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Baltijos šalys pakviestos į 
Europos Sąjungos susitikimą

Vilnius, gegužės 31d. (LR) — 
Birželio 26-27 dienomis Kanuo
se (Cannes), Prancūzijoje, vyks 
Europos Sąjungos (ES) aukš
čiausiojo lygio valstybių vadovų 
susitikimas. Kaip rašo „Lietu
vos rytas”, į jį pirmą kartą 
pakviesti ir trijų Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos vadovai.

Penkiolikos ES šalių prezi
dentų ir ministrų pirmininkų 
susitikimas vyks birželio 26 ir 
27 dienomis. Prancūzija šiuo 
metu pirmininkauja Europos 
Sąjungoje. Naujasis šios šalies 
prezidentas Jacųues Chirac, 
kuris bus šio susitikimo šei
mininkas, į jį pakvietė net 11 
potencialių ES narių.

Kanuose susirinks daugiausia 
valstybių, nesančių ES narėmis, 
negu bet kada iki šiol. Todėl, 
kaip teigia apžvalgininkai, ga
lima bus susidaryti šiokį tokį 
vaizdą apie Europos Sąjungos 
ateitį, kai jos narėmis bus dau
giau kaip 25 valstybės. Kvies
damas tiek daug potencialių na
rių, Jacųues Chirac nori pabrėž
ti, jog Prancūzija remia naujų 
narių priėmimą į Europos Sąjun
gą-

Be Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, kviečiamos šešios Rytų ir 
Vidurio Europos valstybės — 
Lenkija, Vengrija, Bulgarija, 
Čekija, Slovakija bei Rumunija, 
taip pat viduržemio jūros basei
no šalys — Kipras ir Malta. 
Visos kviečiamos valstybės bu
vo pripažintos potencialiomis 
Europos Sąjungos narėmis per 
1993 m. Kopenhagoje vykusį 
Europos Sąjungos aukščiausio
jo lygio susitikimą.

Į 1994 metų gruodžio mėnesį 
Vokietijos Eseno mieste vykusį 
ES aukščiausiojo lygio susiti
kimą paskutiniuoju momentu 
buvo pakviestos šešios Vidurio 
ir Rytų Europos valstybės. 
Tačiau tokio kvietimo tuomet 
negavo Europos sutarčių dar ne- 
pradėjusios rengti Baltijos šalys.

Vadinamosios Europos sutar-

Vėl veikia Dovilų
liuteronų bažnyčia
Vilnius, gegužės 31 d. (LR) - 

Daugiau kaip po pusės amžiaus 
vėl pradėjo veikti Klaipėdos ra
jono Dovilų evangelikų liute
ronų bažnyčia rašo Aušra Pilai
tienė „Lietuvos ryte”. I iškilmes 
susirinkoKlaipėdos krašto ti
kintieji, užsienio šalyse gy
venantys šių apylinkių išeiviai, 
Vokietijos evangelikų liuteronų 
bažnyčių atstovai.

Dovilų parapija įkurta 1784 
metais. Beveik aštuoniasdešimt 
metų žmonės meldėsi nedidelėje 
koplyčioje, o 1862 m. buvo 
pastatyta akmeninė bažnyčia 
aukštais mūro bokštais. 1939 m. 
naciai, kaip ir kitose vietovėse, 
čia uždraudė lietuviškas pamal
das, o Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoje į Dovilus įžengusi 
sovietinė armija pavertė baž
nyčią arklide. Pastaraisiais 
metais čia buvo laikomi grūdai.

Prieš porą metų buvo pradėti 
bažnyčios atstatymo darbai, 
kuriems vadovavo klebonas L. 
Fetingis. Parapijos tikintieji 
padėjo ko galėdami. Nemažai 
aukų bažnyčiai buvo surinkta 
Dovilų bažnyčioje krikštyto, 
dabar Vokietijoje gyvenančio H. 
Opermanno ir jo žmonos inicia
tyva; prisidėjo įvairios Vokie
tijos šalpos organizacijos, jos 
atstatymu rūpinosi Lietuvinin
kų bendrija „Mažoji Lietuva”.

tys su trimis Baltijos šalimis 
turėtų būti pasirašytos iki 
susitikimo Kanuose, pareiškė 
ES atstovas Briuselyje. Šias 
sutartis ketinama pasirašyti 
birželio 12 d. Liuksemburge 
vyksiančiame Europos Sąjungos 
šalių užsienio reikalų ministrų 
susitikime. »

Lenkija, Vengrija, Bulgarija, 
Čekija, Slovakija ir Rumunija 
jau yra pasirašiusios tokias su
tartis. Pasirašydama Europos 
sutartis Europos Sąjunga for
maliai pripažįsta, kad tos šalys 
ateityje bus priimtos į Europos 
Sąjungos gretas.

Prancūzijos atstovai teigia, jog 
Slovėnijos vadovai į šį susiti
kimą nepakviesti todėl, kad ši 
šalis dar nėra baigusi rengti 
Europos sutarties. Tačiau Slo
vėnija taip pat yra potenciali 
Europos Sąjungos narė, o Euro
pos sutartis su ja gali būti 
pasirašyta dar iki susitikimo. 
Gal net kartu su Baltijos šali
mis.

Turkija nelaikoma galima ES 
nare, nors oficialiai prašėsi pri
imama. (Turkija priklauso 
NATO sąjungai.) Kovo mėnesį 
ES ir Turkija pasirašė muitų 
sutartį, tačiau jos kol kas dar 
neratifikavo Europos parla
mentas.

Rusija taip pat nėra poten
ciali ES narė, o tik viena di
džiausių partnerių. Todėl, kaip 
sakė prancūzų atstovai, bet 
koks kvietimas Rusijos prezi
dentui šiemet priklausys nuo to, 
kaip klostysis įvykiai Čečėni
joje. Prezidentas Boris Jelcinas 
prieš metus buvo pakviestas į 
susitikimą su ES vadovais prieš 
oficialų ES aukščiausiojo lygio 
susitikimą Graikijoje.

Vienuolikos šalių, siekiančių 
tapti ES narėmis, valstybių ir 
vyriausybių vadovai baigiamąją 
susitikimo Kanuose dieną da
lyvaus bendruose pietuose bei 
popiečio susitikime.

Penkiolikos ES šalių vadovai 
Kanuose turėtų tartis dėl 
pagalbos Rytų Europai, Vidur
žemio jūros regionui, besivys
tančioms Afrikos, Karibų ir 
Ramiojo vandenyno šalims per 
ateinančius penkerius metus.

Seime svarstomas Valstybės 
paslapčių įstatymo projektas

Vilnius, birželio 1 d. (LR) — 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto nariai gegužės 31 d. 
svarstė Valstybės paslapčių ir jų 
apsaugos įstatymo projektą.

Kaip rašo Ramunė Sakalaus
kaitė „Lietuvos ryte”, doku
mente nurodoma, jog „valstybės 
paslaptis — tai įslaptintos 
politinės, ekonominės, karinės, 
teisėtvarkos, mokslo ir techni-

vydas Ivaškevičius siūlė pako
reguoti projektą taip, kad „pir
muoju smuiku grotų” Valstybės 

kos ar kitos žinios, kurių aklei- Pratesti valstybės paslaptį su- saugumo departamentas, o ne 
dimas gali padaryti žalą Lietu- darančiū žinių įslaptinimo ter- vyriausybė.
vos Respublikos suverenitetui, 
valstybės saugumui, pakenkti 
jos politiniams interesams, gy
nybinei ir ekonominei galiai bei 
šalies konstitucinei teisei”. 
Valstybės paslapties negali su
daryti žinios apie stichines 
nelaimes ar katastrofas, statis
tinės žinios apie sveikatos ap
saugą, švietimo ir ekologijos, 
kriminogeninę būklę, sociologi
nių tyrimų rezultatus, korupci
ją, valstybinių institucijų pa
reigūnams paskirtą užmokestį 
bei lengvatas.

Valstybės paslaptį sudaran-

JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį Baltųjų rūmų Rožių sode pirmą kartą savo kadencijoje 
panaudojo savo veto teisę jam pasirašyti atsiųstam valstybinio biudžeto projektui. Aiškindamas 
savo veiksmą, jis pakartotinai pabrėžė, jog pritaria Kongreso pastangoms subalansuoti biudžetą, 
bet atsisako tai daryti švietimo programų sąskaitom Iškilmėse Rožių sode buvo pagerbtos gim
nazijos, sėkmingai kovojančios su narkotikų pardavinėjimu mokyklose.

Seimo komitetas gali 
nepritarti Maišiagalos 

dokumentui
Vilnius, birželio 2 d. (LR) — 

Seimo Užsienio reikalų komite
tas birželio 1 d. į posėdį 
pasikvietė valstybinės sienos 
nustatymo komisijos narius, 
aiškintis kuo įpareigoja pre
zidento ir premjero pasirašytas 
„Maišiagalos memorandumas”. 
Seimo komiteto narys, social
demokratas Vytautas Plečkaitis 
pasibaigus posėdžiui pasakė, 
kad komitetas yra nusiteikęs 
nepritarti memorandume sufor
muluotoms rekomendacijoms.

