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Seimo nario apkaltos procesą 
pradės Centro sąjunga 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pataria 
pačiai Centro sąjungai sureng
ti pasikėsinimu sukčiauti 
stambiu mastu kalt inamo par
lamentaro Audriaus Butke
vičiaus apkaltos procesą Seime. 

Rugpjūčio pradžioje Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas pranešė, jog jo va
dovaujama partija imasi A. 
Butkevičiaus advokato Seime 
vaidmens, o pa ts kalinamasis 
parlamentaras konservatorių 
prašys pradėti jo apkaltos 
procesą Seime, po kurio jis ne
tektų parlamentaro įgaliojimo 
ir būtų teisiamas kaip papras
tas valstybės pilietis. 

Ketvirtadienį Seimo pirmi
ninko atstovė spaudai prane
šė, kad V. Landsbergis gavo A. 
Butkevičiaus laišką, kuriame 
parlamentaras pageidauja, kad 
jo atvejis būtų nagrinėjamas 
ir Seime, „panaudojant apkal
tos proceso mechanizmą". 

V. Landsbergis pastebėjo, 
kad advokatavimas teisme bū
tų juo labiau naudingas, nes 
dabartiniai A. Butkevičiaus 
advokatai akivaizdžiai nevyk
do pareigų, pakaitomis neat-
vykdami ir tuo vilkindami 
bylą, kenkdami klientui. 

Iki suėmimo, sukčiavimu 
stambiu mastu kalt inamas 
Seimo narys priklausė Seimo 
Centro sąjungos frakcijai. 

Centro frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas pasipikti
no Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pareiškimu, kad 
pati Centro sąjunga turi reng
ti pasikėsinimu sukčiauti 
stambiu mastu kaltinamo par

lamentaro Audriaus Butkevi
čiaus apkaltos procesą Seime. 

„Pareikšdamas, jog ne kas 
nors kitas, o Centro sąjunga 
turi inicijuoti apkaltos proce
są, Seimo pirmininkas puikiai 
supranta, jog tuomet ne kas 
nors kitas, o jis pareikš: 'net 
Centro sąjunga pripažįsta 
Audriaus Butkevičiaus kaltę 
ir jo suėmimo pagrįstumą' ", 
rašoma ketvirtadienį išplatin
tame E. Bičkausko pareiški
me. 

V. Landsbergio pareiškimą 
E. Bičkauskas vadina „kon
servatorių lyderio mokėjimu 
manipuliuoti žodžiais ir teigi
niais". 

Centristas primena, jog ne 
Centro sąjungos frakcija, o 
konservatorių dauguma, pa
siūlė A. Butkevičiaus suėmi
mo procedūrą, todėl jie ir pri
valo būti nuoseklūs bei pradė
ti apkaltą. 

V. Landsbergiui taip pat 
primenama, kad jis labiausiai 
yra atsakingas už pilnavertį 
atstovavimą rinkėjams. „Ti
kiuosi, jog Seimo pirmininkui 
yra žinoma, jog jau 10 mėne
sių, kaip vienos iŠ didžiausių 
Lietuvos rinkimų apygardų 
rinkėjams nėra atstovaujama 
Seime", rašoma pareiškime. 

E. Bičkauskas pažymi, kad 
Centro sąjunga nori teisiškai 
pagrįsto ir politiškai neiš
kreipto apkaltos proceso kelio. 

Pareiškime pabrėžiama, 
kad apkaltos procedūra ir Sei
mo nario įgaliojimo panaikini
mas yra kur kas sudėtingesnis 
veiksmas, nei A Butkevičiaus 
suėmimo procedūra. 

Ketvirtadienį Vilniuje, „Šarūno" viešbutyje, Krepšinio klubų asociacijos „Lietuvos krepšinio lyga" (KKA LKL) 
prezidentas Šarūnas Marčiulionis pasirašė rėmimo sutarus 1998/1999 metų LKL sezonui su UAB „Omnitel", 
UAB „Kraitenė* ir dienraščiu „Respublika". J a u 4 metus lygą remianti „Omnitel" skirs LKL 95,000 litų, naują
ja LKL rėmėja tapusi ledus gaminanti bendrovė „Kraitenė" skirs po 5 centus nuo kiekvienos parduotos ledų 
„Dvitaškis" ir „Tritaškis" porcijos, „Respublika" bus oficialiu LKL 1998/1999 sezono dienraščiu. LKL preziden
tas Š. Marčiulionis teigė, kad netrukus ket inama pasirašyti rėmimo sutartis su AB „Kalnapilis" bei dar kelio
mis firmomis. LKL jau anksčiau yra pasirašiusi 3 metų sutartį su Lietuvos televizija. 

Nootr.: (Iš kairės) UAB Kraitenė" generalinis direktenus Algimantas Breikštas, LKL prezidentas Šarūnas 
Marčiulionis ir UAB „Omnitel* prezidentas Gediminas Gruodis parašais patvirtino remsią Lietuvos krepšinį. 

(Elta/ 

Kariuomenė keičia karo 
lomatus dipl< 

Dar vienas lietuvis neteko JAV 

Vaš ing tonas -Vi ln ius , rug
pjūčio 19 d. (BNS) — Jungti
nių Valstijų federalinis tei
sėjas Tampos mieste, FL, 
atėmė JAV pilietybę iš lietu
vio, kuris, ka ip nustatė teis
mas, talkino naciams perse
kiojant žydus. 

80-metis Adolfas Milinavi
čius (sutrumpinęs savo vardą į 
Adolph Milius), kuris iki 1996 
m. gyveno St. Petersburg, FL, 
per II pasaulinį karą tarnavo 
naciams pavaldžiai Lietuvos 
saugumo policijai Vilniaus 
apskrityje. 

Pilietybės atėmimo nuos
prendį pirmadienį paskelbė 
teisėjas Henry Lee Adams. 

Teismui buvo pateikti doku
mentai iš Lietuvos valstybinio 
archyvo, liudijantys, kad A 

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s pasveikino Lietu
vos Katalikų Bažnyčios va
dovą Kardinolą Vincentą Slad
kevičių, ketvirtadienį šven
čiantį 78-ąjį gimtadienį. „Jūsų 
kilni, taurios sielos asmenybė 
mūsų tautai yra didelė morali
nė paspirtis, padėjusi išgy
venti okupacijos sunkumus ir 
negandas, įžiebusi viltį ir pasi
tikėjimą Nepriklausomybės 
kelyje. Savo tikėjimu Jūs įkū
nijate mūsų idealus, kuriais 
mes gėrimės ir kurių mes sie
kiame. Tai, ką J ū s teigiate ir 
ginate, yra mūsų moralinės 
stiprybės esmė. Tegul Dievo 

'palaima, dvasios stiprybė ir 
toliau telydi Ju s , tegul Jūsų 
šviesus pavyzdys ir kilni bei 
tikra tarnystė Dievui stiprina 
mūsų Bažnyčią ir visą tautą", 
rašoma prezidento sveikinime. 

i Elta) 

pilietybės 
Milinavičius asmeniškai daly
vavo operacijose prieš žydus, 
mėginusius išvengti įkalinimo 
Vilniaus gete. Teismas taip 
pat turėjo A. Milinavičiaus pa
sirašytą sąrašą daiktų, atimtų 
iš grupės žydų, mėginusių 
bėgti iš geto. Sąraše minimi 
sutuoktuvių žiedai, moterų 
apatiniai darbužiai ir auk
sinės dantų karūnėlės. 

Be to, kaip teigiama JAV 
Teisingumo departamento 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
pranešime, A. Milinavičius ir 
pats neslėpė savo tarnybos 
Saugumo policijoje 1941 m. 
nuo birželio iki lapkričio. 

Pensijon išėjęs gydytojas A 
Milinavičius nuo 1996 m. gy
vena Vilniuje. Į Lietuvą jis 
sugrįžo, Jungtinėse Valstyose 
iškėlus bylą dėl pilietybės 
atėmimo. 

Lietuvos Generalinės proku
ratūros Specialiųjų tyrimų 
skyrius informavo, kad Lietu
voje prieš A. Milinavičių nėra 
imtasi jokių procesinių veiks
mų, nes tam nėra dokumenti
nio pagrindo. 

Pasak skyriaus prokurorų, 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centro yra pap
rašyta surinkti medžiagą apie 
A. Milinavičiaus ir kai kurių 
kitų asmenų veiklą per H pa
saulinį karą. Ją gavę, proku
rorai spręs, ar yra pagrindo 
kelti bylas. 
. A. Milinavičius tapo ketvir
tuoju saugumo policijos buvu
siu tarnautoju, netekusiu JAV 
pilietybės. Anksčiau JAV teis
mai tokius nuosprendžius pa
skelbė buvusiam tarnybos va
dui Aleksandrui Lileikiui, jo 
pavaduotojui Kaziui Gimžaus-

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos 
ministerija dar šiais metais 
ketina pakeisti du Lietuvos 
gynybos atašė užsienio val
stybėse bei kitąmet paskirti 
kelis naujus karinius atsto
vus. 

KAM Politikos ir planavimų 
departamento direktorius Vy
tautas Butrimas sakė, kad 
šiemet bus keičiami du Lietu
vos gynybos atašė. 1995 m. 
paskirtas Gintaras Bagdonas 
Latvijoje ir Estijoje ir tais pa
čiais metais Lenkijoje, Čeki
joje ir Vengrijoje akredituotas 
Romanas Satkus. 

Taip pat jau pakeistas Belgi
joje, NATO ir Vakarų Europos 
Sąjungoje nuo 1996-ųjų ba
landžio Lietuvai atstovavęs 
Eugenijus Nazelskis. Į šį 
postą paskirtas kariuomenės 
vado pavaduotojas pulkinin
kas Valdas Tutkus. Grįžęs į 
Lietuvą, E. Nazelskis vado
vaus Civilinės saugos departa
mentui. 

Dabar Lietuvai užsienio 
valstybėse atstovauja penki 
karo diplomatai. Be jau mi
nėtų G. Bagdono, R. Satkaus, 

V. Tu tkaus JAV ir Kanadoje 
dirba Voldemaras Sarapinas 
bei Danijoje ir Norvegijoje — 
Jonas Gečas. 

Pasak V. Butrimo, pastarąjį 
ki tąmet ketinama akredituoti 
ir Švedijoje. , , 

Taip pa t numatoma įsteigti 
gynybos atašė pareigybes Di
džiojoje Britanijoje ir Airijos 

Respublikoje bei Rusijoje ir 
Ukrainoje. 

Artimiausiu metu bus pa
skelbta, kas atstovaus Lietu
vai Vokietijoje. KAM Persona
lo direktorius Rimantas Gas-
paravičius sakė, kad kandi
datas į šį postą jau yra parink
tas , tačiau prieš teikiant 
Užsienio reikalų ministerijai 
ir Vokietijai, kandidatas pri
valo gauti leidimą dirbti su 
slaptais dokumentais. 

Rizikingas Lietuvos verslas su 
Rytais t u r i būti apdraustas 

V i l n i u s , rugpjūčio 20 d. 
(Elta) — Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pa
vaduotojo Rimanto Dagio nuo
mone, vyriausybė turėtų pa
ruošti eilę priemonių, ap-
draudžiančių Lietuvos verslą 
su Rytais , įmones, dirbančias 
su nepastoviomis rinkomis. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje j is sakė, kad reikė
tų kur t i draudimo fondus, kad 
a ts i t ikus kokiam nors ne
n u m a t y t a m Įvykiui, Lietuvos 
įmonės nesužlugtų. „Kiekvie
na rizika turi būti drau
džiama", mano R. Dagys. 

J i s teigė nesąs toks optimis
tas ka ip vyriausybė, mananti , 

Vyriausybės vadovo namas 
„reprezentuoja" Lietuvą 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Vyriausybės spaudos 
tarnyba ketvirtadienį pareiš
kė, kad nauja rezidencija Tur
niškėse Gediminui Vagnoriui 
reikalinga „Valstybės atstova
vimui ir reprezentacijai", o tai 
numatyta vyriausybės įstaty
mu. 

Ministro pirmininko atsto
vai taip pat paskelbė, kad G. 
Vagnoriaus rezidencijos at
naujinimui iš vyriausybės re
zervo fondo buvo skirta 
600,000 litų. Pranešime nenu
rodoma, kiek kainavo bendrie
ji pastato remonto darbai, tik 
pažymima, kad jie yra atlieka
mi Specialiosios paskirties ak
cinės komunalinių paslaugų 
bendrovės lėšomis. 

Taip pat informuojama, kad 
G. Vagnorius nesinaudoja ga
limybe nemokamai poilsiauti 
„Auskos" poilsio namuose Pa
kui bei A Miliaus bendradar
biui Algimantui Dailidei. 

langoje, bet visada už savo pa
ties pinigus apsistoja „Balti
jos" poilsio namuose. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba pabrėžia, kad valstybines 
rezidencijas turi visų civilizuo
tų pasaulio valstybių premje
rai , nes jos yra skiriamos „ne 
asmenin iams valstybių vado
vų poreikiams tenkinti , bet 
valstybes reprezentavimui". 

Šiuo pareiškimu vyriausybė 
reagavo į žurnalo „Veidas" ra
šinį ir pagal jį parengtus tele
vizijos siužetus apie netoli 
prezidento Vaido Adamkaus 
būsimos rezidencijos sparčiai 
gražėjančią busimą premjero 
rezidenciją. 

Atkreipę dėr.esį, kad pagal 
Lietuvos Konstituciją, valsty
bės lėšomis išlaikomą reziden
ciją gali turėt i t.k prezidentas, 
žurnal is ta i skelbia, kad G. 
Vagnoriaus n?.^o sutvarky
mas kainavo a;»e 2 milijonus 
litų. 

Seimo pirmininkas prabi lo apie 
ryšius su kri t ikuojamu Talibanu 

Vilnius , rugpjūčio 19 d. 
(BNS; — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis netiesiogiai pasisakė už ry
šių užmezgimą su Talibano re
žimu Afganistane, kurio vie
ningai nepripažįsta Vakarų 
demokratijos. 

„Dabar, jei padėtis Afganis
tane stabilizuosis, turėtų atsi
rasti ir tiesioginių reikalų, 
skatinančių užmegzti ryšius", 
sakoma trečiadienį paskelbta
me V. Landsbergio pareiški
me. 

Šią prielaidą Lietuvos Sei
mo pirmininkas sieja su tuo, 
kad pastaraisiais mėnesiais 
islamiškoji Talibano vyriausy
bė faktiškai ėmė kontroliuoti 
visą Afganistano teritoriją. 

Lietuva po savo nepriklau
somybės atkūrimo neatstatė 
diplomatinių santykių su tuo
metine Afganistano vyriau
sybe, bet nepalaiko ir jokių ry
šių su valdžią perėmusiu tali-
bų judėjimu. 

„Talibana mes visiškai ig
noruojame", sakė Lietuvos 
diplomatiniai šaltiniai. 

Lietuva nuolat prisijungia 
prie ES akcijų Talibano at
žvilgiu, kuriose reiškiamas su
sirūpinimas dėl žmogaus tei
sių pažeidimo Afganistane ar 
net griežtas režimo pasmerki
mas. 

Nuo Talibano nusigręžė ir 
konservatyvusis Iranas, pa
reiškęs, kad talibų kraštuti
numas žemina islamo idėjas. 

V. Landsbergis, be to, ma
no, kad su Talibano valdžios 
įsigalėjimu visame Afganista
ne gali būti susijęs grupes af
ganistaniečių nelegalų pabėgi
mas iš Užsieniečių registravi

mo centro Pabradėje. 
„Neramumai nelegalių mi

grantų stovykloje Pabradėje 
gali būti susiję su įvykiais Af
ganistane, kur islamiška Tali
bano vyriausybe perėmė visos 
šalies teritorijos kontrolę", sa
koma V. Landsbergio pareiš
kime. 

Pasak jo, „nelegalams iš Af
ganistano derėtų suteikti pasi
rinkimo galimybę: arba grįžti į 
tėvynę (kaip grąžinami, pvz., 
pakistaniečiai), arba į Rusiją, 
Baltarusiją, iš kur jie neteisė
tai atvyko", rašo Lietuvos Sei
mo pirmininkas. 

