkdavo, tam, 
kad įgyvendintume savo idė
jas, mintis, darbus", — prie 
paminklo Soldino girioje kal
bėjo Lietuvos Kultūros minist
ras Saulius Šaltenis. 

Iškilmes gražiai pažymėjo 
Lietuvos bėgikų sąjunga. Pen
kiolika įvairaus amžiaus bė
gikų — vyriausiam 74 metai 
— liepos 12 dieną išbėgo iš 
Kauno į Soldiną. Pakeliui — 
Seinuose — padėjo gėlių ant 
vyskupo Antano Baranausko 
ir Lietuvos karių, žuvusių 

-1919-20 m. kovose su lenkais 
dėl Seinų, kapų. Nuo šiol kas 

kai, pagerbdami Dariaus ir 
Girėno žygdarbį, nubėgs iš 
Kauno į Soldiną, tą kelio at
karpą, tą „nedaug", kurios pri
truko lakūnams. „Mes norime 
įkvėpti patriotizmo, pasiauko
jimo dvasios jaunajai kartai, 
norime pasakyti, kad verta 
aukotis dėl tėvynės" — sakė 
jie. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu, už nuola
tinę paramą, prižiūrint Lietu
vos lakūnų žūties vietą, iš
kilmių metu buvo įteikti vals
tybiniai apdovanojimai. Di
džiojo Kunigaikščio Gedimino 
IV laipsnio ordinu apdovanota 
Štetino lietuvė Julija Žele-
pienienė, o Dariaus ir Girėno 
medaliais Lenkijos Kultūros 
ministrė, Gorzowo vaivada, 
kultūros bei paminklosaugos 
skyrių vedėjai, Mysliborzo me
ras ir miesto tarybos pirmi
ninkas. Beje, Lenkijos valdžios 
apdovanojimo „už nuolatinę 
paramą, prižiūrint Lietuvos 
lakūnų žūties vietą" ceremoni
ja vyko prie nuniokoto pa
minklo. Mat, prieš keletą sa
vaičių buvo nuplėštos (jau ne 
pirmą kartą) metalinės raidės, 
lietuvių, lenkų ir anglų kalba 
skelbiančios, kad „Čia žuvo 
lietuvių lakūnai — Atlanto 
nugalėtojai Stepas Darius ir 
Stasys Girėnas". 

Gaila, kad, skiriant Dariaus 
ir Girėno medalius, buvo pa
miršti tie, kurie ilgus dešimt
mečius globojo paminklą, sodi
no čia gėles ir kasmet atvyk
davo pagerbti lakūnų žygdar
bio. Tai visų pirma Pamario 
lietuviai. Daugelio jų visa lie
tuviškos egzistencijos prasmė 
yra susijusi su šia vieta. Isto-

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis 

Lietuvos lakūnų Stepo Dariaus ir Stasio Girėno žūties vieta šiandien. Paminklo, pastatyto 1939 m. autorius — 
Vytautas Žemkalnis-Landsbergis (jau miręs). 

rija ir likimas jiems nebuvo turi Lenkijos Lietuvių draugi-
palankus. Besitraukiantiems ja. Tuometinio jos pirmininko 
nuo raudonojo okupanto, (dabar Lenkijos Lietuvių Ben-
pritrūko to -„nedaug", kad atsi- druomenės tarybos pirminin-
rastų laisvajame pasaulyje. II- ko) Algirdo Nevulio pastango-
gai turėjo slapstytis, slėpti mis, paminklas buvo atnau-
savo lietuvišką kilmę, dažnai jintas, sutvarkyta aplinka, 
buvo priversti gyventi svetima pastatytas naujas koplytstul-
pavarde, nes pokario metais pis (senasis, pastatytas dar 
tokiais „bėgliais" labai domė- prieš karą, dabar yra saugoja-
josi sovietinis saugumas. Tad mas Punsko etnografiniame 
gal ir nereikėtų stebėtis, kad 
kai kuriems pritrūko ryžto, 
drąsos, ar — paprasčiausiai — 
motyvacijos išmokyti savo vai
kus lietuvių kalbos. Bet jie su-

muziejuje). 
Gerai, kad kasmet į Soldiną 

atvyksta vis daugiau lietuvių 
iš Lietuvos. Didėjantis Lietu
vos dėmesys šiai vietai leidžia 