Seimo komiteto posėdyje, į 
kurį buvo pakviesti Užsienio 
reikalų ministerijos sekretoriai 
Albinas Januška ir Rimantas 
Šidlauskas (jis vadovauja 
valstybinei Lietuvos sienos 
nustatymo komisijai), Seimo 
nariams buvo pateikta infor
macija apie gegužės 20 d. Mai
šiagaloje pasirašytą ir nemažai 
diskusijų Lietuvoje sukėlusį 
dokumentą, rašo Artūras Račas 
„Lietuvos ryte”.

čios žinios pagal jų svarbą 
skirstomos į „valstybinės svar
bos” ir „visiškai slaptas”. Šias 
žinias siūloma įslaptinti 10, 30 
ir 75 metams.

Projekte rašoma, kad valsty
bės paslaptį sudarančių žinių 
apsaugą reguliuoja vyriausybė. 
Šiai institucijai patikėta tvirtin
ti valstybės paslapčių sąrašą, 
nustatyti paslapčių subjektus,

mmą.
Kaip posėdžio dalyviams sakė 

Valstybės saugumo departa
mento direktorius Jurgis Jur
gelis, įstatymo projektas Seimui 
buvo pateiktas prieš pusantrų 
metų.

Seimo Politinių Kalinių ir 
Tremtinių frakcijos pirminin
kas Balys Gajauskas teiravosi, 
kodėl rengiant lietuvišką 
Valstybės paslapčių įstatymą 
buvo remiamasi Baltarusijos ir 
Estijos, o ne Vakarų valstybių 
bei ikikarinės Lietuvos patir
timi. LDDP frakcijos narys Ar-

„Iš ministerijos vadovų pa
aiškinimų supratau, kad jų at
sistatydinimo galimybė teigia
mai paveikė situaciją ir šiuo 
metu ji yra tokia pati kokia 
buvo iki „Maišiagalos memo
randumo”, sakė „Lietuvos 
rytui” V. Plečkaitis. Jo nuo
mone, derybos su Latvija iš 
esmės turėtų prasidėti iš naujo.

Komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis „Lietuvos rytui” teigė , 
kad posėdžio metu buvo išsiaiš
kinta, jog Maišiagalos doku
mentas tikrai nėra valstybės įsi
pareigojimas. „Prezidentas turi 
visišką teisę pateikti vienokias 
ar kitokias rekomendacijas sie
nų nustatymo klausimu, tačiau 
paskutinį žodį tars Seimas”, 
akcentavo K. Bobelis.

Jis pabrėžė, kad tiek Albinui 
Januškai, tiek Rimantui Šid
lauskui „pritrūko kompe
tencijos” atsakyti į klausimus 
dėl galimų politinių „Maišia
galos memorandumo” pasek
mių ir dėl naftos telkinių Bal
tijos jūroje eksploatavimo. To
dėl, pasak K. Bobelio, birželio 5 
d. į komiteto posėdį bus pakvies
tas užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys. Po to komitetas 
galbūt galės pateikti savo pozi
ciją dėl „Maišiagalos memoran
dumo”.

„Valstybės vadovai padarė 
klaidą ir turėtų ištaisyti ją 
sąžiningai ir iki galo”, pasi
baigus posėdžiui pasakė Seimo

Demokratų frakcijos narys 
Saulius Pečeliūnas ragino 
įstatymo rengėjus pamąstyti, 
kaip padaryti, jog atsakomybės 
neišvengtų pareigūnas, per 
spaudą išplatinęs valstybės 
paslaptis. Pagal dabar veikian
čius įstatymus už tai atsako 
spaudos leidinys. Komiteto 
patarėjo Algirdo Oreniaus nuo
mone, reikėtų patikslinti, 
kokios nuobaudos būtų skiria
mos asmeniui, išdavusiam vals
tybės paslaptį.

Posėdžio metu buvo prisimin
tas spaudoje paskelbtas Nacio-

opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis. Pasak jo, Lietuva 
būtų apsaugota, jei Lietuvos 
vadovai autoritetingai paaiš
kintų, kurios iš „Maišiagalos 
memorandumo” nuostatų Lie
tuvą įpareigoja, o kurios ne. 
Priešingu atveju, Landsbergio 
teigimu, minėtu dokumentu 
Lietuvos nenaudai gali pasinau
doti Latvijos ekonomiškai suin
teresuoti ir Rusijos politiškai ir 
ekonomiškai suinteresuoti 
sluoksniai.

Paklaustas, ar opozicija vis 
dar ketina svarstyti interpelia
cijos ministrui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui galimybę, V. 
Landsbergis atsakė, jog tokia 
galimybė vis dar svarstoma.

Pats A. Šleževičius birželio 1 
d. spaudos konferencijoje sakė 
manąs, kad „opozicija nejaučia 
atsakomybės dėl pateiktų kal
tinimų”. Jo nuomone, tiek daug 
įvairiausių insinuacijų dėl Mai
šiagalos dokumentų atsirado 
neatsitiktinai. Pasak premjero, 
taip „norima ištrinti iš tautos 
dėmesio lauko” tai, kad birželio 
12 dieną Lietuva taps asocijuo
ta Europos Sąjungos nare, taip 
pat tai, kad Prancūzijoje 
vyksiančiame Europos Sąjungos 
viršūnių susitikime Lietuvai 
bus atstovaujama aukščiausiuo
ju lygiu, ir daugelį kitų Lietuvai 
svarbių įvykių.

„Sprendimą priėmiau sąmo
ningai, laisva valia ir dėl to 
visiškai nesigailiu”, akcentavo 
Adolfas Šleževičius, kartu teig
damas, kad istorija įvertins tai, 
ką dabartinė vyriausybė nuvei
kė užsienio politikos srityje.

nalinio saugumo komiteto narių 
S. Pečeliūno, A. Stasiškio ir B. 
Gajausko prezidentui adresuo
tas laiškas, raginantis susirū
pinti saugumo tarnybos neveik
lumu. Minėtame pareiškime 
opozicinių partijų atstovai teigė, 
kad „į Lietuvą skverbiasi KGB, 
Sovietinės Komunistų Partijos 
bei kriminalinių sluoksnių susi
vienijimai, siekiantys užvaldyti 
nekilnojamąją nuosavybę, dary
ti įtaką politinės valdžios ir 
teisėsaugos institucijoms”. Tuo 
tarpu Lietuvos valstybės ins
titucijos nieko neveikia. At
sakydamas į J. Jurgelio pagei
davimą išgirsti konkrečių faktų, 
S. Pečeliūnas sakė, jog tai gali 
baigtis teismu.

Rusijos pozicija NATO 
narystės atžvilgiu primena

šaltąjį karą
Vilnius, birželio 1 d. (LR) — 

Po Karaliaučiuje įvykusio Rusi
jos ambasadorių Baltijos regio
no šalyse susitikimo gegužės 31 
d., Rusijos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Sergej Kry- 
lov pareiškė, kad Rusijos Užsie
nio reikalų ministerija stengsis 
pasinaudoti tarptautinėse su
tartyse numatomomis galimy
bėmis, kad Rytų Europos šalių 
stojimo į NATO procesas būtų 
sulėtintas.

Kaip rašo Violeta Gaižaus
kaitė „Lietuvos ryte”, S. Krylov 1 
nuomone, Baltijos šalių ir 
Lenkijos ketinimai stoti į 
NATO prieštarauja reikalavi
mui demilitarizuoti Kalinin
grado sritį. Pasak jo, galimi du 
variantai — arba šios šalys sto
ja į NATO, o Kaliningrado srity
je lieka Rusijos karinis kontin
gentas, arba narystės NATO at
sisakoma, o Kaliningrado sritis 
demilitarizuojama.

„Toks ultimatyvus pareiški- ; 
mas nepriimtinas Baltijos 
šalims”, gegužės 31 d. „Lietuvos 
rytui” sakė Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pava
duotojas Algirdas Gricius. Jo 
nuomone, toks Rusijos vicemi
nistro pareiškimas yra bandy
mas ištirti, kaip į jį reaguos Bal
tijos šalys. „Sprendimą dėl 
NATO plėtimo priims ne Rusi
ja”, pabrėžė Gricius.

Buvęs užsienio reikalų mi
nistras, Užsienio reikalų komi
teto narys Algirdas Saudargas 
priminė NATO atstovų pareiš
kimus, jog dėl NATO plėtimo 
niekas neturi veto teisės. Pasak 
jo, tokia Rusijos viceministro 
Krylov siūloma „politinė pre
kyba” netoleruotina. A. Sau
dargo nuomone, Baltijos šalims 
būtų pavojinga likti bendroje su 
Kalinirigrado sritimi ir Balta
rusija „neutralioje zonoje”.