Talibanas savo kontroliuo
jamose teritorijose įvedė griež
tą Šariato teismų tvarką, nu
matančią mirties ir kūno ža
lojimo bausmes, įskaitant ko
rimą, užmetymą akmenimis, 
nuplakimą ir galūnių amputa-
vimą. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d.. (El
ta). Prezidentas Valdas Adam
kus nekomentuoja Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pareiškimo dėl santykių su is
lamiškuoju Talibano režimu 
Afganistane. „Valstybės vado
vas šį Seimo pirmininko pa
reiškimą traktuoja kaip asme
ninę V. Landsbergio nuomonę 
ir niekaip jo nekomentuos", 
ketvirtadienį .sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

Ji priminė, kad diplomati
nius santykius su užsienio 
valstybėmis, pagal galiojan
čius įstatymus, užmezga vy
riausybė, o Lietuvos užsienio 
politikos tikslus nustato ir šią 
politiką vykdo prezidentas 
kartu su ministrų kabinetu. 

kad Rusijoje vykstanti finan
sinė krizė didelių pasekmių 
mūsų ekonomikai neturės. 
„Rusija yra labai didelė val
stybė, todėl vargu ar bus labai 
greitai išeita iš krizės. Aišku, 
kad tas poveikis mums bus 
gana ilgalaikis", spėjo R. Da
gys. 

Pasak jo, tai visiškai ne
reiškia, kad Lietuva turėtų 
nutraukt i santykius su Rusi
ja . „Tačiau reikėtų šiuo atveju 
didesnio valstybinio požiūrio, 
nes su Rytais dirbančios įmo
nės yra padidinto rizikingumo, 
ir jos turė tų būti vienaip ar ki
taip remiamos valstybės", tei
gė jis. 

Seimo nario nuomone, pa
tiems verslininkams reikėtų 
daugiau nukreipti savo žvilgs
nį į Vakarus, nes tai yra iš 
esmės pastovių ekonominių 
santykių garantas . Valstybei 
tampa labai aktualu, R. Dagio 
teigimu, dar labiau sustiprinti 
savo veiklą Vakarų kryptimi. 

Dėl įsiskolinimų 
gali sutrikti 
Ignalinos AE 

darbas 
Vi ln ius , rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — „Lietuvos energija" 
elektrinei už pateiktą elektros 
energiją skolinga 114 mln. 
litų, dėl to elektrinė negali su
mokėti už branduolinį kurą, o 
apmokėjimo už kurą terminas 
baigiasi šiandien", ketvirta
dienį sakė Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) Ekonomikos 
ir finansų direktorius Eugeni
jus Grumskas. 

Be to, elektrinė negali atsi
skaityti su pirmojo bloko re
montą atliekančiais darbinin
kais, didėja elektrinės įsisko-

Baigiami der int i susitarimai su 
Karaliaučiumi 

Karaliaučius-Vilnius rug
pjūčio 20 d. (Elta) — Šią sa
vaitę Karaliaučiuje buvo sude
rinta didžioji dalis nuostatų, 
kurios bus įtrauktos į dvišalį 
susitarimą dėl Lietuvos re
gionų ir Rusijos Karaliaučiaus 
srities bendradarbiavimo. 

Tai bus vienas pagrindinių 
dokumentų, kuriuos ketinama 
pasirašyti per Lietuvos mi
nistro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus vizitą į Rusiją. Kol 
kas nežinoma tiksli viešnagės 
data, tačiau manoma, kad vi
zitas vyks rudenį. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
— užsienio reikalų vicemi
nistras Jonas Rudalevičius — 
sakė, kad galutinai nesuderin
tas liko tik vienas penktadalis 
sutarties teksto: Jis užtikrino. 
kad esminių nesutarimų svars
tant dokumentą nebuvo, teli
ko susitarti del kai kurių for
muluočių. 

Pasak viceministro, vienas 
iš nebaigtų derinti susitarimo 
projekto straipsnių apibrėš 
prekių ir krovinių tranzito 

linimai valstybei. 
„Lietuvos energija'' Ignali

nos atominei elektrinei yra 
skolinga jau gana seniai, todėl 
trečiadienį Lietuvos taupoma
sis bankas suteikė 39 mln. litų 
kreditinę liniją su 9.5 proc. 
palūkanų norma „Lietuvos 
energijai", kuri turėjo atsi
skaityti su Ignalinos AE. 

Tačiau paskutiniu momentu 
„Lietuvos energijos" vadovas 
Anzelmas Bačiauskas persi
galvojo ir nepasirašė sutarties 
su banku del paskolos. 

tvarką. Lietuva pageidauja, 
kad tranzito režimas atitiktų 
Pasaulio prekybos organizaci
jos reikalavimus, todėl teks 
atitinkamai suformuluoti šią 
dokumento dalį. Kaip žinoma, 
ir Rusija, ir Lietuva siekia 
tapti Pasaulio prekybos orga
nizacijos narėmis. 

Per derybas Karaliaučiuje 
Rusijos delegacija pareiškė pa
geidaujanti, kad į rengiamą 
susitarimą būtų įtraukta ir 
nuostata dėl bevizio režimo 
tarp Karaliaučiaus srities bei 
Lietuvos. Dabar šią tvarką 
nustato anksčiau sudarytas 
laikinasis susitarimas dėl abi
pusių kelionių. Tačiau, pasak 
Lietuvos delegacijos vadovo, 
Rusijos derybininkai pagei
dauja, kad bevizių 'kelionių 
nuostata būtų ir naujajame 
susitarime. 

Susitikimuose Karaliaučiuje 
Lietuvos delegacija pasidžiau
gė tuo. jog ten sklandžiai 
vyksta akcines bendroves 
„Klaipėdos maistas ' pradėtos 
kombinato statybos. Šio pro
jekto vertė — 5 milijonai JAV 
dolerių. 

Be to, kalbėta apie tai, kaip 
Karaliaučiaus sritis galėtų 
grąžinti skolą Lietuvai už su
teiktas oro navigacijos paslau
gas. Skirtingais duomenimis, 
ši skola svyruoja tarp 500,000 
ir 800.000 "dolerių. 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 21 d : Šv. Pi

jus X. popiežius (1835-1914); 
Joana, Bukontas, Žaibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Švč. M. 
Marija Karalienė; Violeta, 
Karijotas. Tautminas. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Algirdas Grajauskas 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖTAS 
ALGIRDAS GRAJAUSKAS... 

aukštį ir tolį. Jo šuolis per 
kartelę tuo metu siekdavo virš 
170 cm, šuolis į tolį viršydavo 
6 metrų ribą. 

Tolimesnis ir pastovus gyve
nimo tarpsnis, Algirdui Gra
jauskui prasidėjo emigravus į 
Kanadą. Apsistojo jis nuola
tiniam kūrimuisi Hamiltono 
mieste, Ontario povincijoje. 
Čia ir aukso žiedus sumainė 
su Eugenija Stoškute. Užau
gino ir išmokslino du sūnus ir 
dvi dukras. Graži lietuviška 
šeima, būtina pridėti..., ir 
sportuojanti šeima, nes vaikai 
ŠALFASS-gos pirmenybėse ir 
Kanados jaunių varžybose 
dažnai būdavo pirmieji. Velio
nio laidotuvėse matėsi gražus 
būrelis gražių vaikaičių. Algir
das Grajauskas, dirbo, rūpi
nosi šeimos ateitimi, tačiau 
pats niekad neužmiršo sporto. 

Įsteigus Hamiltono lietuvių 
sporto klubą „Kovas" 1949 m. 
liepos 12 d., velionis buvo vie
nas pagrindinių trenerių leng
vojoje atletikoje, jaunių krep-
šinyje, lauko ir stalo tenise bei 
kitose sporto šakose. Jis pats 
veikliai • reiškėsi, ypač lauko 
tenise. Žaidė jį iki vėliausių 
savo gyvenimo dienų ir rūpi
nosi šios sporto šakos išlaiky
mu lietuvių tarpe. Bendradar
biavo spaudoje su išsamia ir 
tikslia informacija apie Hamil
tono „Kovas" veiklą ir atsieki-
mus. Daugelį metų ėjo klubo 
pirmininko pareigas. 

Laidotuvių metu, atsisvei
kindama velionį, sportininkė 
ir klubo darbuotoja Sofija Viz-
girdaitė-Rickienė kalbėjo apie 
eilę buvusių žymių ir nenuils
tančių klubo darbuotojų (K 
Baronas, a.a. K. Stanaitis, a.a. 
J. Bulionis, a.a. A. Grajaus
kas, S. Rickienė, a.a. J. Svilas 
ir kt. Red.), kurių tarpe ir Al
girdas Grajauskas buvo pa
šventęs dalį savo gyvenimo 
jaunimui, dažnai nesupran
tančiam, nekantriam ir nuolat 
siekiančiam būti pilnaverčiu 
žmogumi — lietuviu. Algirdo 
Grajausko ir kitų darbuotojų 
atlikti darbai, išlieta energija, 
atsisakytos poilsio valandos ir 
rūpestis niekuomet nebus už
miršti... 

A.a. Algirdas Grajauskas pa
laidotas Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Anapilyje, Missisau-
goje, Ontario. Hamiltono „Ko
vas", o ir visa išeivijos sporti
ninkų bei darbuotojų bendruo
menė liūdi kartu su jo šeima 
netekus gero lietuvio ir sporti
ninko. 

Sigi tas Krasauskas 

Gyvenimo saulėlydis jau 
dažnai paliečia vyresniąją 
kartą. Neseniai, Detroite už
geso gyvybė veterano sporti
ninko ir sporto darbuotojo Vla
do Simučio. Šių metų liepos 29 
d. Hamiltone, Kanadoje, pasi
baigė gyvenimo eiga ir kito 
sporto veterano, sporto dar
buotojo Algirdo Grajausko. 
Abu vyrai dalį savo gyvenimo 
buvo paskyrę sportui, jaunimo 
auklėjimui ir organizaciniam 
lietuvių išeivijos sporto dar
bui. „Draugo" skiltyse apie 
Vlado Simučio netektį išsa
miau yra rašęs jo mokslo ir 
sportavimo laikotarpio bend
raamžis Kęstutis Čerkeliūnas. 
Šiuo rašiniu mėginsime su
grįžti su žiupsneliu prisimi
nimų apie, jau irgi amžinybėn 
išėjusį Algirdą Grajauską. 

Gimė Algirdas Grajauskas 
Lietuvoje, Vilkaviškio apskri
tyje 1923 metais. Mokslo lai
kais gimnazijoje, būdamas 
sveikas ir žvalus jaunuolis, la
bai aktyviai ir sėkmingai reiš
kėsi sportiniame gyvenime. 
1944-taisiais, sovietų okupan
tams grįžtant į kraštą, kaip ir 
daugelis Lietuvos jaunuolių — 
sportininkų pasitraukė į Vo
kietiją rimtai galvodami ilgai 
netrukus sugrįžti atgal į tėvy
nę. Ta svaja, deja neišsipildė. 
Lietuvai buvo lemta vėl ne
priklausoma tapti tik po dau
gelio sovietinės priespaudos 
dešimtmečių. 

Atvykęs Vokietijon Algirdas 
apsistojo Ingolštato mieste. 
Ten gyvenant, netrukus bai
gėsi karas, tačiau, greito grį
žimo į tėvynę perspektyvos 
blėso... Reikėjo taikytis prie 
naujų gyvenimo sąlygų. Jau, 
1945 m. Algirdas Grajauskas, 
J. Žemaitis ir A. Karaitis, pir
mieji sporto entuziastai šiame 
mieste, karo pabėgėlių stovyk
loje įkūrė lietuvių sporto 
klubą, kuriam pasikeisdami 
vadovavo iki 1950 m. prasidė
jusios masinės emigracijos į 
užjūrius. Sporto klube buvo 
ugdomas krepšinis, stalo teni
sas, šachmatai ir lengvoji atle
tika. Tačiau išskirtinai sekėsi 
lengvaatlečiams. A. Ir J. Že
maičiai (trumpuose nuotoliuo
se), o šuolininkas Algirdas 
Grajauskas 1949 m. Ingolšta
to miesto pirmenybėse, šok
damas su kartimi laimėjo net 
pirmąją vietą <3 m 20 cm). Šis 
pasiekimas ne tik lietuvių 
išeivijoje, bet ir to meto Vokie
tijoje buvo pats geriausias. A. 
Grajauskas, 1947 m., tuome
tinės lietuvių sporto vado
vybės buvo išrinktas atstovau
ti lietuviams Pavergtųjų Tau
tų lengv. atletikos pirmeny
bėse Niurnberge, šokime į 

Linksmai nusiteikę Los Angeles sporto klubo „Banga" tinklininkai, gerai pasirodę VI PLS žaidynėse Lietuvoje. 
Nuotr. V. Kapočiaus 

SPORTO VETERANAS VLADAS 
ADOMAVIČIUS LIETUVOJE 

Iš Sanny Hills, Floridos, at
vykęs I Lietuvos tautinės 
olimpiados 1938 m. Kaune 
dalyvis ir žymusis Lietuvos ir 
.užsienio lietuvių sportininkas 
Vladas „Juja" Adomavičius 
ne tik dalyvavo VI Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse bir
želio mėnesio pabaigoje, bet 
žaidynių stalo teniso varžy
bose, vykusiose „Bangos" 
sporto komplekse, savo am
žiaus grupėje užėmė I vietą. 

Šis sporto veteranas (gimęs 
1917 m. lapkričio 20 d.), per 
savo sportinę karjerą, reiškė
si ne vien stalo tenise, bet ir 
futbole, krepšinyje, domėjosi 
ledo rituliu bei plaukimu. Sa
vo lankymosi Lietuvoje metu, 
šalia pasirodymo prie stalo 
teniso stalų, kur jis laimėjo 
olimpinį aukso medalį, daly
vavo ir kituose sportiniuose 
renginiuose. 

Vienas jų buvo sporto vete
ranų forumas Sporto muzie
juje Kaune, kur jis buvo ap
dovanotas nusipelniusių Lie
tuvos sportui žymenimis (to
kiais apdovanoti ir iš JAV at
vykusieji: Vytautas Grybaus
kas, Gasparas Kazlauskas, 
Kęstutis Čerkeliūnas). 

Šiemet, viešėdamas Kau
ne, Vladas Adomavičius sug
rįžo į savo jaunystės miestą, 
nes čia 1927-1934 m. mokėsi 
,Aušros" berniukų gimnazi
joje. Baigęs vidurinį mokslą, 
nuo 1936 m. dirbo Kauno 
miesto valdyboje, tada atliko 
karinę prievolę. 

1944-siais pasitraukė į Vo
kietiją ir čia gyveno iki 1949 
metų, kol pakėlė sparnus į 
Dėdės Šamo žemę. 

Vlado Adomavičiaus biogra
fija išmarginta sportiniais pa
sireiškimais bei pergalėmis, 
kas jį daro vienu iš žy
miausiųjų tebegyvenančių 
Lietuvos sporto veteranų. 

Lietuvoje jo sportinė veikla 
buvo susieta su trimis sporto 
klubais: LFLS, „Tauru", 
„Kipru". Jau 1932 m. jauna

sis Vladas įsijungė į „Tauro" 
jaunių futbolo vienuolikę, o 
jau sekančiais metais įsitvir
tino pagrindinėje sudėtyje ir 
tada „Jujos" vardu žinomas 
futbolininkas savo stipriu šū
viu dažnai mušdavo įvarčius 
aukščiausios lygos komandų 
susitikimuose. 