gebėjo savo vaikams ir anū- tikėti, kad išsipildys Petro 
kams įdiegti pagarbą Lietuvos Jurgėlos žodžiai: „Dariaus, Gi-
lakūnų žygdarbiui. Pamirštas rėno ir Lituanikos lietuvių 
buvo ir Soldino girininkas Ni- tauta per amžius neužmirš, 
winski, kuris — kaip vienas iš kol bus gyvas nors vienas lie-
pirmųjų po karo surado — ap- tuvis". Šiemet daugiausia tau-
griuvusį paminklą ir padėjo jį tiečių • atvyko iš" Kauno. Ren-
išsaugoti, įtikindamas aplin- ginį gražiai papuošė Garliavos 
kinius gyventojus bei komu- etnografinis ansamblis, Jau-
nistines valdžias, kad čia ne nučio vardo vidurinės mokyk-
vokiečių, o lietuvių lakūnų pa
minklas. Daug nuopelnų, glo
bojant ir prižiūrint paminklą, 

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Soldine liepos 19 d. kalba Lietuvos Kultūros ministras Saulius Šaltenis. 

*v**f '?*m. 

* * S g « • 
Soldinas, liepos 19 d Lietuvos bėgiku sąjungos atstovai prie Dariaus ir Girėno paminklo. 

Soldin.is, liepos 19 d , minint Dariaus ir Girėno skrydį ir žuvimą, groja Karinių oro pajėgų orkestras 

los mokiniai. Beje, Kauno 
miestas ir rajonas bendradar
biauja su Mysliborzo miestu. 
Deja, kai kuriems atvyku
siems į tragiškos Lakūnų žū
ties minėjimą pritrūko elemen
tarios kultūros. Minėjimo iš
vakarėse visą naktį miške, 
kur palapinėse nakvojo atvy
kusieji iš Lietuvos, visai šalia 
paminklo, vyko triukšminga 
diskoteka (šokiai). Vietiniai 
prekiautojai miške išstatė pre
kystalius, ne tik su maistu 
(kas suprantama), bet ir alu
mi. Paprastai Lenkijoje kul
tūrinių ar sporto renginių 
metu draudžiama prekiauti 
alkoholiu. Bet, matyt, prekybi
ninkai turėjo Mysliborzo val
džių (kurioms taip karštai 
dėkojo Kauno rajono savival
dybės sekretorius už „pamink
lo globą") leidimą. Dauguma 
atvykusiųjų iš Lietuvos buvo 
pasipiktinę tokia netvarka, 
prašė pritildyti garsiai kly
kiančius garsiakalbius. Kaip 
antryt sakė Kauno karo mu
ziejaus darbuotojos, kelias va
landas teko rinkti tuščias 
skardines ar butelius. Net ir 
iškilmingo minėjimo metu to
liau vyko prekyba alumi, o ne 
vienas tautietis, įveikęs tą 
„nedaug" — 650 km, skirian
čius Kauną ir Soldiną, „nesu
spėjo" į pagrindinį renginį. 

Bet šis incidentas nesumen
kino renginio reikšmės. Pasi
baigus iškilmėms, svečiai išsi
skirstė kas sau. Ištuštėjusia
me Soldino miške prie gėlėmis 
ir vainikais užkloto Dariaus ir 
Girėno paminklo, liko rymoti 
lietuviškas Rūpintojėlis. 

Živilė Makauskienė 

• Kaziu Rūda. Blaivybės 
sąjūdžio kapeliono kunigo Ig
no Plioraičio iniciatyva Kaz
lų Rūdos literatų klubo „Gi
rių versmė" nariai ėmėsi 
tvarkyti Nepriklausomybės 
akto signataro, profesoriaus, 
akademiko. redaktoriaus, 
Ateitininkų federacijos vado, 
kankinio Prano Dovydaičio, 
kurio gimimo 110-osios me
tinės buvo paminėtos 1996 
m., Runkių kaime esančią 
tėviškę. 

KLOJIMO TEATRŲ 
ŠVENTĖ PUNSKE 

Šakių Zanavykų ir Kalvari
jos klojimo teatrai dvi dienas, 
rugpjūčio 1 ir 2 d., savo spek
taklius rodė punskiečiams ir 
jų svečiams. Šeštadienį ir sek
madienį čia vyksiantis tradici
nis klojimų teatrų testivalis 
surengtas Punsko lietuvių 
kultūros namų iniciatyva. 