Kaip žinoma, Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj Kozy- 
rev NATO generaliniam sekre
toriui Willy Claes pareiškė, jog 
NATO plėtimas „neatitinka nei 
Rusijos nacionalinių saugumo 
interesų, nei visos Europos 
saugumo interesų”.

Nors gegužės 31 d. A. Kozyrev 
ir pasirašė Rusijos dalyvavimo 
„Partnerystės taikos labui” 
dokumentus, tačiau Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin Rusijos 
žinių agentūros ItarTass ko
respondentui pareiškė: „Mūsų 
požiūris į NATO plėtimą nesi
keičia”.

Beje, Šiaurės Atlanto Bendra
darbiavimo Tarybos užsienio 
reikalų ministrų posėdyje

Ministrai tariasi dėl
ES narystės

Briuselis, birželio 6 d. (Reu
ters) — Ministrai iš trijų Baltijos 
šalių ir Lenkijos, Vengruos, Če
kijos, Slovakijos ir Bulgaruos 
susitiko su Europos Sąjungos 
(ES) šalių ministrais birželio 6 
d. aptarti pasiruošimą ES narys
tei.

Čekijos prekybos ir pramonės 
ministras Vladimir Dlouhy pa
reiškė, kad integravimasis į 
Europos Sąjungą turėtų būti 
dvikryptė gatvė. Lenkijos 
valstybės pasekretorius Janek 
Saryus-Wolski skundėsi, kad iš 
narystės prašančių Rytų šalių 
yra reikalaujama daugiau Eu
ropos Sąjungos taisyklių vyk
dymo, negu iš dabartinių narių, 
kurios vykdo tik 92% visų ES 
taisyklių.

gegužės 31d. kalbėjęs ministras 
Povilas Gylys išreiškė viltį, jog 
išplėstas NATO ir Rusijos bend
radarbiavimas stiprins ne tik 
NATO ir Rusijos, bet taip pat 
Rusijos ir kitų „Partnerystės 
taikos labui” dalyvių pasi
tikėjimą, tikslų supratimą.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Albinas 
Januška „Lietuvos rytui” sakė, 
kad Lietuva neatsisako savo 
tikslo tapti NATO nare, o Rusi
jos atstovai neprieštarauja šiam 
Lietuvos norui, ir tai sveikin
tina.

„Visiems žinomi Rusijos ar
gumentai prieš NATO plėtimą 
adresuoti daugiausia Briuseliui 
ir Vašingtonui, siekiant pasėti 
abejones dėl NATO plėtimo’’, 
sakė Januška. „Baltuos regiono 
narystės susiejimas su Kara
liaučiaus demilitarizavimu — 
tai dar vienas argumentas iš tos 
pačios serijos, rodantis, kad 
įtakingi Rusijos politikai kol 
kas ir nesistengia suvokti nau
jo NATO vaidmens didinant Eu
ropos saugumą ir stabilumą.

Albino Januškos nuomone, 
Rusija stengiasi iškelti šaltojo 
karo ir dviejų konfrontuojančių 
blokų argumentus. „Vargu ar 
galima abejoti, kad šiame kon
tekste Rusijos prieštaravimas 
NATO plėtimui tėra tik siekis 
atstatyti ankstesnes įtakos 
sferas. Taip, deja, Rusija 
supranta savo pagrindinį po
litinį interesą”, sakė jis.

Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius atkreipė dėmesį, 
kad 1952 metais Sovietų Są
junga prieštaravo Graikijos ir 
Turkijos priėmimui į NATO,šios 
organizacijos plėtimą vertin
dama kaip Jungtinių Tautų 
principų pažeidimą. Taip pat 
1955 m. buvo prieštaraujama 
Vokietijos Federacinės Respub
likos, 1988 metais — Ispanijos 
priėmimui į NATO.

Išvaduotas virš
Bosnijos nušautas 

JAV lėktuvo pilotas
Vašingtonas, birželio 8 d. 

(OMRI) — NATO suradimo ir iš
gelbėjimo kadras, sudarytas iš 
JAV karių, birželio 8 d. arti 
Bihač, Bosnijoje, surado JAV 
F-16 karinio lėktuvo kapitoną 
Scott F. O’Grady. Jo lėktuvas, 
teikęs oro apsaugą Jungtinių 
Tautų pagalbą vežantiems 
sunkvežimiams, buvo serbų nu
šautas birželio 2 dieną. Serbams 
paneigus, kad jį paėmę belais
viu, buvo manoma, kad galbūt 
jis žuvęs. Tačiau gavęs jo vienin
telį pasiųstą elektroninį signa
lą, NATO gelbėjimo kadras iš
vyko jo gelbėti ir per serbų 
šaudymą ji išskraidino į JAV 
lėktuvnešį USS Kearsage Adri
jos jūroje.

JAV prezidentas Bill Clinton 
pareiškė: „Kapitono O’Grady 
drąsa ir sumanumas duoda 
įkvėpimo. Taip, kaip ir jį 
išgelbėjusių karių narsa ir su
manumas. Jie visi yra Ameri
kos herojai”.

KALENDORIUS

Birželio 9 d.: Šv. Efremas, 
Bažnyčios mokytojas (306-373 
m. Sirijoje); Felicijus, Maksi- 
mįjonas, Gintas, Gintė.

Birželio 10 d.: Liutgarda, 
Diana, Margarita, Vainius, Vin- 
gailė.
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LAURA PETRUTYTĖ - 
LIETUVOS OLIMPINĖ VILTIS
Gegužės pradžioje Floridos 

plaukimo festivalyje keturios 
pirmosios vietos: 50 metrų lais
vu stiliumi per 27.5 sek., 200 m 
per 2 min. 13.5 sek., 400 m per 
4 min. 43.7 sek. ir 800 m per 9 
min. 46 sek. Kam? Spėliotume, 
kad Raimundui Mažuoliui, 
kuris ten gyvena ir yra Lietuvos 
plaukimo pažiba. Ne! Tas ketu
rias pirmas vietas iškovojo 
Laura Petrutytė ir buvo to 
festivalio sensacija. Ji yra Lietu
vos olimpinė viltis.

Po tokio pasirodymo pasipylė 
laiškai iš įvairių universitetų, 
tarp jų Miami ir Princeton, 
kviečiantys į jų universitetus 
mokslui ir plaukimui.

Prieš kelis mėnesius susi
pažinau Laurą Juno Beach LB 
apylinkės gegužinėje; tokią 
aukštą, liekną, kupiną en
tuziazmo optimistę. Atvykusi 
čia porai mėnesių pasitreniruo
ti gerose sąlygose ir su geru 
treneriu, jau metai kaip čia. Ir 
liks iki Atlantos olimpiados, o 
gal ir iki studijų pabaigos. 
Istorija tokia:

Petrutytei priklauso visi 
Lietuvos rekordai laisvu 
stiliumi nuo 50 metrų iki 1,500 
metrų. Jos trenerė V. Kuzmina 
(buvusi R. Mažuolio trenerė) pa
stebėjo Lauros potencialą, kad 
ji gali dar tobulėti, tik reikia ge
resnių sąlygų negu Lietuvoje. Ji 
tuoj kreipėsi į R. Mažuolį, jau 
antri metai gyvenantį Fort 
Lauderdale, o šis — į savo 
trenerį J. W. Nelson. Kai Pet
rutytė Pasaulio taurės varžy
bose Paryžiuje iškovojo dvi 
ketvirtas vietas 50 ir 100 metrų 
laisvu stiliumi, Nelson susi
domėjo ir tuoj pritarė. Kelionę 
apmokėjo Lietuvos plaukimo fe
deracija ir Vilniaus plaukimo 
klubo pirm. A. Starkevičius.

Pernai, birželio 22 d., ji pakilo 
pakeliui į Miami. Tos pačios 
dienos vakare ji jau buvo JAV 
baseine pirmai treniruotei. 
Nepastebimai prašvilpė du 
mėnesiai; jau buvo pastebima 
pažanga, bet atėjo laikas keliau
ti namų link. Būtų buvę gaila. 
Lauros laimei, per R. Mažuolį 
buvo susipažinusi su Dubauskų 
šeima. P. Dubauskas yra LB 
Auksinio Kranto apylinkės 
pirmininkas. Jis ir jo žmona 
pasiryžę globoti Petrutytę iki 
olimpiados Atlantoje. Jų dėka 
Laura buvo priimta į Coral 
Springs plaukimo klubą ir jau 
dirba su to klubo treneriu M. 
Lohnberg. Dirba su entuziazmu 
net 6 dienas per savaitę, o tris 
dienas net du kartus per dieną. 
Dirba ir mokosi anglų kalbos, 
nes tik išlaikiusi anglų kalbos 
egzaminą bus priimta į univer
sitetą. Dar nežino kurį universi
tetą pasirinks, o studijuoti žada 
tarptautinį verslą.