1937 m. Vladas pirmą kar
tą pasirodė Lietuvos futbolo 
rinktinėje rungtynėse prieš 
Rumuniją. 1939 m. įvykusia
me Lietuva — Estija susiti
kime, Taline, Vladas įmušė 
vienintelį rungtynių įvartį, 
kuris lietuviams nulėmė per
galę. 1940 m. spalio mėnesį 
buvusių Lietuva — Latvija 
rungtynių (laimėjo lietuviai 
4-3), Vladas įmušė pergalę 

'atnešusį įvartį. 
Nemaža įvarčių Vladas pel

nė įvairiuose susitikimuose 
Vokietijoje. Jau 1945m. Wies-
badene susibūrusioje „Litu-
anicos" vienuolikėje „Juja" 
buvo pabaisa net Vokietijos 
gerosioms komandoms. Atvy
kęs į New Yorką Vladas iki 
1957 metų žaidė pajėgaus to 
miesto lietuvių sporto klubo 
vienuolikės centro puolėju. 
Nemažai Vladas reiškėsi ir 

krepšinyje, tačiau jo geriau
sieji pasiekimai buvo stalo 
tenise. Šioje sporto šakoje 
pradėjo žaisti kartu su Lietu
vos „tūzais": V.Dzindziliaus-
ku, V. Variakoju, E. Nikols-
kiu, Ch. Duškesu. 1936 m. jis 
jau atstovavo Kauno rinkti
nei rungtynėse su Ryga 
(laimėjo lietuviai 7-2). 1938 
m. kartu su S. Meiliūnu Lie
tuvos pirmenybėse vyrų dve
jete tapo čempionais. O tais 
pačiais metais įvykusioje I 
Lietuvos tautinėje olimpia
doje vieneto varžybose pelnė 
bronzą, o dvejete (su V.Dzin-
dziliausku) — bronzą. 

Daug gražių pergalių stalo 
tenise Vladas pelnė ir atvy
kęs į Ameriką, bet apie tai 
gal teks rašyti kitą kartą. 

PERMAININGASIS 
NAGANAS 

Šiomis dienomis pasirodė 
Remigijaus Kazilionio ir Juozo 
Šalkausko knyga „Permainin
gasis Naganas", kurioje prisi
menamos XVIII Žiemos olim
pinės žaidynės, vykusios va
sario 7-22 dienomis, Nagane, 
Japonijoje. 

Knygą 3 tūkst. egzempliorių 
tiražu išleido Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto (LT
OK) leidykla. 

Liepos 21 d. Vilniuje, kavi
nėje „Olimpija", vykusiame . 
knygos pristatyme LTOK pre
zidentas Artūras Poviliūnas 
prisiminė, kad startai Nagane 
tikrai buvo permainingi, ta
čiau Lietuvos sportininkai, to
se olimpinėse žaidynėse nuo 
tada, kai Lietuva tapo nepri
klausoma, pasirodė geriausiai. 
A. Poviliūnas pažymėjo, jog 
knygos skaitytojai galės įsi
tikinti, jog mūsiškiai olimpia
doje kovojo iš visų jėgų. 

Knygos teksto autorius, 
„Lietuvos ryto" žurnalistas R. 
Kazilionis sakė, jog po olim
piados jau praėjo nemažai lai
ko, todėl skaitydami šią knygą 
sporto gerbėjai galės prisimin
ti Nagane vykusias varžybas, 
mūsų šalies sportininkų pasi
rodymus. 

Knyga iliustruota daugiau 
nei šimtu nuotraukų, kurių 
didžiosios dalies autorius — J. 
Šalkauskas. Pateikiami ir var
žybų rezultatai. 

Knygos pristatyme dalyvavo 
olimpiečiai čiuožėjai Margari
ta Drobiazko ir Povilas Vana-

i i • i • — 

Po ilgesnės pertraukos bu
vo vėl miela pabendrauti su 
Vladu Adomavičiumi Kaune 
ir prisiminti mūsų pažintį ka
ro pabėgėlių stovyklose, Vo
kietijoje. O Vladas, kaip ir 
anksčiau, dar vis gyvybingas, 
pilnas geros nuotaikos ir hu
moro. 

Reikia palinkėti šiam mūsų 
sporto veteranui tų pačių da
lykų ir ateityje. 

Edvardas Šulaitis 

. Futbolas Čikagoje 
FUTBOLO PIRMENYBIŲ PRADŽIA — ŠĮ 

SEKMADIENI 
Iš „Metropolitan Soccer" ly

gos vadovybės gautas praneši
mas apie šios lygos pirmeny
bių pradžią. Iš pranešimo pa
aiškėjo, jog šiemet rungtynės 
prasideda savaitę anksčiau — 
rugpjūčio 23 d. — tai jau šį 
sekmadienį (o ne rugpjūčio 30 
d., kaip buvo galvojama). 

„Lituanicos" vyrų komanda 
šį sekmadienį, rugpjūčio 23 d. 
3 vai. p.p. turės pirmąjį ru
dens rato susitikimą. Mūsiš
kiai rungtyniaus Orland Park, 
IL, prieš lenkų „Lightning" 
vienuolikę Centenial parko 
aikštėje. 

O rugpjūčio 30 d. „Lituani-
cos" vyrai važiuos į Lombard, 
IL, kur išmėgins jėgas prieš 
naujai susidariusią komandą 
— Lombard Soccer Club. 

„Metropolitan Soccer" lygos 
I diviziją apleido dvi koman
dos „Real FC" ir „Fortūna". 
Nuo šio rudens į pirmenybes 
vėl grįžta „Rams", taip pat jau 
minėta Lombard S. C. Koman
dų skaičius pirmenybėse lieka 
nepasikeitęs. 

Daugiau apie šias pirmeny
bes bus ateinančio penktadie
nio „Sporto apžvalgoje". 

E.Š. 
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gas, biatlonininkas Liutauras 
Barila, slidininkai Ričardas 
Panavas ir Kazimiera Stro-
lienė. 

Pasidžiaugęs naująja knyga, 
Kūno kųjtūros ir sporto depar
tamento generalinis direkto
rius Rimas Kurtinaitis už Na
gano olimpiadoje užimtą aš
tuntąją vietą įteikė pinigines 
premijas M. Drobiazko ir P. 
Vanagui bei jų trenerei Lilįjai 
Vanagienei. Garbes raštas bu
vo įteiktas daug Lietuvos šo
kėjams ant ledo padedančiai 
žymiai Anglijos trenerei Betty 
Callaway. 

(Elta) 
LIETUVOS 

BURIUOTOJAMS — 
PASAULIO 

PIRMENYBIŲ 
„AUKSAS" 

Medemblikas (Olandija), 
rugpjūčio 10 d. (ELTA). Olan
dijoje vykusio pasaulio JLaser-
Radial" klasės buriavimo čem
pionato komandinėje įskaitoje 
Lietuvos buriuotojai, aplenkę 
Graikijos ir Anglijos koman
das, iškovojo aukso medalius. 

Dukart Europos ir kartą pa
saulio „Laser-RadiaT klasės 
čempionas kaunietis Raimon
das Šiugždinis finale užėmė 
ketvirtąją vietą. Kaip Eltai 
teigė Lietuvos buriuotojų są
jungos viceprezidentas Albi
nas Grabnickas, iki prizinės 
vietos R. Šiugždiniui pritrūko 
vos 1 taško. 

Nugalėjo portugalas Gusta
vo A. R. de Lima. Antrąją ir 
trečiąją vietas užėmė graikai 
Andonis Bougiouris ir Ale-
xandros Logothetis. Kiti du 
Lietuvos buriuotojai Giedrius 
Gūžys ir Linas Grabnickas 
užėmė atitinkamai 10-ąją ir 
13-ąją vietas. 

Moterų varžybose aukštąją 
10-ąją vietą užėmė Jurgita 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77*471-3300 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suita 310 

Naperv*e. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
382S Highland Ava.. 
Tow«f 1.Suite3C 

Downers Grova, IL 60515 
Tai. (630) 4364)120 

EDMUNDAS VONAS, HLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tet 773-565-7755 
Vatandoa pagal susitarimą ' 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hckoiy Hite, IL 
1 mylia į vakanf; nuo HaiTem Ave. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htekory Hate, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apy). su Normwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

Maleckaitė. Agnė Kalanavi-
čiūtė liko 37-ta, o 16-metė 
Gintarė Volungevičiūtė — 47-
ta. Nugalėjo Italijos atstovė 
Larisa Nevierov. Antrąją vietą 
užėmė olandė Carolijn Brou-
wer, trečiąją — švedė Jeanette 
Dagson. 

Iš viso pasaulio čempionate 
dalyvavo 209 buriuotojai ir 87 
buriuotojos iš 43 šalių. 

(Elta) 

KAUNO „ŽALGIRIS* STIPRINAMAS NBA 
KREPŠININKAIS 

Sporto muziejuje, Kaune, sportinė* veiklos parodos atidaryme s m. birte-
lio 27 d. Iš k.: Lietuvos stalo teniso federacijos pirm Vincas Franckaitis ir 
Lietuvos sporto veteranas Vladas .Juja" Adomavičius. 

Nuotr Ed. Šulaičio 

Šiemet prestižinėje Euroly-
goje debiutuosiančioje Kauno 
„Žalgirio" krepšinio koman
doje žais du pernai JAV NBA 
lygoje rungtyniavę krepšinin
kai. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
pranešė, kad „Žalgirio" vado
vai jau pasirašė sutartis su 
214 cm ūgio vidurio puolėju 
čeku George Zidek ir 198 cm 
ūgio atakuojančiu gynėju 
amerikiečiu Anthony Bowie. 

25-erių metų amžiaus čekas 
G. Zidek praėjusi sezoną žai
dė NBA Seattle „SuperSonics" 
komandoje, anksčiau yra 
rungtyniavęs Denverio „Nug-
gets" ir Sharlotte „Hornets" 
klubuose. 

34-erių metų amžiaus A. 
Bowie praėjusį sezoną žaidė 
New Yorko „Knicks" koman

doje, o dar ankstesniais me
tais buvo vienas lyderių stip
rioje Italijos Milano „Stefa-
nel" komandoje. 

Prieš tai jis yra žaidęs San 
Antonio „Spurs", Huston 
„Rockets" ir Orlando „Magic" 
komandose. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
rašo, kad iš viso šiame sezone 
„Žalgirio" komandoje turėtų 
žaisti dar du užsienio krepši
ninkai. 

Be to, tikimasi susitarti su 
žaidėju Šarūnu Jasikevičiumi 
— iki šiol žaidusiu JAV stu
dentų lygoje ir neblogai pasi
rodžiusiu šiemet Lietuvos 
rinktinėje. Turėtų „Žalgirio" 
komandoje likti ir du per
nykščiai komandos lyderiai — 
Saulius Štombergas bei Dai
nius Adomaitis. (Elta ) 



KAS ATSISĖS Į KREMLIAUS 
VALDOVO SOSTĄ? 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Nors iki Rusijos prezidento 
rinkimų dar yra 2 metai, bet 
jau dabar žiniasklaida spė
lioja, kas bus naujas Federaci
jos prezidentas. 

Kaip rašo „Guardian Week-
ly", buvusio gen. Aleksandro * 
Lebed laimėjimas Krasnojars
ke vėl atgaivina viltį jam tapti 
Rusijos federacijos prezidentu. 
Rusijos prezidentas B. Jelci
nas buvo įsitikinęs, kad A. 
Lebed gubernatoriaus rinki
muose neatsieks žymesnių re
zultatų ir tuo pačiu sužlugdys 
savo ambiciją kandidatuoti į 
Rusijos prezidentus. Bet jau 
pirmame rate jis gavo 45 pro
centus balsų, 10 proc. daugiau 
negu Kremliaus remiamas gu
bernatorius Valeri Zubov, o 
antrame rate net 19 procentų 
viršijo savo varžovą ir tokia 
žymia persvara buvo išrinktas 
Krasnojarsko krašto guberna
torium. Taigi A. Lebed tapo 
asmeniu, kurį prezidentas Jel-
cin nori sulaikyti, žengiant į 
Kremliaus valdovo sostą. 

Kaip politinis analistas Leo
nidas Radzikovsky sako, A. 
Lebed yra labai pavojingas 
Jelcinui. Jelcinas jo nemėgsta 
ir yra pasiryžęs bet kuria kai
na sutrukdyti tapti Rusijos 
prezidentu. Dabar, kai A. Le
bed laimėjo Krasnojarske rin
kimus, Jelcinas bus priverstas 
remti Maskvos merą Juri 
Lužkov, vienintelį atstovą val
dančios partijos, kuris būtų 
pajėgus rinkimuose įveikti 
gėri". A. Lebed. Bet Lužkov tuo 
tarpu neigia, kad jis yra suin
teresuotas siekti Rusijos prezi
dentūros. Sakoma, kad Luž
kov yra nusistatęs Prezidento 
modelį, kombinuojant autori
tarinį režimą imant dėmesin 
mafijos praktiką. Ir tai Jelci
nui nėra priimtina. 

Šiuo metu atrodo, kad dėl 
prezidento kėdės yra du 
rimčiausi varžovai A. Lebed ir 
V. Lužkov. Par ilgas laikas iki 
prezidentini 4 rinkimų. Jei 
prezidento B. Jelcin sveikata 
iki rinkimų dar bus patenki
nama, daug kas gali pasikeis
ti. 

Kad prezidentu taptų buvęs 
ministras pirmininkas yra la
bai maža galimybė, nes jam 
trūksta charizmo (patrauklu
mo). Tą patį galima pasakyti 
apie jauną reformatorių Nem-
cov, kurio populiarumas pa
skutiniuoju laiku dėl nei
giamų paskalų smarkiai krito. 

Tokia padėtis pastato Krem
lių į nemalonią padėtį pasi
rinkti įpėdinį iš labiausia po
puliarių politikų, esančių opo
zicijoje. Bet sunku Rusijoj būti 
populiariu, nekritikuojant vy

riausybės, kuri yra nepajėgi 
laiku išmokėti atlyginimų, 
kuri negali sutvarkyti finansi
nių reikalų, kriminalistų, ku
rie kiekvienu laiku gali pa
samdyti žudikus, kai tik rei
kalinga suvesti sąskaitas su 
savo priešininkais ar konku
rentais. 
tai į Rusijos prezidentus tik 
formaliai yra opozicijoje. J. 
Lužkov yra populiarus, nes jis 
pasisako prieš demokratų „mo
netarinę politiką, kuri su
griovė Rusiją", vadovauja sro
vei, konkuruojančiai su priva
taus sektoriaus finansiniais 
oligarchais, kaip Boris Bere-
zovsky ir jo konkurentas Vla
dimiras Potnin. A. Lebed nie
kaip nebūtų atgavęs savo poli
tinės padėties aukštumos be 
Berezovskio pagalbos. 

Lieka klausimas, ką rems 
komunistų partija į Rusijos 
prezidentus? Ar tai bus Gena-
dy Ziuganov ar kas kitas, bet 
tas kandidatas nebus pajėgus 
įveikti Jelcino remiamo kandi
dato antrame rinkimų rate. 

Krasnojarsko rinkimų duo
menys parodė, kad komunistų 
kandidatas nepateks į antrąjį 
rinkimų ratą. Komunistų kan-

Liepos 31d. Kaune prasidėjo Baltijos valstybių ugmagesybos sporto pirmenybės, kuriose dalyvavo Lietuvos, 
Estijos, Latvijos ir Lenkijos rinktines. Pirmenybės pradėtos rengti 1961 ra. Rygoje, ir nuo to laiko jos kasmet 
vyksta vis kitoje Baltijos valstybėje. 

SEREIKIŠKIŲ PARKE — 
LIETUVOS TAUTŲ 

MIESTELIS 

Vienintelis Lietuvoje tarp
tautinis gatvės renginių fes
tivalis „Vilniaus dienos" toliau 

didatas Piotras Ramanov pa- gramą. Nors šįmet šventė ofi 
teko tik į trečią vietą gautų cialiai vyks rugpjūčio 13-16 d. 
balsų skaičiumi, toli ątsilikda- jau rugpjūčio 9-ąją Sereikiš-

ną festivalio dieną Sereikiškių 
parko scenoje bus skirtas lai
kas „tautų miestelio" meninei 
programai. Ją atliks Lietuvoje 
gyvenančių tautinių grupių 
meno kolektyvai. 