Klojimo teatrų festivalis 
prasidėjo šeštadienį šventine 
dalyvių eisena nuo Punsko 
mokyklos iki skanseno — et
nografinio kraštotyros muzie
jaus po atviru dangumi. Šven
tė pradėsiantis Seinų klojimo 
teatras parodys P. Vaičiūno 
„Tuščias pastangas" (rež. E. 
Pakutkienė). Vėliau klojimo 
teatras suvaidins Žemaitės 
„Apsiriko" (rez. J- Kurdaus-
kienė). 

Vakare savo spektaklius pa
rodė ir festivalio svečiai — 
Kalvarijos klojimo teatras Vy
dūno „Numanę" (rez. K. Kras-
nickas), o Šakių Zanavykų — 
L. Didžiulienės-Žmonos „Lie
tuvaitę" (rež. G. Guzovėjienė). 

Antrąją festivalio dieną, sek
madienį, be jau minėtų teatrų, 
savo spektaklį A. Fromo-Gu
žučio „Gudrią našlę" (rež. T. 
Parancevičienė) pristatė Puns
ko Lietuvių kultūros namų 
klojimo teatras. 

Klojimo teatrų šventė Puns
ke baigėsi sekmadienio vaka
rą vakarone prie Punio ežero. 
(Elta) 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Būtų labai gražu 

ir demokratiška, jei siekian
tieji pačių aukščiausiųjų apdo
vanojimų, savo kraitelyje jau 
būtų sukaupę ir žemesniuo
sius garbės ženklus ar bent 
turėtų nors vieną, patį men
kiausią, dažnai sunkiausiai 
pelnomą ar įgyjamą, ordiną ar 
medalį. Galima būtų ir toliau 
gilintis bei gvildenti apdova
nojimų įstatymo netikslumus 
bei netobulumus, tačiau tai 
nėra šio rašinio pagrindinis 
tikslas. Dabar, kai gyvename 
iš esmės pasikeitusioje aplin
koje ir situacijoje, kai Lietuva 
baigia įsitvirtinti Europos ir 
pasaulio valstybių bendrijoje, 
kurios daugelyje gyvenimo sri
čių, jų tarpe ir apdovanojimų, 
yra išlaikiusios senas tradici
jas ir papročius, būtų gera ir 
mums dar kartą sugrįžti ir ap
galvotai sutvarkyti lietuviškų 
apdovanojimų įstatymą. Belie
ka tikėti, kad Prezidentūra su 
Lietuvos Seimo atstovais, pa
sitelkę būrį specialistų ne tik 
iš Teisingumo ministerijos, 
bet ir muziejininkus, istorikus 
ar kitus šių dalykų žinovus, 
sugebės surasti laiko ir noro 
dar kartą sugrįžti prie šio 
įstatymo ir jį pataisyti taip, 
kad nekiltų jokių abejonių nei 
dėl ordinų nuvertėjimo, nei 
dėl apdovanotųjų nuopelnų 
savo kraštui ir jo žmonėms. 

(Pabaiga) 

A.tA. 
ERIKA SIDABRIENĖ 
FRANCKEVIČIUTĖ 

Gyveno Munster, IN. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 11 d., 11:30 vai. vakaro, sulaukusi 

66 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Kęstutis, sūnus Viktoras, duktė Dalia 

van Den Boogaard, žentas Antoine, anūkai: Antanukas, 
Aleksiukas ir Andrytė, trys seserys ir brolis su šeimomis. 

Velionė buvo duktė a.a. Otto ir a.a. Jadvygos Franckevičių 
ir sesuo a.a. Brunono. 

Priklausė Šv. Kazimiero lietuvių parapijai, Gary, IN, 
Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai ir Lietuvių Ben
druomenei. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 13 d., ketvirtadienį, nuo 4 iki 8 
v.v. Anthony & Dziadowicz laidojimo namuose, Munster, IN. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 14 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus at lydėta į karmelitų 
vienuolyno bažnyčią, Munster, EN, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Elmwood kapinėse, Hammond, IN. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė , žentas , anūkai , seserys 
ir brolis bei kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Anthony & Dziadowicz, tel. 219-836-8250. 