Šiuo metu Laura yra pirmame 
pasaulio dešimtuke su 50 ir 100 
metrų laisvu stiliumi. Tačiau to 
dar neužtenka. Kvalifikuotis 
Atlantai — jai reikės gerai pasi
rodyti Amerikos plaukimo pir
menybėse. Taip pat ir Euro
pos pirmenybėse vyksiančiose 
Vienoje. Bent vienose varžybose 
ji turi patekti į finalą.

Šiuo metu Laura yra Lietuvos 
olimpinė kandidatė, olimpinė 
viltis. Iš Lietuvos olimpinio 
komiteto ji gauna 300 litų 
mėnesinę stipendiją, tuo tarpu 
R. Mažuolio stipendija yra žy
miai didesnė, nes jis vietą 
Atlantoje jau yra užsitikrinęs.

Norisi tikėti, kad su tokiu en
tuziazmu ir pasiryžimu, Laura 
išlaikys anglų kalbos egzami
nus ir taip pat išsikovos vietą 
Atlantos olimpiadoje.

V.G.

Ietininkas Tomas Pūkštys

NAUJI TOMO PUKŠČIO 
PASIEKIMAI

Lietuvos plaukikai Laura Petrutytė ir Raimundas Mažuolis po Fort Lauder
dale, Floridoje, vykusių plaukimo varžybų. Su plaukikais - Laurą 
globojančios Dubauskų šeimos dukrelės.

Tomas Pūkštys, JAV ieties 
metimo rekordininkas, vienas 
žymiausių šio įrankio specialis
tų pasaulyje, atgauna savo 
ankstyvesniąją formą, kuri bu
vo smuktelėjusi po pernykščių 
traumų bei asmeniškų įsiparei
gojimų tarnybos reikaluose.

Š.m. gegužės mėnesį Tomas 
dalyvavo įvairiose varžybose. 
Sao Paulo, Brazilijoje, vykusiose 

' Grand Prix varžybose, dalyvau
jant būriui stipriausių metikų, 
jų tarpe ir pasaulio rekor
dininkui Zelezny, Pūkštys už
ėmė II vietą (tuoj po Zelezny) su 
81 m 90 cm pasekme.

Gegužės 24 d. Vancouver, Bri
tų Kolumbijoje, Kanadoje, 
vykusiose varžybose jis buvo 
pirmuoju su 81.78 m pasekme. 
Pirmuoju buvo ir „didžiojo 
prizo” susitikime, gegužės 21 d. 
vykusiame San Jose, CĄ. Čia, 
esant nepalankiam orui, Tomas 
ietį nuskraidino 80.28 metrus.

Gegužės 28 d. Vancouver, Ka
nadoje, lengvosios atletikos 
rungtynėse, pasiekė I vietą su 
81.24 m pasekme. Pastaruose 
trejuose susitikimuose žymes
nių pasaulio ieties metimo 
žvaigždžių nebūta, tad Tomui 
Pukščiui labai stengtis ir ne
reikėjo. Rungtyniauta daug, 
nepaisant kiek „sustreikavu
sios” kojos. Kai birželio 1 d. 
kalbėjomės, koja nesiskundė; 
sakėsi, kad šiuo metu jaučiasi

neblogai ir numato intensyviau 
treniruotis, nes birželio 16-17 d. 
laukia JAV lengvosios atletikos 
pirmenybės. Esant šio krašto ie
ties metimo rekordininku, jam 
būtina ietį nuskraidinti 
daugiau negu 81 m, norint var
žybas laimėti. JAV pirmenybės 
šiemet bus Sacramento, CA. 
Rugpjūčio 13-15 d. dalyvaus 
Švedijoje vyksiančiose Pasaulio 
pirmenybėse.

Kalbantis su Tomu paaiškėjo, 
kad jis norėjų dalyvauti ir V 
PLS žaidynėse, Lietuvoje. Jis 
yra ir PLS žaidynių rekordi
ninkas, nes IV PLS žaidynėse, 
prieš ketvertą metų vykusiose 
Lietuvoje, jis pagerino rekordą. 
Tačiau Tomas dar nėra tikras ar 
savo tarptautinius įsipareigo
jimus galės suderinti su V PLS 
žaidynėmis Lietuvoje. „Jei sąly
gos leis, būtinai dalyvausiu 
Lietuvoje”, — kalbėjo Tomas 
Pūkštys, JAV olimpietis, 
kuriam Hickory Hills, IL, mies
telis, kuriame tebegyvena jo 
tėvai, pastatė specialią lentą su 
užrašu: „Čia gyvena JAV olim
pietis Tom Pukstys”.

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjusioje JAV lengvosis atle
tikos žurnalo „Track and Field” 
laidoje išspausdinta Tomo Pukš- 
čio nuotrauka. Kai 1993 m. 
Tomas pasiekė JAV ieties me
timo rekordą, jo nuotrauka 
puošė minimo žurnalo viršelį.

Ed. Šulaitis

LIETUVIS VOKIETIJOS RINKTINĖJE

R. MAŽUOLIS PRALENKĖ 
T. JEGGER

Per tarptautines plaukimo 
varžybas Fort Lauderdale, Flo
ridoje, 50 metrų lenktynėse 
laisvu stiliumi Raimundas 
Mažuolis pralenkė pasaulio 
rekordininką Tom Jegger, bet 
baigė ne pirmas. Pirmą vietą 
laimėjo amerikietis David Fox 
— 22.81 sek., antrą vietą užėmė 
Raimundas Mažuolis — 23.47 
sek. Jegger buvo šeštas — 23.79 
sek.

(LA 05.30)

E. LEVICKAS - 
OLIMPIADOS IRKLAVIMO 

VARŽYBŲ TEISĖJAS

Tarptautinė irklavimo fede
racija pranešė Lietuvos tauti
niam olimpiniam komitetui, 
kad E. Levickas yra įtrauktas į 
1996 Atlantos olimpinių 
žaidynių irklavimo varžybų 
teisėjų grupę. E. Levickas yra 
Lietuvos irklavimo federacijos 
pirmininkas, buvęs Tokijo (1964 
m.) vasaros olimpinių žaidynių 
dalyvis, 1963 m. Europos irkla
vimo čempionato prizininkas,

Sėkmingas Vokietijos ranki
nio rinktinės pasirodymas pa
saulinėse pirmenybėse Islandi
joje — liūto dalis nuopelnų 
mūsiškio Viganto Petkevičiaus. 
Apie lietuvį ilgus straipsnius su 
nuotraukom išspausdino beveik 
visi didesni dienraščiai ir spor
to žurnalai, kadangi lietuvis va
dovauja Vokietijos rinktinės žai
dimui. Mačiau jį ne kartą tele
vizijoje, ne kartą po rungtynių 
girdėjau tik geriausius komen
tarus, sutrumpintai lietuvį 
vadinant „Vigą”, kadangi ilga 
Petkevičiaus pavardė yra vokie
čiams sunkiai ištariama.

Laikraščiai pažymi, kad Vo
kietijos rinktinės treneriui 
sunku buvo rasti tokį „Spiel- 
macher” — žaidimo vykdytoją , 
netikėtai iš „Saeuferio — pijo- 
kėlio” tapusio Vokietijos

tarptautinis irklavimo sporte 
teisėjas. Tai pirmas Lietuvos 
atstovas, oficialiai pakviestas į 
XXVI vasaros olimpines 
žaidynes.

rankinio „Superstar”.
1991 m. Vigantas Berlyne 

pasitraukė iš Kauno „Granito” 
klubo, norėdamas žaisti Vokietijos 
aukščiausioje rankinio lygoje.. 
Tačiau gyvenimas padiktavo ką 
kitą, nes Magdeburgo klubas 
lietuvį atidavė antros klasės 
komandai. Lietuvis, pergyveno 
tokį pažeminimą, pasiduodamas 
į dievaičio Bacho rankas. Sekė 
pavojinga gyvybei auto nelaimė. 
„Po šio įvykio, _ rašo vokiečiai, 
— Vigą atsipeikėjo, pateko į 
Magdeburgo klubą, čia tapda
mas geriausiu žaidėju. Tą pa
stebėjo Vokietijos rinktinės 
treneris. Kadangi Vigantas pri
ėmė Vokietijos pilietybę, jis tuoj 
pat buvo įtrauktas rinktinėn.

Miuncheno dienraštis rašo, 
kad V. Petkevičius yra palaima 
Vokietijos rinktinei, nes geru 
vadovavimu, vokiečiai skina 
pergales.

Vigantas yra 1,88 m aukščio 
ir sveria 87 kg.