Šį projektą remia PHARE, 
tęsia šią tradiciją ir plečia pro- Jame dalyvauti „Vilniaus die

nų" rengėjai kviečia visas Lie
tuvoje esančias tautines bend
rijas. Tai — reta .proga paro-

ma3 nuo Lebedžio ir Zubovo. 
Taigi atrodo, kad Lebed nebus 
sustabdytas, kaip to nori pre
zidentas Jelcinas. Romanovo 
rėmėjai antrame rate tikriau
siai balsuos už A. Lebedį. 

Stebėtojai iš anksto numatė, 
kad Lebed rinkimus Krasno
jarske laimės, nes jis sugeba 
patraukti balsuotojus, kurie 
yra nepatenkinti komunistais 
ir Vladimiro Žirinovskio nacio
nalistais. I Lebed vieningą 
frontą su Berezovskiu reikia 
aiškinti kaip veiksmą sukili
mo prieš Kremlių. Neseniai 
laikraščiai, kontroliuojami Be
rezovskio konkurentų (Pota-
nin ir Lužkov) įdėjo straips
nius, kad jis (Berezovsky) 

kių parke prasidės tarptau
tinė Vilniaus mugė. Ji rengia
ma pirmą kartą. Mugėje bus 
galima nusipirkti ne tik ama
tininkų ar tautodailininkų 
darbų, bet ir įvairių bendrovių 
pramoninės produkcijos. Tuo 
pačiu metu Sereikiškių parke 
įsikurs ir „Lietuvos tautų 
miestelis". 

Etnografiniai nameliai — 
stendai apsups nedidelę aikštę 
— forumą, kurio centre stovės 
bendravimui skirtas apskritas 
stalas. Nameliuose bus etnog
rafinės ekspozicijos, supažin
dinančios šventės svečius su 
įvairių Lietuvoje gyvenančių 
tautų papročiais ir tradicijo
mis, čia bus galima nusipirkti 

Nuotr. Eltos 

dyti vilniečiams ir sostinės 
svečiams savo tautos savitu
mą, kultūros paveldą ir šian
dieninį gyvenimą, harmoningą 
sambūvį su kitų tautų gru
pėmis. Smulkiems verslinin
kams, pasak šventės rengėjų 
— tai nieko nekainuojanti ga
limybė reklamuoti ir parduoti 
savo gaminius, užmegzti nau
jus naudingus ryšius. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Audra dar nepraėjo 

„Tautų nameliai" Sereikiškių parke rugpjūčio 
„Lietuvos tautų miestelis" festivalis. 

11-16 d., kur vyko 
Nuotr. Eltos 

viešai prieštarauja Jelcinui, jų amatininkų bei smulkiųjų 
tuo pat laiku žinodamas prezi- verslininkų gaminių. Kiekvie-
dento šeimos finansinius rei-
kalus, jį šantažuoja. 

Neseniai įvykusiame televi
zijos pokalbyje Berezovsky pa
tvirtino savo paramą Lebedžio 
kandidatūrai, pareikšdamas, 
kad tik generolas Lebed su
gebės patraukti balsuotojus, 
palankius Lužkovui preziden
tiniuose rinkimuose, atverda-

Berezovskis pakartojo savo 
nuogąstavimą dėl Jelcino re
miamo Sergei Kirijenko ir 
mėgino jį sutrukdyti, kad ne
būtų paskirtas ministru pir
mininku. Jelcino atstumtas 
Berezovsky tikisi dabar atsi
gauti rinkimus laimėjus Le
bedžiui Krasnojarske. Jo rė

mas kelią trečiam kandidatui, miamas gen. Lebed ateinan-
kuriuo gali būti Černomyrdin, čiuose rinkimuose drąsiai 
labiau artimas Berezovskiui. žengs pirmyn, stengdamasis 
Tuo pareiškimu buvo išpro- atsisėsti į Kremliaus vadovo 
vokavęs Jelciną, kuris dėlto kėdę. Taip šiuo metu progno-
pareiškimo labai supyko. zuoja politiniai spėliotojai. 

„('igorrų namelis" Sereikiškių parke, kur rugpjūčio 11-16 d. veikė 
..Lietuvos t utų miestelis", vienas iš tarptautinio gatves renginių festiva
lio „Vilnia* < dienos '98" renginiu Nuotr. Eltos 

Si savaitė Amerikai buvusi 
skausminga, nors preziden
tas, „atlikęs viešą išpažintį" 
pirmadienio vakare, susirinko 
savo šeimą ir, tarytum niekur 
nieko, išvyko atostogų. Tačiau 
audra, kurią jo kalba į tautą 
sukėlė, dar toli gražu ne
praėjo. Galima net teigti, kad 
ji tik dabar pradeda šėlti ir 
nežinia, ką savo gaivalingu 
siautimu sugriaus — galbūt 
net Bill Clinton prezidenta
vimą. 

Antradienio, trečiadienio ir 
ketvirtadienio spauda beveik 
be išimties didžiausią dalį vie
tos skyrė įvykiams Vašing
tone ir prezidento kalbos na
grinėjimui. Nors ištisus mė
nesius jos puslapiuose mir
gėte mirgėjo pagrindinių šio 
skandalo veikėjų pavardės ir 
iki nemaloniausių detalių at
pasakojamos jų elgesio smulk
menos, nors visi nekantriai 
laukė, kuo viskas baigsis ir 
spėliojo tos pabaigos pasek
mes, šiuo metu jaučiamas 
kažkoks gėdos, nusivylimo ir 
kaltės jausmų mišinys. Gal
būt ne vieno žurnalisto ar re
daktoriaus pasąmonėje su
knibžda balsas, kad per daug 
mėgautasi tariamais prezi
dento ir jo įvairių „simpa
tijų" nuotykiais, kad galbūt 
tas nuolatinis, tiesiog nesvei
kas, dėmesys paskatino kai 
kuriuos asmenis „pasitempti" 
ir kuo svarbiau pasirodyti. 
Dabar Pandoros dėželė jau 
atidaryta. Jos turinį žino ne 
tik sava tauta, bet ir visas pa
saulis. O tai, kas toje dėželėje 
atrasta, garbės Amerikai ne
suteikia. 

Amerikiečiai per kelias die
nas turėjo progos pergalvoti 
savo prezidento žodžius. Bill 
Clinton yra ypač efektingas 
kalbėtojas, tad tuoj po kalbos 
pirmadienio vakare ir dar an
tradienio ryte jo populiarumo 
skalė ne tik nenukrito, bet 
žymiai šoktelėjo aukštyn. Ta
čiau dabar jau kitas vaizdas. 

Verta pabrėžti, kad pagrin
diniu Bill Clinton nusikalti
mu tauta nelaiko svetimavimo 
— tai būtų galima atleisti. 
Prezidentas pažeidė savo pa
reigų orumą, pažeidė tautos 
jam suteiktą besąlyginį pasi
tikėjimą, ilgus mėnesius me
luodamas ir dangstydamas 
santykių su Baltųjų rūmų tar
nautoja paslaptį. Net ir tvir
tinimas, kad jis savo prisi
pažinimu nenorėjo įskaudinti 
žmonos, kad savo silpnumo 
gėdijasi, yra nepakankamas. 
Antra vertus, kas gali tikėti. 
kad Hillary net nenujautusi? 
Kažkaip įskaudintos ir paže
mintos žmonos įvaizdis šiai 
tvirtai inteligentei moteriai 

nelabai tinka. 
Nebe pirmą kartą Bill Clin

ton stengiasi savo asmenybes 
patrauklumo pagalba išsisuk
ti iš jam metamų kaltinimų. 
Prisiminkime, kaip jis aiškino 
priežastis, del kurių išvengė 
karines tarnybos, kaip jis tei
sinosi dėl marijuanos rūkymo 
(dūmų neįkvepęs...), kaip nu
mojo ranka į kaltinimus del 
nemoralių santykių su Genni-
fer Flovvers. ir 1.1. 

Amerika, kaip ir jos prezi
dentas, yra nuolat viso pasau
lio dėmesio centre, tad po pir
madienio vakaro kone visų 
valstybių dienraščių kartojo 
tą pačią temą: JAV preziden
tas iki šiol melavo, bet buvo 
priverstas prisipažinti, kad 
pažeidė tautos pasitikėjimą ir 
moralės dėsnius. Savo elgesiu 
jis užtraukė gėdą ne tik sau, 
bet visam kraštui. Jeigu Bill 
Clinton pasiliks Baltuosiuose 
rūmuose baigti prezidento ka
dencijos, jis jau nebebus veik
smingas — kai žmogumi ne
galima pasitikėti mažuose 
dalykuose, kaip galima tikėti 
dideliuose? 

Įdomiausiai mintis dėstė 
Arabų pasaulio žiniasklaida, 
sukūrusi konspiracijos hipote
zę. Esą Amerikos prezidento 
bėdos buvusios gudriai su
planuotos Izraelio, norint jį 
išstumti iš Baltųjų rūmų. Bill 
Clinton pastaruoju metu ne 
kartą aštriai pasisakė prieš 
Izraelio premjerą Netanyahu 
ir spaude, kad vėl būtų 
pradėtos taikos derybos su pa
lestiniečiais. Jeigu prezi-
dentūron atsisės Al Gore, ku
ris yra daug palankesnis 
žydams, Izraelis bus laimėjęs. 
Jordano spauda nusistebėjo, 
kad Amerikoje tiesa ir atviru
mas labai vertinamas, bet taip 
pat atsargiai išreiškė .Izraelio 
sąmokslo prieš prez. Bill Clin
ton teoriją. 

Meksikos televizijoje buvo 
transliuota Izraelyje sukurta 
skalbimo miltelių reklama. 
Joje FBI agentams įsakoma 
įsibrauti į „Monika Lavinsky" 
butą ir surasti suknelę, kurią 
labai reikia išskalbti. Kai 
agentai pasididžiuoja savo 
viršininkui, kad skalbimo mil
teliai puikiai atliko darbą ir 
suknelė yra „baltesnė negu 
balta", viršininkas pareiškia: 
„Jums buvo pasakyta ieškoti 
mėlynos suknelės!" 

Jeigu šiuose įvykiuose rei
kėtų rasti kažką teigiama, tai 
būtų labai ryškus pavyzdys, 
kaip veikia tikroji demokrati
ja. Priesaiką teisme sulaužęs 
yra lygiai kaltas valstybės 
prezidentas, lygiai ir benamis 
valkata — išimties čia nedaro
ma niekam. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr.5 (Tęsinys) 
— Jau nuo ano kauburio tas tuščias šonas patraukė 

akį, o iš čia dar labiau. Atrodo, kokia galybė pusę kal
no kirste nukirto. 

— Ir nukirto, — visiškai rimtai pasakė, paskum 
šyptelėjo. Kažin koks kalnų dievas pasamdė velnią 
ožkų ganyti. Mat vienas ožys buvo toks pasiutęs, kad 
joks piemuo negalėdavo jo sulaikyti. Eidavo per kal
nus kaip patrakęs, nors tu ir kažin ką. Ir velniui tas 
pats. Visas ožkas varo į vieną pusę, o ožys eina į kitą. 
Nieko neklauso. Kai ima kalnais bėgti, tai nors galą 
gauk. Ir bėga vis kur aukščiau. Žinoma, velnio kojos ir 
greitos, tai pasivydavo, pasižabodavo ir raitas parjoda
vo pas ožkas, o tas palekuoja, palekuoja kol kvapą at
gauna ir vėl per kalnus. Tai sykį va taip ir atsitiko. 
Kai ožys tą dieną jau kelintą sykį ištrūkęs per tą kal
ną lėkė, velnias prisivijęs nebegriebė, bet botagu taip 
kirto, kad ir ožį perkirto ir kalną perskėlė. Pusė pasili
ko stovėti, o kita nuvirto į pakalnę. Mėgstu jį ir aš. 
Nueisim kurią dieną. Pamatysi, kad verta. Šiandien 
nebespėsi, nebent ožio kojas turėtum. Jeigu mėginsi 
pasidairyti, tai kiek paėjęs keliu pirmu kelučiu pasuk 
į dešinę, kai kelutis labai staiga pasisuks į kairę, pats 
nesuk, nieko gero nematysi, eik takučiu tiesiai, tai vie

tomis rasi ir ko pasižiūrėti. Man reikia bėgti į -avo 
jungą. Netrukus pradės rinktis nauja banga. Šiek tiek 
senų prisiekėlių, bet dabar daugiausia nuo plento Ne 
visus tuos plentinius mėgstu, ką žmogus gali padaryti, 
reikia priimti kokie ateina. Laimingai pasidairyk, o 
paskum rasim laiko ir pasiūturiuoti. 

Nuėjo į vidų. 
Valandėlę žiūrėjau į kalną. Iš čia jis atrodė UM 

netoli. Mums bešnekant, apačią užgulė šešėlis, o jis 
kilo iš tamsių šešėlių, ir šo\ > į viršų, pilnas nuosta
baus šviesumo, lyg pats iš vidaus šviestų. Tikrai tu
rėjo būti velniškas tas velnio botagas. Ir ranka: Met 
mačiau, kaip velnias į kalną baigia pasivyti šuoliai:- le
kiantį ožį. Turbūt juodą. Ir kerta! Ir kaip! Skeliamas 
oras sušvilpia, skeliamas kalnas sutrinksi. Suima gai
lestis, kad negimiau su Maxfield Parrish ranka, tu-
pieščiau ir nutapyčiau nuostabų paveikslą. Parrish to
kio nenupiešė. Gal net tos pasakos negirdėjo. O j< >gu 
ir girdėjo, jam kalnuose labiau patiko piešti da: tas 
moteris. Bet ar velnias visada turi būti bjaurus? Jį rgi 
būtų galima nupiešti labai gražų, kaip Dovydą, kaip 
Apoloną. Ar tik bjaurūs tegali kalnus per pusę ska'dy
ti? 

Pasiėmiau aparatą, padariau kelias nuotraukas. 
Kas žino, gal žiemą sugebėsiu ir velnią su ožiu pri
dėti. 

Kelutis iš karto pasuko į miško ūksmę. Skubiai 
žengdamas, priėjau ir iš staigios kelučio alkūne- iš
dygusį taką. Iš pradžių jis niro į tankius šlaitą nuįT tu
sius, vijoklių priraizgytus krūmus. Tarpais per akme
nis lipo viršun, paskum bėgo kalno Šonu, staiga ūk

telėjo atgal ir vėl lipo aukštyn. Iš anapus slėnio prieš 
keletą valandų mačiau tą melsvą kauburį ir galvojau, 
kad smagu būtų ir nuo jo pasidairyti. Tada galvojau ir 
dabar tebegalvoju, kad gera būtų užsinešti miegmaišį 
ir keletą dienų praleisti kauburio viršūnėje. Keletą 
dienų tyluma skambančioje vienumoje! Ne uždaro 
kambario negyvoje vienumoje, bet vienumoje, pilnoje 
tvarkančios gyvybės, mirgančioje milijonais amžinai 
besikeičiančių spalvų, akimis nebeįmatomų kalnų mė
lynume skęstančių tolumų, slėniuose besidraikančio 
rytmetinio rūko, mėlyno dangaus dieną ir jo juodume 
mirksinčių žvaigždžių naktį; paragauti vienumoje be-
siplėšiančio vėjo ar jokio garso nesudarkytos tylumos. 

Tokio geismo pagautas, žengiu vienodai ir lengvai, 
kartais nuo akmens ant akmens peršokdamas ir pa
juntu, kad smilkiniuose ima mušti ir krūtinė ima 
gniaužtis. Susigriebiu, kad einu per greitai. „Kaip 
anas velnio gainiojamas ožys", nusišypsau ir atsiremiu 
į kažin kokio medžio pakumpusį kamieną. Valandėlę 
akyse šmėšeliuoja juodi ratiliukai. Aišku, kad per 
daug įsismaginau, o kalno viršūne dar kažin kur. Atsi
menu Joną minėjus, kad jie užeigą uždaro dešimtą. 
Jeigu norėsiu ligi to laiko sugrįžti, vargu ar šiandien 
pasieksiu viršūnę. 