Pranešu, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. rugpjūčio 12 d., 
po sunkios ir ilgos ligos mirė mano Vyras 

A.fA. 
ALGIMANTAS MILAŠIUS 

Nuliūdę liko: žmona Milita Lemanaitė, sesuo Rita Keehn, 
vyras Walter ir šeima; brolis Gintautas, žmona Lucille ir 
šeima; uošviai Aleksandra ir Jonas Čereškos; svainė Rita 
Stuopienė, vyras Tomas ir šeima bei kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 16 d., sekmadienį, nuo 1 iki 

8 v.v. PetkusLemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer (art: 
Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 17 d., pirmadienį". Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių nuoširdžiai p rašau prisiminti Velionį 
Algimantą savo aukomis „Saulutei", Lithuanian Mercy Lift, 
„Lietuvos Vaikų Vilčiai", Lietuvių Skautų sąjungos fondui 
arba kitiems fondams savo nuožiūra. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir giminės. 

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

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENA VAIČELIUNIENĖ Į 

TUBELYTĖ 
Minint mylimos Žmonos, Mamytės ir Močiutės mirties 

sukaktį, kurios netekome 1973 m. rugpjūčio 11d. Šv. Mišios 
užjos sielą bus aukojamos š.m. rugpjūčio 16 d.. 10 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont, Chicago, IL. 

Maloniai prašome gimines, d raugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Eleną savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Ignas, d u k t e r y s , D a n u t ė Vaičeliū-
na i t ė , J ū r a t ė M i t c h e l l , ž e n t a s P h i l i p , 
Aušrelė Ramanauskas , žentas Ričardo ir 
anūkai: Saulutė Wright su vyru Matthew, 
Skaidrė Brown su vyru Jody ir Gregory 
Dainius Mitchell. 

A.tA. 
VALENTINUI RAČIŪNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ONĄ, sūnus ROMĄ 
ir VYTĄ bei dukterį DANUTE su šeimomis ir visus gimine? 

Zita, Algis ir Antanas Kuliešiai 

Prof. FELIKSUI PALUBINSKUI ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą 

brangiai MAMAI 
mirus. Testiprina Viešpats Amžino Gyvenimo viltimi. 

Ateitininkų Federacijos valdyba ir taryba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Genė .Rimkienė kiekvieno trečiadienio vakarą pašvenčia Pasaulio lietu
vių centro Lemonte labui, talkininkaudama Bingo lošimams. 

Nuotr. Indrės Tijūnelienės 

Vainius ir Laima Aleksai 
labai laimingi liepos 29 d. su
silaukę naujos dukrytės Nidos 
Rožytės. Sesyte džiaugiasi 
broliukai Nerijus, Marius ir 
sesutė Vilija, taip pat seneliai 
Petras ir Laima Aleksai, dr. 
Rimvydas Sidrys, tetos, dėdės 
ir gražus būrelis pusseserių 
bei pusbrolių. Tėveliams lin
kime sėkmės lietuviškoje dva
sioje auginant gražią keturių 
vaikučių šeimą, o naujagimei 
sveikai ir greitai augti. 

Žurn. Stasė Semėnienė, 
šią vasarą išbuvusi tris sa
vaites Lietuvoje, sugrįžusi jau 
spėjo iš savo draugių sudaryti 
linksmą kompaniją (12 as
menų!) prie stalo „Draugo" 
pokylyje. Bilietus įsigyti ir vie
tas užsisakyti galima „Drau
go" administracijoje kasdien 
darbo valandomis. Visus kvie
čiame maloniai praleisti laiką 
su „Draugo" draugais. 

Nuotaikingą gegužinę 
rengia JAV LB Vidurio va
karų apygardos valdyba su 
aplink Čikagą veikiančių LB 
apylinkių talka. Visi Čikagos 
ir apylinkių lietuviai — su gi
minėmis, draugais ir pažįs
tamais — maloniai kviečiami 
dalyvauti: būsite skaniai pa
vaišinti, pasiklausysite Algi
manto Barniškio muzikos ir 
dr. Vilijos Kerelytės dainų, 
galėsite pasišokti, pasidžiaug
ti vasaros gamta. Gegužinė 
jau šį sekmadienį, rugpjūčio 
16 d., nuo 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

Stanley Balzekas, Jr, nie
kad neatsisako paremti 
„Draugo". Jis mielai sutiko 
dalyvauti „Draugo" pokylyje 
rugsėjo 22 d. Martiniąue sa
lėje ir užsakė dešimčiai žmo
nių stalą. 