Kazys Baronas

Futbolas Čikagoje

DAR VIENA
„LITUANICOS”

PERGALĖ
„Lituanicos” futbolininkai 

birželio 4 d. savoje aikštėje 
Lemonte sugriebė dar vieną 
pergalę ir pridėjo du taškus prie 
šiame rate jau turėtų 5 taškų 
kapitalo. Atsimenant, kad 
rudens rate buvo pelnyti tik 5 
taškai, dabartinė padėtis jau 
džiugina, nes dar yra likę du pir
menybių susitikimai.

Praėjusiose rungtynėse buvo 
kovojama prieš I divizijos „mė- 1 
lynosios” grupės lyderį — „Real 
F.C.”. „Lituanica” šio varžovo 
visai nenusigando, ir jau pir
mame kėlinyje vedė 2-0. Pirma
sis įvartį pasiekė G. Kava
liauskas, o iš 11 m baudinio dar 
vieną pridėjo V. Žuromskas. Po 
pertraukos daugiau iniciatyvos 
rodė varžovai, kurie irgi pelnė 
du įvarčius (vieną jų „Li
tuanicos” vartininkas galima 
sakyti, padovanojo). Rungtynės 
buvo baigtos 3-2 „Lituanicos” 
naudai.

Pats žaidimas buvo gana per
mainingas ir įdomus. Čia „Li
tuanica” įrodė, pajėgumą kovo
ti ir prieš geriausias šios lygos 
komandas. Smagu, jog ir žiū
rovų šį kartą susirinko gerokai 
daugiau negu anksčiau.

Birželio 11d. „Lituanica” sve
čiuosis pas „Vikings” fut
bolininkus, pirmaujančius I 
lygos „raudonojoje” grupėje. O 
birželio 18 d. Lemonte bus 
paskutinės šių pirmenybių 
rungtynės, kuomet 3 vai. p.p. 
„Lituanica” susitiks su irgi stip
ria „Wings” vienuolike. Taigi ir 
šį kartą laukiama įdomių rung
tynių ir tikimasi, kad jų stebėti 
ateis dar didesnis „Lituanicos” 
gerbėjų būrys.

E.Š.

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖS 
PASIRODYMAI

Lietuvos futbolo rinktinė da
lyvauja 1996 m. Europos čem
pionato IV atrankos grupės var
žybose. Jos prasidėjo pernai. Jo
se Lietuva sužaidė 5 rungtynes, 
iš kurių pelnė dvi pergales, pa
tyrė 2 pralaimėjimus, o vieną 
kartą baigė lygiomis. Šiemet tu
rėtos dvejos rungtynės — abi 
Vilniuje: su Kroatija sukovota 
0-0, o buvusiam pasaulio čem
pionui — Italijai nusileista mi
nimaliu rezultatu 0-1.

Rungtynės prieš Italiją vyko 
žiūrovais perpildytame „Žalgi
rio” stadione š.m. balandžio 26 
d. Pergalė, arba bent lygiosios, 
Lietuvos rinktinei dar gal būtų 
atidarę vartus į pirmenybių 
baigmę, 1996 m. vyksiančią 
Anglijoje. Šiuo metu Lietuva 
pirmenybių lentelėje stovi tre
čioje vietoje (po Kroatijos ir Itali
jos), o Anglijon vyks tik dvi pir
mosios komandos. Už Lietuvos 
rikuojasi kitos stiprios koman
dos — Slovėnija ir Ukraina, o 
nuo jų gerokai atsilikusi — Es
tija.

Lietuvos-Italijos rungtynių 
programiniame leidinyje yra ne
maža įdomios medžiagos iš Lie
tuvos futbolo rinktinės istorijos. 
Čia išspausdintas ir Lietuvos 
futbolo federacijos prezidento 
Vytau o Dirmeikio žodis, kuria
me saki ma: „Kaip bepasibaigtų 
šiandienas rungtynės, tūkstan
čiams futbolo mėgėjų ši diena 
taps istorine: jie st?'Rnne, ar per 
televiziją, matys pasaulio lygio 
žvaigždžių ir pajėgiausią žemy
no komandą. Yra graži legenda 
apie Romos didiką Palemoną, 
kuris prieš daugelį amžių su 
šeima ir palydovais atvyko iš 
Italijos prie Nemuno, įkūrė čia 
miestus, jų tarpe Kauną, kur 
žais jaunimo komandos, davė 
pradžią Lietuvos kunigaikščių 
dinastijoms. Šįkart sulaukėme 
legendinių futbolo kunigaikščių 
iš Apeninų pusiasalio. Jie su
sitiks futbolo aikštėje su mūsų
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Artimiausios Lietuvos rungty
nės bus birželio 7 d. Vilniuje 
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E. Š.
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6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v.p p ir ketv 2-5 v. p.p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllla Campus
1020 E. Ogdan Ava., Sulis 310, 

Napervllla IL 60563 
Tai. 706-527-0080

Valandos pagal susitarimą 
-į

r (



LIETUVA - JAUSMŲ 
KRAŠTAS

LIUDA RUGIENIENE

(Tęsinys)

Pokalbis su Centro sąjungos 
pirmininku Romualdu Ozolu

Lietuvoje
— Tai kokia išeitis?
— Jeigu žinočiau Šiandien,

kokia išeitis gali būti, tai 
imčiausi tokių priemonių, 
kurios leistų man realizuoti tą 
mano žinojimą, deja, ir kiti 
politiniai veikėjai nežino 
išeities. Kiekvienas siūlo recep
tus, bet čia klausimas: nebe apie 
mano, kaip Ozolo, ne apie mano, 
kaip Centro partijos vadovo 
pažiūrą, čia yra kalba apie 
valstybinę veikimo programą, 
čia yra kalba apie susitarimą. 
Susitarimo institucijos kol kas 
nei vienas nepradeda ir nei vie
na partija nekuria. Kiekvienas 
dar konkuruoja už tai, kad būtų 
pirmas ar pirma. Jeigu mes 
sugebėsim rasti būdą sėsti prie 
stalo — nuo socialdemokratų iki 
konservatorių — tai tada galės 
būt pradedama atsakinėti į 
Jūsų pateiktą klausimą, ne for
maliai, o iš esmės. Jeigu aš at
sakysiu, kaip spręsti tą klausi
mą, tai bus eilinis vėjo šuoras 
politiniam uragane. Sitų oro 
virpinimų gana. Man rūpi kon
kretus politinis veikimas, ir aš 
matau vilties probrėkšmių ten, 
kad dešiniosios, arba net 
kairiosios, partijos jau ima 
suvokti savo padėties beišeitiš- 
kumą ir išeities galimybę tiktai 
tame, kad jos veikia kartu. Jau 
bent dešimt ar net daugiau ak
cijų viena po kitos yra daromos 
— pradedant socialdemokratais 
ir baigiant konservatoriais. 
Pastarojo meto įvykiu laikau, 
kad partijos surado galimybę 
tartis dėl užsienio politikos, 
kurią vykdo prezidentas ir vy
riausybė, kritikos ir jos korega
vimo galimybių. Neseniai buvo 
spaudos konferencija kur visos 
partijos pasakė, jog į tokį infor
macinio pobūdžio susitikimą, 
net jeigu jos bus kviečiamos pas 
prezidentą, jos neis. Jos nori 
kalbėti apie politiką, rem
damosi dokumentais, žinoda

Ar šią Seimo sesiją galėtume pavadinti „opozicijos tuštuma”? Tai pasyvioji dešinė Lietuvos 
Respublikos Seime.
  Nuotr. Liudos Rugienienės

mos, kas padaryta, ir turėdamos 
labai aiškią nuomonę, iš anksto 
ją susidariusios, ateidamos į tą 
susitarimą, siekdamos susitari
mo tenai, paskui šito susitarimo 
kontrolės. Tiktai tada galima 
kalbėti apie valstybinę politiką. 
Kol kas yra vienpartinė politi
ka. Lygiai taip pat visur kitur. 
Kai bus įveikta vienpartinė 
politika ir užsienio, ir vidaus, 
tai tada bus galima kalbėti apie 
galimybes įveikti šitą krizę. Čia 
ne atskirų asmenų, čia yra 
valstybinės politikos problemos 
sprendimo klausimas.

— JAV yra sakoma, kad 

naujai išsilaisvinę pokomu

nistiniai kraštai yra per

sunkti vienodų problemų ir 

išgyvena tai, ką išgyveno 

Lenkija ir anksčiau kiti 

kraštai, netgi išvardina pa

grindines klaidas, kurios 

daromos. Ar nemanote, kad 

būtų galima iš jų pasimokyti, 

stebėti kitų kraštų elgesį? 

Yra daug pasiūlymų, kaip 

turėtų būti daroma. Ką jūs 

apie tai manote?