Vėl į galvą ateina Jonas ir jo padėjėja, šeimininkė, 
padavėja, žmona. Iš kur tokią jis ištraukė ir ko ji 
smilksta čia su juo prisišliejusi prie to perskelto kal
no? O kur Brigitėlė? Labai smagi, daili apskritutė 
mergaite Sunku tada būtų buvę ją net moterim pava
dinti. Vijurkėlis tokia. Joną buvo taip apie pirštelį ap
vyniojusi, kad galėjo daryti, ką norėjo, eiti kur norėjo, 

o jis nė žodžio. Jam ji buvo pati geriausia žmona. Kai 
daktaras Pranelis kartą ją nimfomanijake pavadino, 
Jonas nugirdęs ko neapausavo. Tik keli vyrai sugriebę 
sulaikė. „Daktaras, kad jį perkūnas kur! "— tada šau
kė įšėlęs Jonas. — Vaikšto rūrą atkišęs, nė jokios mer
gos nebegali prisivilioti, tai ir tauškia. Kai mėginta 
prišnekinti spjovė į nosį, tapo nimfomanijake, o jeigu 
būtų ėjusi? Daktare! O jeigu būtų ėjusi? 

Daktaras nieko nesakė. Nutursino į savo baraką ir 
atsigulė. Vokiečiai buvo pagavę jį apkasų kasti. Kojų 
pirštai taip nušalo, kad reikėjo nupjauti, užtat dabar 
ir vaikščiojo kaip su kojokais, užpakalį atkišęs, o dai
lus vyras buvo. Sakė, net pats netikėjęs, kad kojų 
pirštai gali taip žmogų sugadinti. 

Valandėlę pastovėjus, iš akių juodi ratilai pranyko 
ir krūtinė vėl atsileido. Kelis kartus laisvai atsikvė
pęs, vėl patraukiau į kalną, bet šį kartą nebe taip 
sparčiai. Krūmai ėmė retėti. Staiga takas aštria alkū
ne pasisuko atgal, per akmenis palypėjo aukštyn, ir 
atsidūriau prieš tuštumą. Slėnis jau buvo nuslydęs 
toli į apačią, į jį iš kažin kur atėjusi lindo siaurutė 
naujo kelio juosta. Priėjo keli geltoni, dar saulės tebe-
nušviesti, taškai: žemkasės, žemvertes ir gal dar kas. 
Jie neseniai buvo kriokia milžinai, dabar vieni palikti 
tupi. Iš čia žiūrint, net vaikam žaisti per maži — tokį 
paėmęs dviem pirštais galėtum suspausti kaip gelsvo 
molio gabaliuką. Toliau į dešinę blizgančiais langu
čiais prie žemės prisiploję mokyklos keturkampiai, dar 
toliau medžių margume turbūt miestelis. Tą mintį 
siūlo baltas smailus bažnyčios bokštas ir du aukšti. į 
siūlus panašūs kaminai. (Bus daugiau) 
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„ALBATROSAI" SKRENDA 
Į LIETUVĄ 

EDVARDAS MAŽEIKIS 

Šios istorijos pradžia laikyti
nas nutarimas, kad Lietuvos 
karo lakūnų mokymui reikia 
turėti nelabai sudėtingus, Če
koslovakijoje pagamintus, lėk
tuvus L-39 „Albatros". Su pik. 
S. Murza lankydamiesi „Mosa-
viošou-92", sužinojome, kad 
tokius lėktuvus galime įsigyti 
Kirgizijoje. 1992 m. lapkričio 
11d. Algirdas Chaladauskas, 
Jonas Patašius, Valentinas 
Gecevičius ir aš išskridome į 
Biškeką. Kelionę apsunkino 
tai, kad su savimi vežėmės 
didelę sumą pinigų. Biškeke 
mus pasitiko ir apgyvendino 
aviacijos mokyklos atstovai. 
Technikos specialistai apžiū
rėjo lėktuvus, techninę doku
mentaciją ir išvyko namo. Su 
manimi liko tik inž. Gece
vičius. kuris vėliau, nesulau
kęs išskrendant transporto 
An-12, taip pat išskrido kelei
viniu lėktuvu. 

Kelione į Lietuvą prasidėjo 
lapkričio 30 dieną, ir tai buvo 
vienintelis kartas, kai išskri
dome iškart, tik padavę pa
raišką. Daugiau tokių atvejų 
nebuvo. Išskrendant taip pat 
buvo kai kurių problemų. Mat 
Tokmako oro uostas yra tik 
apie 10 km atstumu nuo Ka
zachstano sienos ir kazachai 
pareiškė, kad nesuderintas jų 
sienos perskridimo klausimas. 
Tai labai nustebino Kirgizijos 
lakūnus, nes jų mokymo zona 
yra Kazachstano teritorijoje ir 
planinių skraidymų metu jie 
nuolat kerta valstybinę sieną. 
Iki šiol oro erdvės niekas ne-
nustatinėjo, • o dabar, prieš 
mūsų skridimą, iškilo sienos 
problema. Tai ir sutrukdė iš
skridimą į Balchašą iki pietų. 

įgulas parinko mokyklos va
dovybė, atsižvelgdama į mano 
pageidavimą, kad tai būtų pa
tyrę lakūnai. Nuspręsta skris
ti po du lakūnus, kad sudėtin
gomis meteorologinėmis sąly
gomis galėtų vienas kitam pa
gelbėti. Aš skridau su Alekse
jumi Michejevu, vedantysis 
buvo eskadrilės vado pavaduo
tojas Jegorovas su politvadovu 
Gromčenka, toliau — grandies 
vadas Sidora su lakūnu inst
ruktoriumi Vlasovu ir Kary-
movas su Ivanovu. Pirmas 
etapas iki Balchažo buvo tik 
450 km ilgio, skridome 45 mi
nutes. Lėktuvai veikė gerai. 
Nutūpę pajutome, kad labai 
šalta. Aplinkui stepės. Tai ne 
kalnų supamas Tokmakas. Be 
to. buvau plonai apsirengęs, 
su odine striuke, nes tikėjausi 
greitai ir šiltai parskristi į 
Lietuvą. Mane išgelbėjo Jego
rovas. paskolinęs savo kom-
binzono šiltas kelnes. 

Dispečeris pranešė, kad vis
kas tvarkoje, leidimas skridi
mui yra gautas. įsipilsime de
galų ir galėsime skristi. Ta
čiau tuoj išgirdau, kad mums 
žibalo nėra, nes skraido vieti
niai lėktuvai Su-24. O jie re
aktyvinių degalų įsipila 10-20 
kartų daugiau, nei mūsiškiai 
.Albatrosai" — mums terei
kėjo 1,5 tonos. 

Nubėgau į civilinį oro uostą. 
Ten pažadėjo, kad sumokėjęs 
grynais, reaktyvinių degalų 
galėsiu įsipilti. Prisipildžius 
bakus, vėl grįžau pas dispe
čerį, kuris pranešė, kad skrai
dymai sustabdyti, nes oro uos
te nusileido Kazachstano pre
zidento N. Nazarbajevo lėktu
vas. Mat yra tokia taisyklė, 
kad, kai skrenda didelis val
stybės vyras, visi kiti turi bū
ti žemėje. Taigi, mūsų skridi
mas atidėtas rytojui. 

Nuėjome į viešbutį, nenu
jausdami, kad tas rytojus bus 
tik po dviejų savaičių. Skridi
mo atidejinejimo priežastys 
buvo pačios neįtikinamiau

sios: Celinograde mūsų nepri
ima, nes vėliau nepriims Kus-
tanąjus; ten priims tik dvi va
landas, o išskridus vėliau, ne
bepriims; Kustanajus nepri
ima, nes ten neparuoštos radi
olokacinės priemonės; pasiū
lius pasinaudoti kartu įsikū
rusio civilinio oro uosto loka
toriais paaiškėjo, kad nėra 
kariškių skraidymų valdymo 
grupės, o civilis dispečeris pri
imti negali. Skambinau į įvai
rias instancijas, net Kazachi
jos KOP vadui, kuris pažadėjo 
pagalbą, bet jos taip ir nesu
laukėme. 

Išskristi pavyko tik tada, 
kai pranešėme, kad skrisime 
ne į Celinogradą, bet į Arka-
lyką. Matydami, kad skristi 
per Celinogradą neįmanoma, 
sudarėme naują skridimo pla
ną. Tada Celinograde pajuto, 
kad jiems gali išslysti riebus 
kąsnis — už leidimąsi, dega
lus, aptarnavimą oro uoste 
mokėjome grynais pinigais. 
Kaip ir kiekvieną dieną su 
grupės vyresniuoju nuėjome 
pas dispečerį, nors tikimybė 
gauti leidimą buvo labai men
ka — oro uostas pusiau užpus
tytas, siautė stiprus vėjas, 
pūga. O dispečeris mums ne
tikėtai pranešė, kad viskas 
tvarkoje, šiandien, gruodžio 
12 d., mus priims Celinogra-
das. Nustebau, kaip gi taip. 
Pasirodo, davė leidimą, ne
tikėdami, kad skrisim, kol ne
pamatė iš viešbučio atvykusių 
lakūnų su daiktais. 

Nuridenti lėktuvus į pakili
mo taką reikėjo per sniego 
kauburį, tad pirmąjį ir antrąjį 
stūmėme, pralauždami vėžes, 
o trečias ir ketvirtas jau rie
dėjo patys. Startavome po vie
ną, nes vis dar siautė pūga, ir 
debesų padas buvo 80 m aukš
tyje. Skridome maždaug 6 km 
aukštyje, visą laiką debesyse, 
iš kurių išnirome, leisdamiesi 
Celinograde, 400 m aukštyje. 
Oras buvo geras, bet šaltas. 
Tarp Balchašo ir Celinogrado 
— 520 km atstumas, skridome 
55 minutes. 

Čia tvarka buvo geresnė, nei 
Rusijos kariniuose daliniuose. 
Kai Balchaše mums reikėjo 
lėktuvų sistemas pripūsti sus
pausto oro, ir ieškojome kari
ninko, visame oro uoste rado
me tik tris kareivius. Atva
žiuoti ir užpildyti oru sutiko 
tik už penkis cigarečių pake
lius, nors už visus patarnavi
mus oro uoste buvome sumo
kėję. Apie jokią lėktuvų ap
saugą iš viso nebuvo kalbos — 
kaip pastatėme, taip ir sto
vėjo. 

Iš Celinogrado, kuris dabar 
vadinasi Akmola, išskristi tą 
pačią dieną taip pat nepavyko, 
nes atskridome jau po pietų. 
Pažadėjo išleisti kitą dieną, 
tačiau tai buvo sekmadienis, o 
pirmadienį dėl blogo oro atsi
sakė priimti Kustanajus. Įsi
tikinome, kad geriau sekasi 
tartis su „Aerofloto" dispeče
riais. Čia mus globoti apsiėmė 
zoninio skrydžių valdymo 
centro pulkininkas, kuriam, 
tikriausiai, irgi šis tas nuby
rėjo. Mat, Celinograde už 
aikštelės paruošimą, kurą, ap
tarnavimą, nusileidimą ir pa
kilimą sumokėjome labai 
daug, bet ką padarysi, kitos 
išeities nebuvo. 

Į Kustanajų išskridome 
gruodžio 15 d., antradienį. 580 
km atstumą nuskridome per 
valandą ir vieną minutę. Nusi
leidę sužinojome, kad toliau 
neišskrisime, nes rytoj bus 
švenčiama Kazachstano ne
priklausomybės diena. Oro 
uoste stovėjęs transportinių 
lėktuvų An-12 ir An-26 pulkas 
priklausė Rusijai, bet šventė 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Lietuvos Karinių oro pajėgų 1-39 Albatrosas. 

drauge s.u kazachais. Kadangi 
kartu buvo įsikūręs civilinis 
oro uostas, kreipėmės į jo dis
pečerius, galvodami, kad 
jie'ms vis tiek reikia budėti, 
bet šie paaiškino, kad nedirbs 
skrydžių valdymo grupė ir ne
bus kam priimti paraiškos 
perskridimui. 

Kustanajaus oro uostas ne
patogus tarpiniams nusileidi
mams tuo, kad viešbutis yra 
už 3-4 km, ir ateiti prie lėk
tuvų reikia laiko. Tad po šven
čių teko visiems anksti keltis 
ir su daiktais eiti į oro uostą, 
tuo tarpu kituose oro uostuose 
pas dispečerį vaikščiodavome 
tik grupės vyresnysis ir aš, o 
lakūnus pasikviesdavome tik 
gavę leidimą išskridimui. Šį 
kartą dispečeris paaiškino. 
kad mes neturime kažkokio 
ypatingo leidimo įskristi "į Ru
sijos teritoriją. Nustebome, 
nes išskrisdami iš Kirgizijos 
išsiuntėme telegramas Rusijos 
KOP vadui Deinekinui ir ki
tiems, o, ruošiant perskridi-
mą, Aviacijos tarnybos vado 
pav. pik. S. Murza taip pat 
siuntė telegramas į Rusiją. Ir 
štai dabar — neįleidžia. 

Puolėme skambinti įvai
riems, su perskridimu susiju
siems, valdininkams. Perskri
dimo organizavimo sistema 
tokia, kad skridimą leisti gali 
tik, sakysime, aštuoni skirtin
gose vietose esantys žmonės, o 
uždrausti — bet kuris iš jų. 
Žinant, kad su kariniais abo
nementais galima susisiekti 
tik per komutatorius, nesunku 
įsivaizduoti, kaip problematiš
ka prisiskambinti reikiamu 
adresu. Pavyko išsiaiškinti tik 
prisiskambinus Pavolgio ka
rinės apygardos KOP vadui, 
kuris kaip tik buvo atvykęs į 
Kustanajų transporto aviaci
jos pulko perdavimo Kazachs-
tanui reikalu. Jo nurodymu 
gavome leidimą bei reikiamas 
perskridimui sąlygas. 

Skubiai sėdome į lėktuvus, 
įjungėme variklius, kai per ra

diją išgirdome, kad skristi ir 
vėl negalėsime, nes sugedo ra
dijo stotis Magnitkoje. Mat, 
skrendant į Čebenki, teks apie 
50 km skristi Magnitogorsko 
skrydžių valdymo tarnybos zo
noje. Žinoma, toks paaiškini
mas buvo tik pretekstas su
trukdyti mūsų skridimą, nes 
skrydžių valdymo stotys visa
da dubliuojamos. Kaip vėliau 
sužinojome, Čebenki oro uoste 
niekas nežinojo, kokios „duok
lės" pareikalauti iš praskren
dančių ekipažų (neturėjo įkai
nių), tad nusprendė mūsų lėk
tuvų skridimą atidėti. 

Gruodžio 18 dieną dirbo mū
sų atžvilgiu geranoriškai nusi
teikęs dispečeris, tad, atrodė, 
skridimui kliūčių nebeliko. 
Jis. kartu su mumis lošdamas 
kauliukais, laukė atsakymo, 
ko! jį gavome ir išskridome į 
Orenburgo aviacijos mokyklos 
oro uostą Čebenki, esantį už 
425 km. Čia radome nykų 
vaizdą — nedidelis kaimelis, 
karinis miestelis, aplink ste
pė. Aviacijos mokykla panai
kinta, oro uostais paverstas 
technikos saugojimo baze. Vi
sas laukas nustatytas šimtais 
L-29 „Delfinų". Stovėjo iš Je
kabpilio atvaryti ir užkonser
vuoti Su-17. 

Pradžioje atrodė, kad viskas 
bus gerai, prisipilsim degalų 
ir skrisim toliau, bet tuoj pa
aiškėjo, kad reikia ieškoti fi
nansininko, paskui — sandė
lininkės. Visi kariškiai labai 
stebėdavosi, kad mokame gry
nais pinigais. Skambinant į 
kiekvieną oro uostą tekdavo 
sukalbėti tokią maldelę: 

— Prašau priimti keturis 
lėktuvus L-39 ir pripildyti de
galais. 