Lietuvos Krikščioniu de
mokratu partijos rėmėjai 
rugpjūčio 12 d. „Seklyčioje su
rengė prasmingą popietę. Juo
zas Končius vaizdžiai papasa
kojo apie Lietuvoje leidžiamų 
laikraščių įtaką žmonėms, Jo
nas Pabedinskas kalbėjo apie 
politinę Lietuvos panoramą, o 
dr. Petras Kisielius apie Lie
tuvos jaunimą — organizuotą 
ir neorganizuotą. Popietę 
koordinavo Marija Remienė. 
Po paskaitų klausytojai buvo 
pakviesti atsilankyti į LKD 
partijos rėmėjų ruošiamą 
gegužinę-pikniką rugsėjo 6 d., 
12 vai., Ateitininkų namų 
ąžuolų pavėsyje, Lemonte. 
Dalyviai turėjo progą paaukoti 
Lietuvos jaunimui. Aukas dar 
galima siųsti LKDP rėmėjai, 
5733 N. Sheridan Rd., #29 C, 
Chicago, IL 60660. Popietėje 
dalyvavo LKDP rėmėjų pirm. 
Jonas Vaznelis. 

Čikagos paplūdimiai yra 
nuolat kruopščiai tikrinami, 
kad vandenyje nebūtų nešva
rumų ir pavojaus besimaudan-
tiems. Šią vasarą buvo tik 
apie 19 kartų kai kurie 
paplūdimiai uždaryti, tarp jų 
ir vieną dieną dalis paežerės 
Illinois Beach State parke 
buvo uždaryta ir draudžiama 
maudytis Michigan ežere. 
Apskritai teigiama, kad ežero 
vanduo šiemet švaresnis negu 
bet kuomet anksčiau. 

Konstancija Markauskas, 
Cicero, IL, grąžindama bilietų 
šakneles, pridėjo 90 dol. auką 
„Draugui". Įvertindami jos 
dosnumą, sakome širdingą 
ačiū! 

Donatas Januta , Oakland. 
CA, kartu su laimėjimo bilietų 
šaknelėmis atsiuntė mūsų 
dienraščiui 90 dol. auką. La
bai labai dėkojame! 

Lietuviškojo jaunimo ke
lias: tautiškumas a r kosmo
politizmas? Tokia tema Lie
tuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje rengiamas simpo
ziumas, kuriame savo mintis 
dėstys ir nuomones pareikš: 
dr. Arvydas Žygas, dr. Vilija 
Kerelytė, Daiva Karužaitė, 
Audrius Girnius ir Aistis 
Cvekelis. Tema bus diskutuo

jama simpoziume paskutinė 
studijų savaitės dieną, rug
pjūčio 22, šeštadienį. 

Jau kelis kar tus buvo pas
kelbta, kad tie ar kiti asmenys 
įsigijo bilietus į „Draugo" po
kylį, tačiau svarbu pabrėžti, 
kad patys pirmieji tai padare 
Aleksas ir Irena Šatai. įsigiję 
visą stalą. Jie visai neseniai 
sukūrė šeimą ir nori savo 
laime suspindėti „Draugo" 
pokylio svečių tarpe. Sveiki
name naujavedžius! 

Lietuviu prekybos rūmai 
(The Lithuanian Chamber of 
Commerce) ir Baltijos advo
katų sąjunga (The Baltic Bar 
Association) rengia malonią 
golfavimo išvyką Old Oak 
Country Club, 143rd ir Parker 
Rd, rugsėjo 23 d. Daugiau in
formacijų bus pateikta vėliau, 
tačiau jau dabar galima rezer
vuoti vietas, skambinant 
LCCA prezidentui Davė Gai
das, Jr, tel. 708-974-4410 arba 
BBA prezidentui David Shes-
tokas 708-974-6250. 