— Mano nuomonė yrą tokia. 
Labai gražu, kad gerų pasiūly
mų yra, kad jų būtų kuo dau
giau, žinoma būtų tuo geriau ir 
intelektualai bei politikai 
turėtų iš ko rinktis, bet ir tai 
nėra lemiamas dalykas. Juk ne 
nuo politikų priklauso padėtis, 
o nuo to, kaip senosios struktū
ros kinta, kurdamos naujas ar
ba naują tikrovę. Visuomenė 
yra politikos objektas. Ji kartu 
yra ir savivaldi taip pat sub
jektas. Ką mano apie save kiek
vienas eilinis žmogus atskirai, 
tai yra lemiama, o ne ką mano 
kiekvienas atskirai, arba kartu 
sudėti, visi politikai, sudaryda
mi vyriausybę. Tauta yra suve
renas, tai yra, ačiū Dievui, 
atradimas naujausiųjų laikų, 
aiškus suvokimas, deja, poko
munistiniai kraštai šito 
nepasimokė. Iš tiesų šia prasme 
aš sutinku — juo mažiau vyriau
sybės kištųsi į natūralią įvykių 
plėtrą, tuo būtų geriau. Užtektų 
tiktai postuluoti pačias pagrin

dines vyksmo kryptis, o ko
kios tos vyksmo kryptys yra? 
Laisvė, kapitalo nevaržoma 
apyskaita, galimybė jam būti 
švariu, tai yra dirbti tautos, o ne 
atskirų elementų naudai, ir būti 
reproduktyviu, tai yra kurti 
naujas galimybes. Viešpatie, jei
gu tai būtų vyriausybių kon
troliuojama ne atskirų asmenų 
naudai. Beveik visur yra lygiai 
tokia pat padėtis — dirbama at
skirų asmenų, o ne tautos 
naudai, visas pokomunistinis 
pasaulis išgyvena lygiai tą patį. 
Antras dalykas irgi labai svar
bus — suvokimas. Demokratijos 
lygmuo visose šalyse yra toks 
intelektualiai žemas. Demokra
tijos orientacijos ir idealai yra 
taip sąlygoti praeities, tai yra 
komunistinio gyvenimo būdo, 
kad visi mūsų didieji stra
teginiai siekiai ir žingsniai 
yra užmušami tos mūsų kas
dienybės.

Dabar pasižiūrėkim. Šnekam 
apie tai, kad laisvės įgyvendini
mas yra laisvas kapitalo elgesys 
visame pokomunistiniame pa
saulyje. O ką sako masė žmo
nių? Lygiai taip pat ir Lietuvoj, 
ir Lenkijoj, ir Latvijoj, ir Rumu
nijoj šneka tą patį: „O kodėl jis 
turi, o aš neturiu?” Aš at
simenu, kaip šiandien, perestroi- 
kos pradžioj per Rusijos televi
ziją buvo rodoma, kaip vienas 
ūkininkas įkūrė ūkį. Veršelių 
nusipirko bent dvidešimt. Jam 
padegė šitą ūkį. Jis pasistatė 
antrą. Jam sudegino šitą antrą. 
Jis išsikėlė iš tos vietos šiek tiek 
toliau. Pasistatė trečią. Sudegi
no jam ir tą trečią. Filosofija 
tokia — ne kad aš turėčiau turė
ti kiek jis, bet kodėl jis turi 
kažką ir kodėl aš turiu keisti 
savo gyvenimo būdą, kaip jis. 
Štai kur problema. Mes visi 
matuojam didžiąsias galimybes 
pagal savo negalėjimą gyventi 
tose naujose galimybėse, pagal 
nenorą gyventi. Mūsų gyveni
mas yra nedinamiškas, mūsų 
gyvenimas yra apkiautęs, mūsų 
gyvenimas yra kritikuotinas ir 
keistinas. Mes buvome rinki
muose Kaišiadorių apygardoj. 
Verkia moteriškė, kad dirba pas 
poną, yra netikra dėl savo 
ateities. Mes sakom: „Na, gerai. 
Nenori dirbti pas poną, daryk 
savo verslą”. Ji sako: „Aš 
nesugebėsiu”. Tai ko tu tada

nori — ar tau negerai gyventi ' 
pas poną, ar tau negerai gyven
ti, darant verslą, o gal tau 
negerai ir tas, ir tas. Kas tada? 
Tai reiškia gerai negyventi iš 
vis. Tai tokia mūsų logika. Mes 
kol kas nenorim gyvent.

— Čia gal ir tiktų mano ki

tas klausimas: sovietai sukū

rė žmonių klasę, absoliučiai 

neturinčią iniciatyvos, nesu

gebančią prisitaikyti prie 

naujų pasikeitimų. Ar val

džia iš viso šitiems žmo

nėms gali padėti, ar čia 

yra reikalingos visai kitos 

institucijos?

— Valdžia negali padėti. Val
džia gali tiktai organizuoti 
gydymą arba prisidėti prie to 
gydymo organizavimo. Valdžia 
galbūt gali padėti iš esmės, tai 
tiktai keisdama patį gyvenimo 
būdą, aktyvindama žmones ir 
pamažu įvesdama, padėdama 
jiems išeiti į aktyvizmo etapą. 
Kas šiuo požiūriu būtų, kaip jūs 
suformulavot, iš valdžios pusės 
privalu — tai visų pirma įvairūs 
kreditai. Mano supratimu, pa
gelbėti žmonėms įsitvirtinti 
naujoj situacijoj reikia, nes jie 
visai neturi kapitalo, pradinio 
kapitalo. Deja, valdžia pati šituo 
nesuinteresuota. Užsiėmusi mo
nopolistų reikalų tvarkymu, ji 
nesuinteresuota šių žmonių pa
dėties keitimu, nes anuos gali
ma aptarnauti tiktai šių są
skaita. O kol kas valdžia rūpi
nasi anais. Ateis laikas, kada 
valdžia norės teikti kreditus, 
bet jų nebereikės šitiems žmo
nėms, nes jie jau bus praradę 
norą gyventi, veikti. Daugelis 
galbūt nusigėrę, nusižudę, arba 
išsižudę. Mes būsime jau natū
raliai perėję visą tą krizės 
gelmę. Savaime suprantama, 
žmonių pačių atsakomybė prieš 
save, prieš savo artimuosius irgi 
yra be imuniteto. Mes buvome 
įpratinti gyvent be atsakomybės 
visai aplinkai. Buvo viršinin
kas, buvo valdžios sistema, kuri 
prižiūrėjo kiekvienam žingsny 
ir sakė: „Čia negalima”. Kur 
nesakė, kad negalima, tai galė
jai daryt, ką nori. Lygiai tą patį 
gyvenimą mes ir dabar tebegy- 
venam. Kai nėra draudimų tų 
didžiųjų, tai žmonės blūdina per 
laukus, geria ir tas gėrimas 
nemažėja, o didėja. Trečias 
aspektas yra tas, kad vis dėlto 
pagalbą reikia organizuoti fizio
logiškai. Turiu galvoj tai, kad 
reikia gydymo įstaigų, kad rei
kia kovot su alkoholizmu, kaip 
liga. Mes privalėsime spręsti 
klausimą, kas jie tie žmonės, 
kurie pakliuvo į bėdą, tapo 
alkoholikais, narkomanais ir 
kitokiais ligoniais.

— O kas bus su tokių žmo

nių vaikais? Kairo pasakojo, 

kūdikiams paminto duoną į 

alkoholį, kad mieg&tų?

— Tai visų pirma klausimas 
yra apie valstybės situacijos 
pakeitimą, gyvenimo pagerini
mą taip ryškiai, kad galima

būtų duoti žmonėms atlygini
mus, kurie nevestų į neviltį, o 
vestų į norą tvarkytis. Juk, kai 
gauni 200 litų, tai kur juos 
panaudoti, kaip kūrybinę galią? 
Niekur negali panaudoti, nes tu 
nieko už tai negali nupirkti ar 
net ir už butą susimokėt. Žmo
gus turi gauti apie 1,000 litų, 
pagal šiandieninį kursą, kad 
galėtų pradėti gyventi su 
šviesos viltim. Ir tokioj situaci
joj atsiras negalios ištiktų 
vaikų, kurių tėvai juos pames, 
arba kitaip nelaimingų ir nu
skriaustų vaikų. Tai reikia kur
ti visokias bendrijas, draugijas, 
vaikų kaimus. Aš žinau, tai 
yra daroma ir mūsų žmonės taip 
pat žino, galėtų tuos dalykus 
daryt. Jau yra pora trejetas tokių 
kaimų Lietuvoj, gražu žiūrėt, 
kaip tvarkosi. Yra šeimų, kurios 
ima po dešimt-dvylika vaikų, 
auklėja svetimus vaikus. Bet 
tokių nedaug, nes praktiškai 
niekas negali dėl grynai finan
sinės padėties.

— Ką galėtumėt pasakyti 

apie dešiniųjų pasyvumą Sei

me? Demokratinėj sistemoj 

išrinkto atstovo pareiga yra 

aktyviai dalyvauti posė

džiuose ir balsuoti. Ar galima 

tokį pasyvumą pateisinti?