— Neturiu kuro. 
— Mums reikia labai ne

daug, tik 1,5 - 2 tonų. 
— Taip mažai? 
— Mūsų lėktuvėliai visai ne

dideli. 
— Vis tiek neturiu. 
— Bet mes mokame grynais 

pinigais. 
Pašnekovas netiki, tenka 

kantriai įrodinėti. 
Kol surado finansininką, 

pripylė degalų, atėjo vakaras. 
Perdavėme lėktuvus sargybai. 
Čia bent tokia tarnyba buvo ir 
saugojo gerai, net mus pasitik
davo atkištais automatais. Ta
me pat oro uoste, kaip atski
ras sraigstasparnių pulkas ar 
eskadrilė, buvo įsikūrusi ir 
kosminės paieškos tarnyba, 
turinti gerą ryšių sistemą. Ap
sigyvenome jų viešbutyje. Iš 
išorės jis atrodė visai naujas, o 
viduje pamatėme, kad vidinė 
kambario siena atitrūkusi ir 
prijungta sąvaržomis, kurių 
buvo labai daug. Šaltis neišpa
sakytas, viešbučio nešildė, tad 
kalenome dantimis po trimis 
antklodėmis. Ten teko gyventi 
ne taip trumpai, nes kitą die
ną paaiškėjo, kad ryšys tiesiog 
fantastinis — galima prisis
kambinti tik iki Orenburgo. 
Kitas mūsų maršruto oro uos
tas Bagaj Baranovka, nors ir 
yra toje pačioje Samaros kari
nėje apygardoje, bet pavaldus 
Maskvai, tad ten ir sprendžia 
visus klausimus. 

Taip prasidėjo epopėja su 
Bagaj Baranovka. Kiekvieną 
dieną ten skambinome, o 
mums atsakydavo, kad snin
ga, nevalyta juosta, blogos oro 
sąlygos. Tuo tarpu meteotar-
nybos atsakydavo, kad oras 
geras, jokio sniego nėra. Taip 
prasėdėjome šešias dienas. 
Pasisekė, kai jau atrodė, kad 
čia ir Naujųjų metų sulauk
sime. Nutariau bandyti skam
binti kosminio ryšio linijomis. 
Taip pavyko susisiekti su Sa
mara, o per ją — su Bagaj 
Baranovkoje dislokuoto pulko 
vadu. Anksčiau buvau skam
binęs jam į namus ir sutaręs, 
kad mus priims. Dabar pak
lausiau, kodėl pulkininkas ne
silaiko savo pažado, šis , labai 
nustebęs patikino, kad dar ry
te davęs nurodymą priimti 
keturis lėktuvus ir paragino 
mane paskubėti skristi, kol 
nesutemo. 

Tuoj pat skambinu į Sama
rą, aiškinu, kad Bagaj Bara
novka mus priima, o ten vėl ta 
pati dainelė: 

— Kas jums sakė? 
— Pulko vadas. 
— Nieko nežinau! Koks va

das? Kokia jo pavardė? 
— Paskambinkit patys ir iš

siaiškinkit. 
Taip sutapo, kad tuo metu 

ryšių centre buvo kažkoks ge
nerolą^, kuris paskambino į 
Samaros komandinį punktą, 
gerai išbarė, sugėdino už bet
varkę, kai ekipažai, turėdami 
leidimus laukia pasiruošę, o 
skristi negali. Tad vakarop 
mus ir išleido. Tuo metu at
skrido grupė Su-17-tų, ir mes 
kilome tarp besileidžiančių 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTrjMOBIJO. NAMU. SVEKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoas ir Oft. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 West95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Want to buy a 
concertina or 

accordion. 
CaU 708-755-6444 
Wanted laborers 

full time 
for construction Co. 
Tel. 630-595-9900. 

Reikalinga vyr. amžiaus moteris 
prižiūrėti S ir 6 metų vaikus mūsų 
namuose. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 1-815-886-6839. Skambinti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vakaro. 

Reikalinga 25-40 m. moteris S d. 
savaitėje (su nakvyne) prižiūrėti 63 
m. moterį su fizine negalia. Būtina 
Siek tiek suprasti ir kalbėti angliškai. 
Pageidautina, kad vairuotų auto. At
lyginimas $400 į sav. Darbą galima 
pradėti nuo rugsėjo mėnesio. Skam
binti: Kis. Kerr.teL 847-446-5274 ar
ba Daivai/Ievai, td. 847-446-4896. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)586-5959 
(708)425-71(0 

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

Neringos restorane. Šeštadieniais nuo 9 
v v groja A.BarnUkio kapela. Galite 
linksmai praleisti laiką, paioktl. susipažinti, 
susitikti su draugais ir pažįstamais, 
pasivaisinti lietuviškais valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame apsilankyti. Neringa, 2632 W. 
71 Si, Caicago, t*L 773-47»-»t2». 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 
Reikalinga moteris prižiūrėti 

vienerių metų mergaite New York'o 
priemiestyje, tris dienas savaitėje. Dėl 
informacijos skambinti Silvijai: tel. 
(914) 834-5149. Kalbėti angliškai 

Ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baidų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, svarą, pakavimą ir dirbti kt 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec." ir suprasti angliškai. Skambinti 
Anelei, tel. 312-850-0595. 

lėktuvų. Labai norėjome iš Če-
benkų kuo greičiau išskristi, 
nes jau buvo gruodžio 24 d., ir 
perspektyva sutikti čia Nau
juosius metus kėlė siaubą. Jau 
taip be jokios aiškios prieža. -
ties negalėdami išskristi jau
tėme psichologinę įtampą, o 
čia dar bjauriausios sąlygos: 
valgykloje prietema, nematai, 
ką valgai ( gal taip ir geriau?), 
geriamas vanduo sūrus (gali 
gerti tik pridėjęs cukraus), ir 
panašiai. 

Sovietiniai generolai yra 
įpratę asmeniniams reikalams 
naudoti transportinę aviaciją. 
Mums būnant Čebenkuose, 
čia atvyko Samaros karinės 
apygardos kovinio parengimo 
skyriaus viršininkas generolas 
majoras Belockij. Jis anksčiau 
tarnavo Frunzės karo aviaci
jos mokyklos viršininku, visus 
gerai pažino, tad tuoj išsiaiš
kino, kas kur planuoja skristi. 
Su manimi buvę lakūnai pra
sitarė, kad, jei neišskrisime, 
mokyklos vadovybė planuoja 
atsiųsti transportinį lėktuvą 
An-12 ir norinčius parveš pas 
šeimas. Kadangi generolo šei
ma irgi buvo likusi Biškeke, 
jis nutarė nepraleisti progos ir 
pranešė, kad skris kartu, o 
mus pradėjo įtikinėti, kad to
liau neskristume, nes prieš 
šventes vis tiek pakeliui 
įstrigsime. Nors tiesiai nepa
sakė, kad mus sulaiko, bet su
pratome, kad neišskrendame 
jo iniciatyva. Juk nebus mūsų 
lakūnų, neatskris ir An-12. 

Į Bagaj Baranovka atskrido
me gruodžio 24 dieną. Oro 
uoste vyko planiniai naikin
tuvų MIG-29 skraidymai. Ka
dangi atvykome pavakary, to
liau skristi negalėjome. Įpylė-
me kuro, sutvarkėme lėktuvus 
ir nuėjome į viešbutį. Beje, 
patį ištaigingiausią per visą 
perskridimą: gyvenome po du 
žmones kambaryje, valgykla ir 

oro uostas buvo čia pat. 
Iš Bagaj Baranovkos tuoj 

paskambinau į Tambovą, pa
aiškinau situaciją, pranešiau, 
kiek reikės kuro, kad už jį mo
kėsime grynais. Pulko vadas 
sutiko priimti pirmadienį, kai 
pagerės meteorologinės sąly
gos. O pirmadienį, kai dispe
čeris nuramino, kad' viskas ge
rai, paskambino komandinio 
punkto viršininkas ir pranešė, 
kad generolo Belockio įsaky
mu mums toliau skristi drau
džiama, mūsų paimti iš Kijevo 
atskris lėktuvas An-12. Nesu
prasdamas tokio įsakymo, 
paskambinau į Samarą gene
rolui, ko jis kišasi į ne savo 
reikalus. Šis teisinosi, kad 
jam skambinę iš Biškeko ir 
prašę padėti. 

Iš tikrųjų niekas jam nes
kambino, generolas pats ir to
liau rodė iniciatyvą, suprasda
mas, kad jei mes pasieksime 
Tambovą, tai Biškeko trans
portinis lėktuvas jo nebe-
paims. Ir tikrai, Borispolio oro 
uoste laukęs An-12, buvo pasi
ruošęs skristi arba į Bagaj 
Baranovka, arba į Tambovą. 

Gavęs iš Samaros įsakymą 
grupės neišleisti, dispečeris 
turėjo jį vykdyti, nors buvo ge
ros meteorologinės sąlygos ir 
gautas sutikimas priimti iš 
Tambovo. Aš norėjau dar 
skambinti į Biškeką ir apkal
tinti generolą melu, bet dienos 
metu susisiekti nepavyko. Su
pratau, kad iki Naujųjų metų 
nieko padaryti nepavyks. 

Tą pačią popietę lėktuvu 
An-26 atskrido generolas Be
lockij, vakare atsirado An-12. 
Kelionės draugai išskrido į 
Biškeką. Siūlė skristi ir man, 
bet nutariau, kad palikti vie
nus lėktuvus, nors ir perduo
tus sargybai, pavojinga, o aš 
jaučiausi už juos atsakingas. 

(Bus daugiau) 

Pirmą kartą Vyfio kryžius papuose Lietuvos reaktyvinį lėktuvą. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ZZJ Mutual Federal Savinos and Loan 

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

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

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



LAIŠKAI 
PAMINKLAS ŠAUKIASI 

PAGALBOS 

Skaitau „Draugo" 1998 m. 
liepos 30 d. laidą. Nuotraukoje 
Dariaus ir Girėno paminklas 
Čikagoje Marąuette Parke. 
Kaip gaila ir liūdna, kad net 
šiais sukaktuviniais 65 metų 
jų skrydžio atminimui ne tik 
nebuvo surengtas nors kuklus 
paminėjimas, bet nė gėlytės 
žiedelis prie jo nepadėtas. O 
kaip dažnai ruošiami iškil
mingiausi išleistuvių, sutiktu
vių pokyliai ir visokios kito
kios puotos, vaišės. 

Viskas reikalinga, gražu, 
kilnu, bet kai mūsų tautos 
didvyrių S. Dariaus ir S. Gi
rėno paminklas paliktas to
kiam merdėjimui, tai jau labai 
blogai. 

Lietuvoje paminklai dygsta 
kaip grybai po lietaus. Mūsų 
aukos, dovanos lėktuvais ir 
laivais plukdomos į tėvynę. 
Reikia duoti, aukoti, šelpti, 
bet turime atkreipti dėmesį ir 

' į savus namus, neapleisti jų. 
Nelaukime ir nenorėkime, 

kad svetimtaučiai rūpintųsi 
Dariaus ir Girėno paminklo 
globa. Mes patys lietuviai tu
rime tai daryti. Rašoma spau
doje reikia lėšų. Savaime aiš
ku, kad reikia, tai pradėkime 
jas telkti. 

Čikaga — užsienio lietuvių 
sostinė. Gėrimės jos lietuvių 
veikla. Lemontas — Pasaulio 
lietuvių centras, (nors niekada 
nepritariau ir nepritarsiu to
kiam pavadinimui). Štai jų 
pašonėje prisiglaudęs Mar
ąuette Parke liūdi, merdi visų 
apleistas mūsų tautos didvy
rių S. Dariaus ir S. Girėno pa
minklas. Jis ne tik Čikagos, 
Lemonto, bet mums visiems 
užsienio lietuviams garbės ne
teikia, bet (laukiasi pagalbos. 

Janina Miliauskienė 
Worcester, MA 

KADA GAUSIME *JAV 
LffiTUVIAr ŽINYNĄ? 

„Draugo" 1998 m. gegužės 2 
d. laidoje tilpo jau seniai lauk
tas straipsnis *JAV lietuviai", 
parašytas Juozo Žygo, gavusio 
„JAV lietuviai" pirmąjį tomą 
715 psl. labai gražiai išleisto 
JAV lietuvių biografijų žinyno 
nuo A iki M raidžių imtinai. 
Daug plačiau apie šį Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
to leidinį Vilniuje aprašė Algi
mantas Antanas Naujokaitis 
„Draugo" kultūriniame priede 
1998.05.23 laidoje, nurodant 
kainą — po 23 dolerius už ži
nyno pirmąjį tomą ir po 10 do
lerių už persiuntimą, nesa
kant kokiu paštu. Leidinio 
prenumeratoriai, kurių pris
kaičiuojama per 600 paprašyti 
prie ankstyvesnės 25 dolerių 
sumos atsiųsti dar 8 dolerius 
(čekiais) pirmojo tomo per
siuntimui oro paštu. Adresas: 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas, L. Asanavičiū
tės g-vė 23, Vilnius - 2050, 
Lietuva. Faksas: 011-3702-45-
85-37. 

Leidinį su čekiu oro paštu 
užsakiau 1998.06.05. Per ban
kus perėjęs asmeninis čekis 
gautas Vilniuje sugrįžo š.m. 
liepos mėnesį. O knygos per 2 
mėnesius iki dabar vis dar 
nėra. 

Kaip į buvusį leidinio pa
ruošimo Čikagoje koordinato
rių (tokias turėjau pareigas 
prieš ketverius - penkerius 
metus), 1998.06.17, į mane 
kreipėsi Vytautas ."• l.u& "5 

Dearborn Hts. MI su skundu, 
kad jam į Vilnių pasiuntus 
tuos 8 dolerius paštui, greta 
anksčiau duotų 100 dolerių 
prenumeratai, buvo gautas J. 
Liandzbergienės laiškas pa
aiškinant, kad: „atsiųsti Jums 
knygos negalime, nes netu

rime Jūsų banko čekio atspau
do. Prašytume kreiptis į Litu
anistikos tyrimo ir studijų 
centrą, pas prof. J. Račkaus
ką. Visi čekiai buvo siunčiami 
į centrą. Gal jis turi Jūsų če
kio kopiją. Prof. J. Račkaus
kas nepersiuntė mums visų 
prenumeratos pinigų, todėl 
prašytume kreiptis į jį. Kai 
viskas išaiškės ir bus patvir
tinta, kad čekis tikrai buvo 
gautas, mes knygą Jums at
siųsime". 

Nežinau, kaip pasibaigė 
Vyt. Kutkui šios knygos gavi
mas tarp Čikagos ir Vilniaus 
labirintų, nors jis savo laiške 
abiems pusėms paprašė „su
tvarkyti savo kromelį". 

Labai užjaučiu Vytautą Kut-
kų ir kitus „JAV lietuviai" ži
nyno I tomo prenumerato
rius, pakliuvusius į panašią 
padėtį. Juk per tuos ketverius 
- penkerius metus keitėsi lei
dinio redaktoriai, bei padėjėjai 
Vilniuje ir Čikagoje. Gal ir dė
žės su čekių kopijomis kur 
nors pakeliui dingo? Gal ir bu
halterijos knygos skiriasi? Gal 
ir mano knyga su pašto maišu 
iš lėktuvo iškrito ir paskendo 
Atlante? O gal dar sulauk
sime? 

„Draugo" 1998.05.23 straips
nyje „JAV lietuvių biografijų 
žinynas" Algimantas Antanas 
Naujokaitis pranašauja greitą 
ir D tomo išleidimą, panaudo
jant už pirmąjį tomą gautus 
pinigus. Jei pirmojo tomo par
davimas trunka du mėnesius 
ir ilgiau, jei prenumeratorių 
čekių kopijų tikrinimui reikia 
kelių susirašinėjimų tarp Vil
niaus ir Čikagos, jei nededa-

' mos leidėjų pastangos, kad lei
dinyje paminėti tautiečiai ga
lėtų patys pamatyti ir nusi
pirkti šio leidinio pirmąjį ar 
antrąjį tomą Čikagoje, New 
Yorke, Clevelande ar Los An
geles, — visi tie tomai ilgai 
gulės nepajudinti Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
to sandėliuose Vilniuje. 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

PADĖKITE ATSTATYTI 
VILNIAUS KALVARIJAS 

Ilgai trukusios okupacijos 
metais, palikusiais sunkiai 
išgydomas fizines, dvasines ir 
moralines žaizdas, Lietuva 
jautė jūsų, brangūs tautiečiai, 
nuolatinę moralinę ir politinę 
pagalbą, kuri teikė mums 
daug jėgų priešintis okupantų 
pastangoms atimti ir sunai
kinti viską, kas mūsų tautai 
buvo brangiausia: tikėjimą, 
dorą, tėvynės meilę, kitas dva
sines vertybes. Buvo išnie
kinta, sugriauta arba visai 
sunaikinta daug lietuviams 
nuo amžių brangių religinių ir 
tautinių relikvijų. Viena tokių 
— garsiosios Vilniaus Kalvari
jos, kurių Kryžiaus kelio be
veik visos 35 stotys 1962 me
tais buvo susprogdintos. 