Illinois valstijos Žemės 
ūkio pareigūnai džiaugiasi, 
neradę didesnio azijatiškų il-
garagių vabalų išsiplitimo 
Čikagos pietvakarių dalyje, 
Summit priemiestyje. Tai jau 
buvo trečioji vieta, kur, prade
dant liepos mėnesio viduriu, 
rasta šių kenkėjų žymių. La
biausiai užkrėsti yra Ravens-
wood apylinkės medžiai, taip 
pat rasta užkrėtimų DuPage 
apskrityje. Summit apylinkėje 
praėjusią savaitę vabalų rasta 
7400 63rd PL bloke. Nepai
sant labai nuodugnaus tikrini
mo, daugiau tų kenkėjų nesu
rasta. 

Ar norite įsigyti pilį? Kas 
sako, kad Amerikoje jų nėra, 
turėtų Čikagos amerikietiš
kuose dienraščiuose pasiskai
tyti apie Pratt's Castle prie 
Fox upės, Elgin, IL. Pilaitė 
turi 50 pėdų aukščio bokštą ir 
yra pastatyta 10-ojo šimtme
čio šiaurinės Europos pilių pa
vyzdžiu. Pilaitė bus iš var
žytinių parduodama rugpjūčio 
22 d. 

Santaros-Šviesos 45-tame 
suvažiavime rugsėjo 10-13 d. 
Lemonte italas baltistas prof. 
Pietro U. Dini ne tik skaitys 
paskaitą „Baltų kalbų ir kul
tūrų istoriografijos tyrimai re
nesanso Europoje", bet pokal
byje su Giedrium Subačium 
papasakos apie savo darbus 
bei planuojamą Baltistikos ka
tedrą Pizos mieste. 

Narcizas ir Olga Kreivėnai 'su ąžuolo lapu vainikais viduryje1 *u savo giminėmis liepos 5 d Lietuvoje 

Maironio lituanistinės 
mokyklos, veikiančios Pasau
lio lietuvių centre Lemonte, 
naujų mokslo metų pradžia 
bus šeštadieni, rugsėjo 12 d., 
10 vai. r. Norinčius lankyti 
mokyklą, bet dar neužsiregis
travusius, kviečiame atvykti į 
Pasaulio lietuvių centrą rug
sėjo 12 d., tarp 9 ir 10 vai. 
ryte. Mokyklos adresas: 14911 
127th Str„ Lemont, JL. 
Raštinės tel. 630-257-0888 ar
ba mokyklos direktorės namų 
telefonas — 630-257-2897. 

Šiais metais Švč. M. Mari
jos į dangų ėmimo šventė — 
Žolinės — pasitaiko šeštadienį 
(rugpjūčio 15 d.). Remiantis 
1991 m. Visuotinio katalikų 
vyskupų konferencijos nutari
mu, patvirtintu Romos, iškil
mingos Mišios aukojamos ar
timiausią sekmadienį. Daly
vavimas šv. Mišiose nėra pri
valomas. 

NARCIZAS IR OLGA 
KREIVĖNAI ČIKAGOJE 

Po metų pertraukos Narci
zas ir Olga Kreivėnai, gyve
nantieji Edgewater miestelyje 
prie Atlanto vandenyno Flori
doje, vėl užsuko į Čikagą ir 
apylinkes, kur jie anksčiau 
buvo įsikūrę. Pernai jie čia bu
vo atvykę į žinomo lietuvių 
veikėjo Juozo Kreivėno (Narci
zo tėvo) minėjimą Jaunimo 
centre, o šį kartą atvažiavo be 
ypatingos priežasties, turbūt 
išsiilgimo vedini. 

Jiedu jau pensininkai, tai 
laiko turi nemažai. Narcizas 
aktyvus artimiausiojo lietuvių 
telkinio — Daytona Beach 
tautiečių tarpe; jis buvęs LB 
Daytona Beach skyriaus val
dybos pirmininkas, o Olga — 
dar ir dabar yra lietuvių klubo 
valdyboje. Narcizas dainuoja 
vietos lietuvių chore, organi
zuoja įvairius renginius. 

Birželio mėn. antroje pusėje 
jiedu buvo trims savaitėms 
nuvykę į Lietuvą savo gausius 
gimines aplankyti, dalyvauti 
Dainų ir sporto švenčių rengi
niuose. Kiek turėjo laiko sten
gėsi užsukti pas savo gimi
naičius, o su kitais pasimatė 
Bačkonių restorane prie Kau
no suruoštoje puotoje. Čia su
sirinko apie 30 žmonių — di
delių ir mažų, kurie retai buvo 
matę tolimus svečius iš Ame
rikos. Čia kalboms nebuvo ga
lo. 