— Ir pagal mūsų Seimo sis
temą, privalom dalyvauti kiek
viename posėdyje ir aktyviai 
balsuoti rankų pakėlimu arba 
mygtukų paspaudimu, kritikuo
ti kairiosios pusės sprendimus, 
nors tie sprendimai ir vis tiek 
praeitų, kadangi mes daugumos 
negalim turėt, tačiau, jeigu mes 
dirbtumėm su kairiais, daugeliu 
klausimų galėtumėm pasiekti 
susitarimo dar iki balsavimo. 
Darbas kuluaruose yra praktiš
kai neišnaudojamas. Dešinės 
pusės ir centro padėtis šiandien 
Seime yra visiškai nepavydėti
na, neleistina. Mes esame demo
ralizuoti ir degradavę. Pasyvu
mas reikalauja jau labai aiš
kaus atsakymo — ar taip tęsti? 
Tęsti, tai reiškia sutikti su 
beprasmybe. Aš nemanau, kad 
beprasmiškas gyvenimas gali 
turėti kokią nors vertę.

(Bus daugiau)

GIMTOJI KALBA - GESTŲ
Lietuvos vyriausybė oficialiai 

pripažino Lietuvos Respublikos 
kurčiųjų gimtąja kalba gestų 
kalbą, suteikdama galimybę 
gimtąja kalba pasirinkti ir jų 
tėvų kalbą. Toks pripažinimas 
suteiks kurtiesiems lygias gali
mybes dalyvauti visuomeninia
me gyvenime.

Užsienio statistikos duomeni
mis, apie 90 procentų kurčiųjų 
vaikų turi girdinčius tėvus. 
Todėl pripažįstant gestų kalbą 
natūralia kurčiųjų gimtąja kal
ba, kurčiųjų vaikų tėvams pa
likta teisė pasirinkti, kurią 
kalbą laikyti gimtąja savo 
vaikų kalba.

(LA, 05.10)

Ne cenzūra, o sveikas 
protas

Amerikoje pavojinga pasisa
kyti prieš „galingus ir tur
tingus”, nes paprastai jie nepa
siekė tokios pozicijos be suma
numo, mokėjimo išnaudoti kiek
vieną palankesnę situaciją ir 
aštriai atremti kritiką. Pavyz
dys čia gali būti JAV tabako 
pramonė, „National Rifle Asso- 
ciation”, pramogų — muzikos 
bei filmų — gamintojai ir dar 
kiti. „Protestų chorą” savo 
balsais dar sustiprina vadina
mieji liberalai, primindami, kad 
JAV konstitucija užtikrina vi
siems žodžio laisvę, todėl bet 
koks mėginimas suvaržyti, jau 
seniai iš padorumo ar žmoniš
kumo ribų išėjusią, filmų bei 
populiariosios muzikos pra
monę, „kvepia cenzūra” ir 
nusižengimu konstitucijai.

Kai prieš porą metų tuome
tinis JAV viceprezidentas drįso 
viešai pavadinti vieną tele
vizijos programą nemoralia, 
pasipiktinimas jo žodžiais nu
bangavo nuo vieno šalies kraš
to iki kito, o publikos linksmin
tojai naktiniuose klubuose ir 
televizijoje, pašiepdami vicepre
zidentą, turėjo geros medžiagos 
savo monologams. Tačiau kri
tika žiaurumams, lytiniams iš
krypimams ir apskritai „lais
vajai meilei”, nuolat vartojami 
pritraukti nesubrendusius žiū
rovus į kino sales arba TV 
programų sekimą, vis dažniau 
pasikartoja. Juk ir lietuviška 
patarlė teigia, kad „ylos maiše, 
meilės ir kosulio nepaslėpsi...”

Praėjusią savaitę JAV Sena
to pirm. Robert Dole pasisakė 
prieš beatodairišką palaidumą 
bei smurtą vadinamoje „pramo
gų pramonėje”. Jis pabrėžė, kad 
smurto veiksmai dažniausiai 
nukreipiami prieš moteris ir 
vaikus, o kai kurios dainos 
propaguoja gaujas, nepaklus
numą teisėtvarkai ir garbina 
nusikalstamumus. Šen. Dole, 
kaip ir prezidentas Clinton, 
kalbėdamas į tautą prieš kelis 
mėnesius, primygtinai pabrėžė, 
kad nesiūlo įvesti valstybinės 
cenzūros, ar kaip kitaip pažeis
ti JAV konstituciją. Jis tik kvie
čia susirūpinti besaikiško 
nemoralumo plitimu, pagalvoti, 
kokios gali būti jo pasekmės 
ateinančiom kartom.

Šį kartą šen. Dole nesusilaukė 
panašios reakcijos, kaip anuo
met viceprezidentas. Nors 
sakoma, kad jo kalba buvusi 
pataikaujančio balsuotojams 
pobūdžio, ieškant jų pritarimo 
būsimuose prezidentiniuose rin
kimuose, bet Amerikos gyven
tojų dauguma sutinka su sena
toriaus žodžiais. Filmų ir tele
vizijos programų pasirinkta lini

Danutė Bindokienė

ja yra įkyrėjusi ir kelia pasi
šlykštėjimą. Tokia gyventojų 
reakcija nemažai nustebino vi
suomenės nuotaikų stebėtojus. 
Pritarimas šen. Dole žodžiams 
lyginamas su amerikiečių pa 
žiūra, kai prieš kiek laiko buvo 
mėginama ieškoti užuojautos 
jaunam amerikiečiui, pasireiš
kusiam vandalizmo veiksmais 
Singapūre. Užuot gailėję, kad 
vyrukui buvo priteista įkirsti 
„į sėdimąją”, žmonės pritarė 
teismo sprendimui ir pareiškė 
norą, kad Amerikoje jauniems 
nusikaltėliams būtų taikomos 
panašios bausmės. Visiems jau 
iki gyvo kaulo įgriso gaujos, 
jaunamečių nusikaltimai ir 
švelnus su jais teismų elgesys.

Šiuo metu Minnesotos valsti
joje pradeda įsibėgėti sąjūdis, 
propaguojantis, kad atsako
mybė už vaikų žiūrimas TV pro
gramas ir klausomą muziką pri
klauso tėvams bei globėjams. 
Suaugusieji įtikinėjami, kad 
vaiko siela neatitaisomai visam 
gyvenimui sužalojama tuo, ką 
jis diena iš dienos mato. Sąjūdis 
nuo panašių ankstesniųjų ski
riasi, nes į jį įsijungę valstijos 
gydytojai, apsiginklavę moks
linių tyrimų duomenimis, įro
dančiais, kad smurto veiksmai 
TV programose, filmuose ir 
elektroniniuose žaidimuose 
tikrai yra vaikams kenksmingi. 
Net „2 ^erican Medical Asso
ciation” metiniame suvažia
vime, ateinančią savaitę vyk
siančiame Čikagoje, pasirinko 
šią temą nagrinėti. AMA prez. 
Robert McAfee teigia, kad 
„Žiaurus elgesys yra išmoks
tamas. Juo daugiau smurto 
veiksmų vaikas mato žiniasklai- 
doje ar kasdienybėje, tuo labiau 
jis linkęs tokį elgesį laikyti nor
maliu ir priimtinu”.

Kovą su smurtu televizijos 
programose organizuoja „Min
nesota Medical Association”, 
turinti apie 9,000 narių. Nėra 
abejonės, kad šis sąjūdis plėsis 
ir į kitas valstijas, nes daugelis 
žmonių pritaria filmų, dainų, 
TV programų „apsivalymui” 
(nors yra griežtai nusistatę prieš 
bet kokią cenzūrą). Svarbiausia, 
kad Minnesotos sąjūdis nesiruo
šia žiniasklaidos padaryti visų 
šiandieninių neigiamybių „at
pirkimo ožiu”, o kaip tik atsako
mybę už savo vaikų auklėjimą 
atiduoti į tėvų rankas. Jeigu 
tėvai griežčiau kontroliuos, kas 
leistina ir kas ne jų vaikams 
žiūrėti, programos savaime 
prisitaikys prie žiūrovų skonio, 
nes reklamuotojams, mokan
tiems didelius pinigus už kelias 
minutes laiko, svarbu, kad jų 
reklamą matytų kuo daugiau 
publikos.

DEDIENES VAISTAI
O. B. AUDRONĖ

Buvo tokia grybavimo pamo
ka man su tuo samdiniu Bo
lium. Grybaųjam mudu, ir aš 
nieko neturiu savo kašytėje, o jo 
jau pilna, tai jis ir sako, per- 
dėkim į manąją, o jo tebus ta 
viena voverių apgraužta. Taip ir 
namie pasakysime. Jis manė 
savąją vėl prikrauti, bet jau 
buvome išgrybavę ir grįžome su 
tiek. Taip mudviem netikrovę 
renčiant, kažkokios džiugios 
reakcijos nesulaukiant, ėmiau 
ir pradėjau verkti, kad tai netei
sybė, kad mano tik tas vienas, 
o Boliaus visi rasti... Atrodo, sa
vaime išmokau suprasti tei
sybės grožį. Kitą kartą jau aš tą 
Bolių įklampinau ir nežinojau 
nei kaip išklampinti. Gal tai 
buvo tėvelio netekimo įtakoje, 
širdelę spaudė netekimo skaus
mas.