Vilniaus Kalvarijos buvo 
baigtos įkurti 1669 metais. 
Kryžiaus kelio koplyčios ir 
vartai buvo išdėstyti taip, kad 
topografiškai atitiko tą kan
čios kelią, kurį Jeruzalėje nu
ėjo Jėzus Kristus. Prie kiek
vienos koplyčių buvo atvežta 
Jeruzalės žemės. Vilniaus 
Kalvarijų įkūrimas buvo pa
dėka Dievui už krašto išva
davimą nuo žiaurios Maskvos 
kariaunos, net šešetą metų 
siautėjusios Lietuvos žemėje, 
pasižymėjusios ypatingu žiau
rumu, plėšikavimais, žudynė
mis, bažnyčių, vienuolynų ir 
kitų lietuviams brangių pas-
, itų, religinių ir kultūrinių 
v irtybių niokojimu. 

Beveik po trijų šimtų metų 
Lietuvą ištiko tokia pat baisi 
nelaimė, atėjusi iš tų pačių 
Rytų. Tik šį kartą okupacija 
užtruko ne šešerius metus, o 
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Tiltas į Baltijos jūrą Palangoje. 

pusę šimto metų. Kokią di
džiulę fizinę, dvasinę bei mo
ralinę žalą toji okupacija pa
darė mūsų kraštui ir mūsų 
tautai — jums gerai žinoma. 
Tos okupacijos pasekmės bus 
jaučiamos dar daugelį dešimt
mečių. 

Nors turime daug rūpesčių, 
tačiau drauge su jumis nuo
širdžiai džiaugiamės vėl at
gautąja laisve ir Lietuvos ne
priklausomybe, už kurią visų 
pirma turime būti nuoširdžiai 
dėkingi Viešpačiui Dievui, iš
klausiusiam mūsų ir jūsų mal
das. 

Gydant tautos kūnui ir jos 
dvasiai okupantų padarytas 
gilias žaizdas, būtina atkurti 
ir Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus 
kelią — gilaus dvasingumo 
šventovę, bei barokinės archi
tektūros paminklą, kuris su
traukdavo minias maldininkų, 
ne tik iš visos Lietuvos, bet ir 
iš kaimyninių kraštų. Ši tradi
cija ir šiandieną gyva. 

Jau kelinti metai kaupiamos 
aukos sunaikintoms koply
čioms atstatyti. Tačiau iki 
šiol už tas aukas pastatyti tik 
visi varti ir penkios koplyčios. 
Dar dvi baigiamos statyti. 
Reikia atstatyti dar dešimt ko
plyčių, kurių vietos paženk
lintos vien išmūrytais arba iš 
plytų ant žemės sudėtais 
kryžiais. 

Būtų labai reikšminga, jeigu 
visos kryžiaus kelio koplyčios 
Vilniaus Kalvarijose būtų at
statytos iki jubiliejinių 2000 
metų, tuo išreiškiant nuošir
džią padėką Viešpačiui .Die
vui už išklausymą visų mūsų 
maldų dėl mūsų tautos laisvės 
atgavimo ir Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo. 

Mes, Šv. Kryžiaus Atradimo 
bažnyčios kunigai, parapi
jiečiai, pritariant Vilniaus ar
kivyskupijos kurijai, taip pat 
maldininkų vardu kreipiamės 
į jus, prašydami prisidėti prie 
mūsų parapijos globojamo 
Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus 
kelio visų koplyčių atstatymo. 

O laukia geranoriškų aukų at-
statytinos šios koplyčios: Pas
kutinės vakarienės, prie Aly
vų kalno, Alyvų darželyje, Jė
zaus suėmimas, Kristus pas 
Kajafą — Kalėjime — Antrą 
kartą pas Kajafą (viena kop
lyčia), Rotušėje — Pas Pilotą 
(viena pati didžiausia kop
lyčia), Jėzus pirmą kartą par
puola po kryžiumi, Jėzus su
tinka savo Motiną, Simonas 
Kirenietis, Šv. Veronika. 

Mes nuoširdžiai prašome 
išeivijos lietuvius savo auko
mis prisidėti prie šio švento 
reikalo — Vilniaus Kalvarijų 
Kryžiaus kelio koplyčių atsta
tymo. Visų aukotojų vardai 
bus įamžinti „Kryžiaus kelio 
atstatytojų knygoje". Kasmet 
už visus aukotojus bus auko
jamos šv. Mišios parapijos 
bažnyčioje. 

Visus, kuriuos sudomins šis 
mūsų kreipimasis, ar norin
čius gauti papildomos infor
macijos, pasiryžusius įnešti 
savo auką, prašome kreiptis 
laiškais tokiu adresu: 2021 
Vilnius, Kalvarijų g. 225. Kun. 
Kęstutis Latoža arba, lankan
tis Vilniuje, betarpiškai į 
bažnyčios kleboną. 

Mes viliamės, kad šis mūsų 
kreipimasis neliks be atgarsio 
ir pritarimo. Už tai Viešpats 
jums atsilygins. 

Kun. dek. K. Latoža 
Kalvarijų parapijos klebonas 

P.S. Aukoti galima per Lie
tuvių katal;kų religinę šalpą, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207 

PALANGOS TILTAS 
. KVIEČIA PALYDĖTI 

SAULĖLYDĮ 
Sutrūnijusį medį pakeitęs 

gelžbetoniu, pailgėjęs beveik 
100 metrų, naujasis Palangos 
tiltas į jūrą rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje bus visiškai užbaig
tas. 

Kaip sakė „Šarūno" viešbu-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

tyje įvykusioje spaudos konfe
rencijoje Palangos meras 
Pranas Žeimys, šio pėsčiųjų 
tilto statybininkai — bendros 
Latvijos ir Lietuvos įmonės 
„Viadukas", kitų firmų dar
buotojai per kelerius metus 
ištraukė per 2,000 supuvusių 
medinių polių, iškėlė daug 
stambių akmenų, kurių seno
jo tilto statyboje grafai Tiš
kevičiai panaudojo apie 3,000 
kubinių metrų. Iš jūros dugno 
iškeltos ir dvi prie tilto nus
kendusios baržos. 

Naujojo tilto pabaigoje pietų 
pusėje suprojektuota keleivių 
laivų prieplauka, o šiaurėje ir 
rytuose, ties tilto posūkiu — 
žvejų aikštelės. Ties ketvirtą-^ 
ja anga nuo tilto pradžios — 
laiptai nuo tilto į paplūdimį. 

Pasak P. Žeimio, bendra til
to statybos darbų sąmata sie
kia 12 mln. litų. 

Palangos miesto meras P. 
Žeimys taip pat papasakojo 
apie kurorto plėtros perspek
tyvas. Šio sezono pabaigoje 
numatoma pradėti atnaujinti 
kai kurių gatvių dangą, pase
nusius želdinius atsodinti 
jaunais medeliais. Mieste sta
tomi nauji poilsio namai, vieš
bučiai. Šiuo metu, teigė me
ras, Palanga pajėgi priimti 
apie 200,000 poilsiautojų. 
(Elta) 

NETOLI VARĖNOS — 
MILIJONAI TONU. 
GELEŽIES RUDOS 

Geografijos instituto regio
ninės geografijos sektorius 
Lietuvos geologijos tarnybos 
prašymu apklausia Alytaus 
apskrities gyventojus, ar jie 
sutiktų, kad būtų eksploatuo
jamas pernai baigtas išžval
gyti geležies rūdos telkinys 
Varėnos pakraštyje, ties De-
režnos tvenkiniu, — rašo 
„Lietuvos rytas". 

„Rūdos, turtingos geležies, 
čia yra 140 mln. tonų, bet de
taliau ištyrus gali būti rasta 
ir 400 mln. tonų", — sakė apie 
geležies rūdos telkinį, esantį 
maždaug 350 metrų gylyje, 

Lietuvos geologijos tarnybos 
direktorius Gediminas Motu
zą. 

Jos Lietuvai pakaktų kelis 
šimtus metų, nes valstybei 
per metus niekada nereikėjo 
daugiau kaip milijono tonų 
geležies gaminių. Pasak geo
logų, telkinys yra idealioje vie
toje, šalia geležinkelis, mies
tas, tačiau kartu ir ypač jautri 
gamtinė aplinka: miškai, neto
li Dzūkijos valstybinis parkas. 

Jau apklausti Varėnos val
džios atstovai ir specialistai, 
miesto ir rajono gyventojai, 
dabar apklausiama visa Aly
taus apskritis. Bus atsiklaus
ta ir Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Kretingos gyventojų nuo
monės, nes per šiuos miestus į 
Klaipėdos uostą geležinkeliu 
būtų gabenamos geležies ag-
lomerato dulkės, jei telkinį bū
tų nuspręsta eksploatuoti. 

Apklausa rodo, kad žmones 
gundo tai, kad telkinio eksplo
atacijai ir jos įrenginių staty
bai reiktų apie 5,000 darbuo
tojų, o šio regiono gyvento
jams darbo labai stinga. Ta
čiau sunku įsivaizduoti gele
žies rūdos kasyklas šalia 
Dzūkijos valstybinio parko ne
kenkiančių jam. 

„Vargu ar bus nuspręsta 
artimiausiu metu eksploatuoti 
Varėnos geležies rūdos telkinį, 
bet privalome žinoti, kokį tur
tą turime ir ką galėtume su 
juo daryti", — sakė G. Motu
zą. 

R. Jakutytė 

VADSAI LENKI 
SVEDKATOS 

Grupė socialiai remtinų lie
tuvių vaikų, dėkodami už 
rūpestį ir linkėdami sveika
tos prezidento žmonai Almai 

Adamkienei, atsiuntė jai savo 
piešinius. 

Liepos pabaigoje prezi
dentūrą pasiekusiame siunti
nyje buvo kūrybinės vaikų 
stovyklos „Katinėliai" dalyvių 
piešiniai, kuriuose pavaizduo
ta saulė, jūra, miestai, nami
niai gyvulėliai. Piešiniuose 
taip pat įkomponuoti užrašai 
— „Geros sveikatoo tetai Al
mai", „Sveikatos, sveikatos, 
sveikatos!", „Mes mylime po
nią Almą!" bei kitokie. Dalis 
piešinių iškabinta preziden
tūros rūmų ibje. 

Prezidento žmona, birželio 
mėnesį apsilankiusi JAV, pra
siskėlė kairės kojos čiurną. 
Lietuvoje koja buvo sugipsuo
ta, todėl A. Adamkiene kelias 
savaites praleido namuose ir 
negalėjo dalyvauti kai kuriuo
se renginiuose. Dabar gipsas 
jau nuimtas. 

Dienos stovyklą „Katinė
liai" organizavo teatras — 
studija „Ąžuolas", įsikūrusi 
rūmuose ant Tauro kalno Vil
niuje. Stovykloje šią vasar4 
praleidžia dieną per dvide
šimt socialiai remtinų šeimų 
vaikų. Neseniai dalis jų A. 
Adamkienės rūpesčiu pabuvo 
pajūryje. (Elta; 

KRETINGOS DVARO 
FESTIVALIS 

Rugpjūčio ld. Kretingoje vy
ko „Kretingos dvaro festivalis 
'98". Ankstų rytą šventė pra
sidėjo miesto turguje, aikštėje 
ir tęsėsi grafo J. Tiškevičiaus 
dvaro rūmų kieme. 

Festivalio metu koncertavo 
etnografiniai ansambliai, ka? 
pelos, orkestrai, pasirodė tea
tro trupės, vyko amatininkų 
ir tautodailininkų darbų mu
gės. 

PADĖKA 
AfA. 

ALGIRDAS VISOCKIS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvelis mirė prieš tris mėnesius, 

1998 m. gegužės 10 d. 
Dėkojame giminėms ir draugams už pagalbą, užprašytas 

šv. Mišias, užuojautas, gėles, ypač už dalyvavimą at
sisveikinime ir kapinėse. 

Ačiū Algirdo karsto nešėjams: S.Liepui, V.Linartui, 
A.Kuraičiui, KOželiui, A.Strikui ir P.Žliobai. 

Už jausmingus žodžius ir mintis dėkojame M.Marcin
kienei, I.Rimavičienei, A.Kuraičiui, E. ir E.Čižinauskams ir 
T.Dimitriou. 

Širdingiausia padėka kun. A.Saulaičiui, SJ už maldas ir 
laidotuvių apeigų pravedimą. 

Pasilikusi Algirdo šeima: žmona Zita ir duktė Gaida. 

A.tA. 
FILOMENAI TARULIENEI 

mirus, dukrai HALINAI BAGDONIENEI ir anūkei 
AUDRONEI su šeima reiškiame širdingą užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Birutė Sekmakienė 
Eugenija Blinstrubienė 
Jonas ir Antanina Rejeriai 

Brangiai Motinai 

AtA. 
FILOMENAI POGIRSKIENEI 

TARULIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, dukrai HALINAI BAGDONIENEI ir 
jos šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Irena Liubauičiene, dukros ir anūkas \ 

Palangos paplūdimyje Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Mielai Sesei 

A.tA. 
BIRUTEI BARAUSKIENEI 

1 

mirus, dukrą REGINĄ, sūnų ROMUALDĄ su šeima 
Lietuvoje brolį su šeima, kitus gimines ir artimuosius I 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Lietuvos Dukterų draugija I Melrose Parko skyrius J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Tradicinės ateitininkų 
Studijų dienos Dainavoje 
vyks š.m. rugsėjo 4-7 d. Jas or
ganizuoja Ateitininkų sen
draugių s-gos centro valdybos 
pirm. dr. Algis Norvilas. Nu
matyta įdomi programa. Pas
kaitos vyks prieš pietus ir po 
pietų, o vakarinės programos 
skiriamos *98-jų metų Dainų 
šventei, dailei ir muzikai. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Numatantieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas Lau
rą Lapsyte, tel. 773-761-7173. 
Iš anksto pranešama, kad no
rintys dalyvauti moksleiviai 
bus priimami tik su savo 
tėvais. Pavienių moksleivių 
registracija nebus priimama. 

Petras Gauronskas, San
ta Monica, CA, siųsdamas pre
numeratą, apdovanojo „Drau
gą" 100 dol. Jo dovaną nuo
širdžiai įvertiname ir dėko
jame. 

Džiaugiamės, kad žinių 
agentūra Elta, kurios pas
laugomis naudojasi kone visa 
lietuviškoji žiniasklaida tėvy
nėje ir užsienyje, pastaruoju 
metu vis dažniau pateikia 
žinių iš mūsų dienraščio, pa
žymėdama „Draugą" tų žinių 
šaltiniu. Daugiausia tai žinios 
iš lietuviškojo gyvenimo bei 
veiklos užsienyje. Malonu, kad 
į tai pradedama kreipti dau
giau dėmesio. 

Šį savaitgali — šeštadienį 
ir sekmadienį — Čikagoje 
vyks labai populiari kasme
tinė pramoga „Air and water 
Show* (vieta — North Ave 
paplūdimys, 1600 šiaurėje), 
sutraukianti į paežerę di
džiausias žmonių minias ne 
tik iš miesto ir apylinkių, bet 
ir iš gerokai tolimesnių vietų. 
Programa ežere pradedama 9 
vai. ryte, ore — 11 vai. r. Kaip 
paprastai, pasirodys ir „Blue 
Angels" lakūnai, bus demon
struojami įvairių oro pajėgų 
lėktuvai, jų komplikuoti skry
džiai, dalyvaus JAV laivyno 
narai, taip pat daug civilių oro 
akrobatų ir kt. Bus progra
mos, specialiai pritaikytos vai
kams, bus muzikos ir įvairių 
kitų įdomybių, o vakare, 7:30 
vai., Graint Parko Petrillo es
tradoje pasirodys Grand Par
ko simfoninis orkestras ir gi
taristas Christopher Parke-
ning. Programa užbaigiama iš 
Navy Pier leidžiamomis ug
nies salvėmis. Visi šie rengi
niai yra nemokami. 