O pats Narcizas viską filma
vo, tai dabar gali parodyti 
Amerikoje pasilikusiems ki
tiems šeimos nariams ir gau
siems pažįstamiems. 

Narcizas yra aistringas fila
telistas bei monetų ir kitų da
lykų rinkėjas, panašiai kaip ir 
jo miręs tėvas, kurio didžiulę 
muzikologiją liečiančią kolek
ciją, galime rasti J. Žilevičiaus 
-J. Kreivėno vardo archyve. 
Jaunasis Kreivėnas nemaža 
eksponatų vėl parsivežė iš Lie
tuvos, kuriais papildė savo 
rinkinius. Kai ką jis rado Či
kagoje, tai į Floridą negrįš 
tuščiomis rankomis. 

Praleidę savaitę laiko Čika
goje Kreivėnai rugpjūčio 9 d. 
vėl pasuko atgal į Floridą, kur 
]ų laukia visuomenine veikla. 

Ed. Š. 

JČ ARTI IR TOLI 

VILNIJOS MOKYKLOS 
FONDAS JAU PAKELIUI 

Tautos fondas nuoširdžiai 
dėkingas visiems, atsiliepu
siems Į kviesi; didesne auka 
paremti lietuviškos mokyklos 
statybą Vilnijos krašte. Jau 
paaukota 15,350 dol. Laukia
ma kitų geradarių ir rėmėjų, 
nes būtina surinkti 75,000 
dol., kad mokykla Lavoriškėse 
taptų realybe. 

Statybos sklypas jau pa
rinktas. Vilniaus apskrities 
viršininko įstaiga norėtų sta
tybą pradėti šį rudenį, kad 
1999 m. rugsėjo 1 d. mokiniai 
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VIII Tuutiiu.'ji" stovykloje, Puxtun. Mass. stovyklaujančios „Klaipėdos krašto" jūrų skautų pastovykles jurų 
skautės, atsiuntusios „Draugo" redakcijai sveikinimus ir geriausius linkėjimus iš VIII Tautines stovyklos (kartu 
su gražia kortele, kurioje visos pasirašiusios). Tai puikus pavyzdys, kaip vadovai moko mūsų jaunimą gerbti ir 
vertinti lietuvišką spaudą! Su padėka linkime sesėms ir jų vadovei j.s .fil Taiydai Chiapetta, saulėtų dienų ir 
gero vėjo! 

jau galėtų rinktis į naują lie
tuvišką Lavoriškių mokyklą. 

Štai tie pirmieji mokyklos 
fondo aukotojai: 

Jurgis ir Nijolė Valaičiai — 
5,000 dol. 

Po 1,000 dol. aukojo Dona
tas Banaitis; Benius ir Akvilė 
Karklius; Feliksas ir Marija 
Kriščiūnas; J. ir J. Plikaitis; 
dr. Jonas Šalna; Vadys ir 
Anelė Steponis; Juozas ir Si
gutė Užupiai; dr. Jonas Valai
tis. 

500 dol. — Apolinaras Var
nelis. 

250 dol. — Dalius Vasys. 
Po 200 dol. — Julius ir Ade

lė Balsys; Stasys V. Birutis; 
Algimantas ir Elvira Ošlapas; 
Anicetas ir Janina Simučiai 
(a.a. Reginos Kašubaitės-Bud-
rienės atminimui). 

Po 100 dol. — Eugenijus 
Bartkus; Teklė Bogušas; Juo
zas Graužinis; Leonas Kra-
jauskas; Albinas ir Vita Mar
kevičius; Aldona J. Navic-
kaitė-Sarka; Elena Viliūnienė. 

Po 50 dol. — A. ir V. Dun-
dzila; Jonas Lukas. 