LFK „Lituanica" daly
vaujanti „Metropolitan 
Soccer" lygos pirmenybių 
varžybose, pirmose pirmeny
bių rungtynėse susitiks su 
lenkų „Lightning" klubo ko
manda. Rungtynės vyks sek
madienį, rugpjūčio 23 d., 3 
vai. p.p. Centenial parko aikš
tėje, Orland Park, IL. Futbolo 
mėgėjai, o ypač apylinkėse gy
venantys lietuviai, kviečiami 
stebėti rungtynes. Savo atsi
lankymu parodysite, kad 
jums rūpi kiekvienas lietu
viškas pasireiškimas ir paska
tinsite žaidėjus siekti lai
mėjimo. Žaisdami „Metropo
litan" lygoje, „Lituanicos" fut
bolo klubo vyrai garsina Lie
tuvos ir lietuvių vardą ameri
kiečių ir kitataučių tarpe. 
Padėkime jiems, parodydami 
tinkamą susidomėjimą ir jų 
pastangų įvertinimą. 

Viktoras Utara, Brigbton 
Parko Lietuvių namų savi
ninkų draugijos pirminin
kas, užsakė viso stalo bilietus 
į „Draugo" pokylį, kuris ren
giamas Martinique salėje rug
sėjo 20 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet. 

Lietuvos Dukterys per 
pirm. Joaną Krutulienę su
organizavo visą svečių stalą į 
„Draugo" puotą. Bus malonu 
savo svečių tarpe matyti šios 
organizacijos, svarbios pate
kusių į vargą lietuvių globėjos, 
darbščiąsias nares. Kviečiame 
ir kitas organizacijas įsigyti 
bilietus (jie gaunami „Draugo" 
administracijoje) į pokylį. 
„Draugas" remia visus, jis vi
siems reikalingas, tad būtų 
malonu jam bent iš dalies už 
paslaugas atsilyginti ir daly
vauti jo renginyje. 

Algimantas Gureckas, 
1991-1994 m. patarėjas Lietu
vos misijoje JT, kalbės apie 
„Liberalizmo pergalė — ir kas 
toliau" Santaros-Šviesos 45-
tame suvažiavime rugsėjo 10-
13 d. Lemonte. 

Sveikiname Lietuviškų 
studijų savaitę, prasidėjusią 
praėjusį savaitgalį Dainavoje! 
Savaitę rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Jį užbaigiama šį sa
vaitgalį literatūros vakaru. 

Pasaulio lietuvių centro 
metinė gegužinė — pabend
ravimas jau šį sekmadienį, 
rugpjūčio 23 d., nuo 12 vai., 
centro sodelyje. Skanus mais
tas, linksma muzika, lietuviš
ka daina. Nesvarbu, koks bus 
oras, gegužinė vis tiek vyks, 
nes turime didelę salę. Kvie
čiame atvykti ir praleisti laiką 
gražioje aplinkoje. 

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 
12 vai., Ateitininkų namuose 
Lemonte ruošiama draugiška 
gegužinė. Ją rengia Lietuvos 
Krikščionių demokratų sam
būrio rėmėjai. Vyks pokalbiai 
apie naujausius LKDP įvy
kius. Rėmėjai kviečia paremti 
krikščioniškai nusiteikusius 
tautiečius, o ypač Lietuvos 
jaunimą. Dalyvaukime! 

Santaros-Šviesos 45-tame 
suvažiavime rugsėjo 10-13 d. 
Lemonte, prof. Violeta Keler
tienė praves pokalbį su svečiu 
iš Lietuvos Almantu Samala-
vičium, kuris taip pat skaitys 
paskaitą „Pokoloniahzmas lie
tuvių kultūroje". 

Stasys ir Giedrė Milašiai, 
Carlsbad, CA, grąžindami lai
mėjimo bilietų šakneles, 
„Draugui" padovanojo 100 dol. 
Labai dėkojame. Tuo pačiu no
rime priminti, kad laimingieji 
bilietai bus traukiami 
„Draugo" pokylyje rugsėjo 20 
d. Martiniąue salėje. Jeigu 
dar negrąžinote šaknelių, pa
sistenkite tai padaryti arti
miausioje ateityje. 

TCF National Bank (bu
vęs Standard Federal) užsi
sakė visą stalą į Lithuanian 
Mercy Lift puotą, rengiamą 
rugsėjo 12 d. Chicago Cultural 
center patalpose. Lithuanian 
Mercy Lift darbai ir pagalba 
Lietuvai yra visiems gerai 
žinoma, ypač pastangos padėti 
tuberkulioze sergantiems vai
kučiams (ir suaugusiems). 
Dalyvavimas šiame pokylyje 
— vieninteliame LML lėšų tel
kimo renginyje — padės mūsų 
sergantiems tautiečiams tė
vynėje. Tai prasmingas ren
ginys, kaip prasminga ir šiuo 
meta dar labai reikalinga yra 
LML veikla. Bilietus galima 
užsisakyti tel. 630-257-6777. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas rugpjūčio 25 d., an
tradienį, 1 vai. popiet, ALTo 
centro patalpose, Jaunimo 
centre. Bus aptariami gegu
žinės, ruošiamos rugsėjo 7 d., 
reikalai. Visi kviečiami daly
vauti. 

ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ ŠVENTĖ 

Šeštadienį, rugpjūčio 29 d., 
Šv. Kazimiero seserys švęs jų 
Kongregacijos įsteigimo 91 
metus. Tą dieną, 1907 metais, 
Motina Marija Kaupaitė įstei
gė kongregaciją Scranton, PA. 
Pradėsime šventomis Mišio-
mis 9:30 vai. ryte, motiniško 
namo koplyčioje, meldžiant, 
kad mūsų įsteigėja, Motina 
Marija, būtų paskelbta palai
mintąja. Po šv. Mišių bus „ka
vutė" vienuolyno auditorijoje, 
ir bus traukimas dviejų laimė
jimų. Taipgi turėsime pardavi
mui naminės duonos. Visus 
nuoširdžiai kviečiame. 

Ses. M. Immacula Wendt, 
generalė vyresnioji, paaiškino: 
„Šįmet nebuvo mūsų 'SSC 
Summerfest', bet išlaikėm du 
laimėjimus, skiriamus mūsų 
seselių pensininkių/ligonių 
reikalams". 

Per daugel metų mūsų drau
gai bei geradariai aukojo mū
sų vienuolijos darbams. Per jų 
didelį dosnumą galėjome pas
tatyti Marijos aukštesniąją 
mokyklą Čikagoje, Villa Jo-
seph Marie aukšt. mokyklą ir 
Šv. Juozapo slaugos namus 
Pennsylvanijoje. Šiuo laiku 
mūsų geradarių dosnia para
ma mes galėjome įsteigti 
„Endowment Fund" Marijos 
aukštesniosios mokyklos stu
dentams, kuriems reikalinga 
finansinė pagalba. Laikai kei
čiasi. Daug katalikiškų mo
kyklų nepajėgia išsilaikyti tik 
studentų mokesčiais. Įsteigto 
,£ndowment Fund" pagrin
dinius aukotus pinigus nenau
doja, bet naudoja tos sumos 
procentą. Be šios pagalbos 
daug studentų negalėtų lanky
ti mūsų Marijos aukštesnio
sios mokyklos. 

Sesuo M. Immacula ypač 
pabrėžė: „Laikantis mūsų au
kotojų pageidavimų, mūsų ši
tie pinigai buvo paaukoti pa
remti mūsų darbus, pvz., Ma
rijos aukšt. mokyklą, ir negali 
būti paskirti išlaikymui mūsų 
seselių/ligonių pensininkių. 
Už tai mes turėjome rasti ki
tas priemones padengti pragy
venimo išlaidas". 

Sesuo Immacula toliau pa
aiškino: „Tos dvi loterijos nie
kad neatstos mūsų 'SSC Sum
merfest' pelno, bet yra vienas 
būdas paremti seselių pensi
ninkių/ligonių išlaikymo fon
dą. Loterijos bilietai parduo
dami po 100 dol. su pirmu lai
mėjimu 5,000 dol., ir penki 
laimėjimai po 1,000 dol. Taip
gi 1 dol. bilietai su 10 laimėji
mų po 100 dol. Bilietus galite 
įsigyti, skambinant (773) 776-
1324. Prašome, paremkite 
mūsų seselių/ligonių pensinin
kių fondą". 

Seselė toliau pažymi: 
„Mums malonu būti Čikagos 
pietų dalyje, kurioje mes prisi-
jungiam prie įvairių organiza
cijų veikimo, pvz., 'South West 
organizacija' (SWOP) ir 'Grea-

ter Southwest Development 
Corporation'. Taip pat mes 
džiaugiamės mūsų Šv. Kry
žiaus ligonine, kuri laimingai 
tęsia savo darbą ir rūpinasi 
vietinės bendruomenes svei
katos reikalais". 

SMP 

Telšių teatras atvyksta į 
JAV ir turės spektaklius Los 
Angeles bei Čikagoje. Vienin
telis spektaklis Čikagoje bus 
tik lapkričio 29 d., sekmadfe-
nį, Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba. 

JAV LB Kultūros tarybos 
1998 m. žurnalizmo premijai 
skirti LB-nės Kultūros tary
bos pirm. Marijos Remienės 
pavedimu sudaryta komisija, 
susidedanti iš pirmininko Juo
zo Žygo, narių Juozo Baužio ir 
Aldonos Šmulkštienes. Visi 
lietuviškos spaudos bendra
darbiai ir skaitytojai prašomi 
siūlyti kandidatus. Premijos 
kandidatui-tei yra dvi sąlygos: 
gyvenantis JAV ir bendradar
biaujantis JAV lietuviškoje 
spaudoje. Siūlant reikia para
šyti trumpa siūlomo asmens 
pristatymą, apibūdinantį jo 
žurnalistinę veiklą. Pasiūly
mus siųsti iki spalio 1 d. (pa
gal pašto antspaudą) šiuo 
adresu: J. Žygas, 9604 S. Kar-
lov Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Premijų šventė įvyks š.m. Pa
dėkos dieną Clevelande. Pre
mijos mecenatas. Lietuvių fon
das. 

Čikagietė dail. Magdalena Birule Stankūniene savo parodos atidarymo metu š.m. liepos 10 d. Žemaičių dailės 
:iii:/:.-juji !s k:: i re.- Laima Samuolienė, Gražute Lauciute-Stankūnienė, Magdalena B. Stankūnienė, parodos 
lankytoja. Marija Lisinskienė ir du parodos lankytojai; II eii.: Vidmantas Dovydauskas, Jonas Vytautas 
Stankūnas, Vytas Rutkauskas ir Rietavos muziejaus darbuotojai. 

Dr. Antanas Lipskis yra 
retų meninių gabumų asmuo: 
dailininkas ir poetas. Jo nau
jausios poezijos knygos 
„Rausvo dagio žiedas" sutik
tuvės ir parodos „Svajonių 
žmogus" atidarymas bus 
šeštadieni, rugsėjo 19 d., 7 vai. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Str., Lemont. Pa
roda tęsis iki spalio 8 d. Ron-
gia LB Kultūros taryba. 

LB Lemonto apylinkės 
socialiniu reikalu skyrius 
praneša, kad filmai apie Lie
tuvos miestelius ir Panoramos 
žinių laidos bus rodomos kiek
vieną penktadienį, 2:30 vai. 
popiet, Pasaulio lietuvių cent
ro „Bočių" menėje. Atkreipki
te dėmesį, kad filmų rodymo 
diena pakeista iš antradienio į 
penktadienį. 

Chicago Culturai Center rūmai vidurmiestyje (78 East Washington Str) , kuriuose rugsėjo 12 d. Lithuanian 
Mercy Lift ruošia metinį lesų telkimo pokylį, pavadintą „Kryžkelės". 

Augustinas Varškys, Chi
cago, EL, prie „Draugo" prenu
meratos mokesčio pridėjo dos
nią auką — 105 dol. Nuo
širdus ačiū! 

IŠ ARTI IR TOLI 

ŠVENTĖ PUTNAME 

Šiluvos Marijos šventė 
rugsėjo 13 d., Putname, Ne
kaltai Pr. Mergelės Marijos 
vienuolyne. Šventę praves 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM. Prasidės 10:30 vai. r., 
šv. Mišios; 12 vai. pietūs; 1;15 
vai. konferencija; 2:30 vai. p.p. 
procesija ir rožančius Matu
laičio namuose, minint 30 me
tų sukaktį. Visus lietuvius 
kviečiame atvykti į šią šventę 
— atlaidus. Apie savo atvyki
mą malonėkite pranešti iki 
rugsėjo 10 d. telefonu 860-928-
7955 arba laiškeliu Immącu-
late Conception Convent, 600 
Liberty Highway, Putnam, CT 
06260-2503. 

• VIDOS KRIŠTOLAITYTES 
DAILĖS PARODA 

Rugpjūčio 19 d. Kauno Me
nininkų namuose atidaryta 
dail. Vidos Krištolaitytės tapy
bos ir grafikos paroda. Vida 
Krištolaitytė yra gimusi Kau
ne, dabar gyvena New Yorke. 
Gimtajame mieste eksponuo
jami jos darbai i | M. K 
Čiurlionio dailės muziejaus 
rinkinių bei naujausi paveik
slai, tapyti šiemet New Yorke. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubas rengia vasaros šventę 
rugpjūčio 29 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p., Lituanicos parke — 
gražioje vietoje, prie nuosta
baus „Lituanicos" paminklo. 
Svečiai bus vaišinami čia pat 
pagamintu maistu, gardžiuo-
jantis lietuvišku gėrimu iš 
„Utenos". Laukiame daug sve
čių, bus daug džiaugsmo. 

Genė Rimkienė į Pasaulio 
lietuvių centro dešimtmečio 
šventę užsisakė net keturis 
stalus. PLC pokylis-šventė 
bus rugsėjo 26 d., 6 vai. vak., 
PLC didžiojoje salėje. Būtina 
iš anksto užsisakyti vietas pas 
Aldoną 708-448-7436, Vilę 
630-985-7216 arba Daną 630-
964-0447. 

Svečiai ..Draugo" vasaros šventoje nigpjučio 2 d su dėmesiu l.-mkia ir tikisi, 
mas laimingasis bilietėlis... 

k.-i'! k ii|i tik ]'.i r.inkosi' yra laiko 
Nuolr Indrės Tijūnėlienės 

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

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, D. 60829. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

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

(sk.) 
• Akcijų, bonu bei kitų 

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

(sk.) 
• A*. Jurgio Grigalauako 

atminimui Zita ir Rimantas 
Marčiulionis! paaukojo $25 
Lithuanian Mercy Lift. Nuo
širdžiai dėkojame už auką. 

(sk.) 

• A-a. dr. Inos Uigirienės 
atminimui artimieji paaukojo 
$165 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams: R. ir G.Simonaičiama, 
dr. J.Kuper ir M.Wiser. Reiš
kiame gilią užuojautą šeimai. 

(sk.) 
• Robert F.Kraye, Hous-

ton, TX, Lietuvos našlaičiams 
studentams padėti mokytis 
paaukojo $300, o jo darbovietė 
pagal „Matching Fund" pro
gramą, dar pridėjo $300, iš viso, 
pono Kraye pastangomis -
$600. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetą*, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 

(sk.) 
• Eva MLFederko, Scran

ton, PA, globojo vieną našlaitį 
Lietuvoje. Atsiuntė $300. Tai 
pratesimas globos kitiems me
tams ir dar vieno našlaičio 
globa. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetą*, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 

(sk.) 

AMAS ROOF-INf, 