Tautos fondas 

PABAIGTUVĖS LKR 
ŠALPOJE 

Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos 1998 m. pavasario/va

saros vajaus užbaigimas įvyko 
rugpjūčio % d., Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne. 
Gražus būrys svečių turėjo 
progos pabendrauti, pasivai
šinti ir įsigyti bilietus „mini" 
ir pagrindinei loterijai. Taip 
pat buvo fotografijų parodėlė 
ir naujų knygų bei laikraščių 
stalas. „Mini" loterijoje buvo 
14 įvairiausių laimikių, kurie 
atiteko popietės dalyviams. 
Pagrindinės loterijos laimė 
nusišypsojo šiems: 750 dol. — 
Raymond Vizgirdai, Aurora, 
EL; 500 dol. — Agnės Domb-
rowski, Spring Hills, FL; 250 
dol. — Matthew F. Uter, Lu-
zerne, PA; 100 dol. — Al Bart
kui, Mt. Prospect, IL. 500 dol. 
laimikis buvo padovanotas dr. 
Nijolės Bražėnaitės-Paronetto 
ir 100 dol. laimikis — Bronės 
Paulienės. LKRŠ dėkoja kleb. 
Vytautui Palubinskui, kuris 
leido naudotis patalpomis ir 
teikėsi atsilankyti popietėje, 
vaišių paruošimo kolektyvui: 
Vidai Jankauskienei, Aldonai 
Katinienei, Anželei ir Petrui 
Petraičiams, Onutei Povilaity
tei, Josephinai Senken, Vladui 
ir Pat Sidams, Reginai Sen-
ken-Walsh ir visiems sve
čiams atsilankiusiems popie
tėje. Ypatinga padėka priklau
so dr. Rožei Somkaitei, kuri 
išplatino net 153 knygutes! 

Nors šių metų vajus nebuvo 
itin sėkmingas, tačiau, reikia 
tikėtis, kad, neprisidėję prie 
vajaus, parems LKRŠ savo au
komis. Reiškiame širdingą 
ačiū visiems geradariams. Jų 
aukos įgalins LKRŠ teikti taip 
reikalingą finansinę ir materia
linę paramą Lietuvos Kata
likų Bažnyčiai ir per ją įvai
riaspalvei katalikiškai veiklai. 

Vida Jankauskienė 
LKRŠ reikalų vedėja 

KVIEČIA SIŪLYTI 
KANDIDATUS VL, 

JURGUČIO PREMIJAI 
Lietuvos bankas pranešė, 

kad iki rugsėjo 1 d. Lietuvos 
bei užsienio fiziniai bei juridi
niai asmenys gali siūlyti pre
tendentus pirmojo Lietuvos 
banko valdytojo akademiko 
Vlado Jurgučio premijai gauti. 

Kol kas Lietuvos bankas 
nėra gavęs jokių pasiūlymų. 

V. Jurgučio premija skiria
ma už darbus pinigų ar ban
kininkystės srityse. Užsienie
čiai premiją gali gauti tik už 
darbus Lietuvos bankinin
kystės ar pinigų tematika. 

Siūlantys kandidatus, as
menys taip pat turi pateikti jų 
darbus (knygas, straipsnius, 
tyrimų rezultatus), atliko 
darbų recenzijas, atsiliepimus. 

Vlado Jurgučio premyą Lie
tuvos banko valdyba įsteigė 
1997 m. vasario 13 d. Premijos 
dydis 10,000 litų. Premijos 
laureatas skelbiamas, diplo
mas ir premija įteikiami lapk
ričio 5 dieną — Vlado Jurgu
čio gimimo dieną arba arti
miausiame banko valdybos po
sėdyje. 

1997 metais V. Jurgučio pre
miją pelnė profesorius, habili
tuotas socialinių mokslų dak
taras Alfonsas Žilėnas. (BNS) 

SKELBIMĄ/ 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS-
PAK, 4645 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

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

(sk.) 
Praeinant pro sklypą, skirtą Lavoriškių lietuviškai mokyklai, ls kairės: 
Tautos fondo atstovas Lietuvoje prof N. Kitkauskas, TF tarybos pirm. J. 
Vilgalys, Vilniaus apskrities viršininkas A. VidOnas ir TF kontrolės komi
sijos pirmininkas K. Miklas. Tautos fondo ir geradarių užsienių pastan
gomis bei aukomis stengiamasi pastatyti lietuvišką mokyklą Lavoriškėse, 
kad bent kiek atsvertų sėkmingai veikiančias lenkų mokyklas. 

Nuotr. Algimanto Žiiiūno 

ARAS ROOFING 