Vilgome mudu su Bolium au
deklus, kad saulutė išbaltintų 
vėl juos ištiestus. Ištiesiame 
papievyje, prie pirties. Man 
smagu bėgti su ištiestu audek
lu, kai Bolius jį suvilgo surai
tytą. Ir pagaliau — paskutinis. 
Vilgo jis juos tokioje lyg pa
kraščio duobelėje, iš kurios 
semia vyrai vandenį kūrenant 
pirtį. Biskutį giliau, bet duobelė 
negili. Niekuomet nebuvau ir 
įbridusi į ją. Dabar, vilgant pa
skutinį, Bolius ištraukia audek
lą, pameta ant pakrantės ir taip 
vaikiškai žaismingai pagriebia 
mane šešiametę ir sako:

— Jei dabar aš tave, kaip tą 
audeklą, imčiau ir suvilgyčiau, 
kas būtų?

Išsprukau aš iš Boliaus rankų, 
peržvelgiau ežero ramybę, kur 
netoliese Jurgio (mano kaimyno 
pusbrolio) tėvas, sėdėdamas

valtelėje, tinklus leido nakčiai. 
Pasidarė man taip graudu, taip 
gailu — nėra tėvelio, niekuomet 
jau jo nebus, o čia tas Bolius pa
juokavo, kad jis mane, kaip au
deklą, suvilgytų toje duobėje. 
Galvoju, pušku, pušku, nu
plaukčiau pas Jurgio tėvą prie 
valties. Bet ten jau gylis... O ga
liu paskęsti...

— Bė-ė-ė,-prapliupau verks
mu ir pasileidau bėgti namo. 
Parbėgusi guodžiuosi, kad 
Bolius norėjo mane kaip audek
lą ežeran įmesti. Verkiu visai 
rimtai ir graudžiai. Visi ramina, 
kaip išmanydami, bet nesusi
vokia, kas su tuo Bolium pasi
darė. Aš pamažu nusiraminau, 
o vargšas Bolius nedrįso tą va
karą namo sugrįžti. Vėl naujas 
rūpestis, vėl neaiškumas — ko 
jis nepareina, jei nieko blogo.

Atsirado Bolius tik kitą dieną, 
išvargęs, išalkęs. Pamažu išsi
aiškino su seneliu, su mamyte 
ir prabuvo jis su mumis iki 
metų galo. Aš jau daugiau nėjau 
su juo audeklų vilgyti. Jis buvo

darbštus pusbernis, taip reika
lingas mums.

Betgi dabar dar ankstyvesnė 
vasara, prieš Bolių ir dar kita 
kalba.

Dėdė Jonas buvo leistas į 
mokslus, bet, tėvams anksti 
iškeliavus, liko prie brolio ir 
vėliau vedė dėdienę Antosę. 
Ūkyje dėdė buvo labai netikęs. 
Gyvenant prie brolio, buvo vie
naip, o dabar, apsivedus, savo 
ūkelyje, jau kitaip, kiti reikalai. 
Jis sugebėdavo iš Merkinės glė
bius spaudos parsigabenti ir 
visus apšviesdavo apie pavasa
rio pradžią, apie mėnulio at
mainas, apie pašalo išėjimą ir 
t.t. Betgi pačiam jam nebuvo 
lengva su savo moksliškumu 
būti ūkininku. Išsivedęs kume
laitę ganyti, arba karvutę, prisi
dėdavo krepšį spaudos ir užsi- 
skaitęs nuganydavo kaimynų 
pasėlius. Būdavo nemalonumų 
ir tie jo moksliškumai išgaruo
davo su kaimynų barniais.

Mūsų namai su dėde veik ne
turėjo jokių nesusipratimų. Kai 
dar klojimas buvo kartu, tėve

lis žinodavo, kad brolis persi
neša javų iš mūsų pusės į savo, 
bet jis ir pasisako. Girdi:

— Vincai, brolau, tu daugiau 
turi, ėmiau ir pasiskolinau kelis 
pėdus iš tavo šalinės, nes galvo
ju, kad mum gali pritrūkti 
duonos.

— Oi, Jonai, Jonai, ką man su 
tavim daryti? Ėmei ir pasi
skolinai. O ar ne geriau, jei 
būtum pasakęs, kad tau reikia, 
kad jau trūkumas — žinočiau 
kiek tau paskolinti ir padėčiau 

pernešti, o dabar ėmei pats ir 
pasiskolinai.

— Tai jau, Vincule, vis tiek mes 
broliai. Jei neženotas, vis tiek aš 
gyvenčiau prie tavęs už pastum
dėlį tokį ir nei skolintis nerei
kėtų.

Taip ir užsibaigdavo Jono 
pasiskolinimas. Su dėdiene 
nebuvo jokių nesantaikų, ne
bent kai vištos susimaišydavo 
gūžtose ir mamytė imdavo 
dejuoti, kad mūsų ta, ar ana viš
telė vis nulenda kažin kur,ir dė
dienė kiaušinių gal daugiau 
surenka iš mažiau vištų. Kar

tais imdavo ir užsimindavo, 
paklausdama:

— Antosiule, pažiūrėk savo 
gūžtose. Man atrodo, kad mūs 
kanapėtoji ir raibukė kažkur 
nulenda pas tavo gūžtas ir gal 
jos sudeda tavo vištų gūžtose.

— Pažiūrėsiu, kad jau sakai, 
pažiūrėsiu. Bet ar galima bus 
žinoti, kuris kiaušinis nesavas, 
tai aš nežinau, — sutikdavo dė
dienė.

Bandydavo jos vištų kiau
šinius atpažinti kuris raibukės, 
kuris dėdienės vištų, ar mūsų 
kanapėtosios, ar jos baltukės... 
Mamytei atrodydavo, kad ji 
tikrai atpažįsta savo vištų kiau
šinius, o dėdienė tvirtino, kad 
jos vištelės visuomet tokius 
pačius kiaušinius dėdavo. 
Mamytė net padejuodavo savi- 
tarpyje su senele (jos mama), 
kad tikra bėda, aiškiai matai, 
kad dėdienės gūžtoje mūs vištos 
sudeda, o jai vis jos vištų kiau
šiniai. Betgi niekuomet sunkiau 
dėl to nesusiginčijo, tik mamy
tė kartais mus, vaikus, pasta
tydavo vištų sargyboje, sužinoti

kur kuri nulenda, į kurias 
gūžtas.

Man gi vienu metu buvo labai 
didelė pamoka su skudurėliais 
ir daugiau kuo. Būnant per 
priemenę pas dėdienę jausda
vausi kaip namie, rinkdavausi 
pakarpaliukus savo lėlyčių pa
puošimui. Dėdienė leisdavo 
visus smulkesnius susirinkti ir 
neštis kur sau noriu. Taip pas 
ją namuose jaukiai besijaus- 
dama, nužiūrėjau, kad po pa
veikslais ant vinutės pakabin
tas kabo dėdienės vestuvinis žie
das. Jis ten sau kabo ir kabo. 
Užlipusi ant suolo ir nusika
binau tą žiedą. Paridinėjau ant 
stalo, pažaidžiau beridendama 
ir pagaliau, kaspinėliais aprai
šiojusi, išsinešiau bėgdama 
namo. Tuo metu nemaniau, kad 
aš ką ne savo imu, gal tik pasi 
skolinu pažaisti namie, kaip dė 
dė Jonas tuos pėdus. Parsine 
šiau ir rodau mamytei ir sene
lei, koks gražus mano žaisliu
kas, tokio neturėjau.

(Bus daugiau)
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Surprise. June lOth 
Is Women’s Wellness Day.

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bua. 705-499-7000 Re*. 312-778-3871 
Fax. 705-489-7006 Pager 312-3050307

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

rA

RIMAS L. STANKUS
1 *

ŠEŠTADIENĮ, Š.M BIRŽELIO 10 D. 11VAL. RYTO - 4 VAL P.P.
ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ, 2701 WEST 68th ST. (kampas Califomia Avė. ir 68 g-vė) 

Padedame pastatyti automobilius

Kadangi moterys visada užsiėmę, joms sunku rasti laiko pasitik
rint sveikatą, todėl mes paskyrėme joms specialią dieną— 
Moters Sveikatos Dieną. Šią dieną jūs gausite daug įvairios in
formacijos apie sveikatą ir daug paslaugų veltui: susipažinsite 
su Sv. Kryžiaus ligoninės gydytojais, pasivaišinsite ir gausite do
vanų veltui. Taip pat susitiksite su televizijos kanalo Nr.5 at
stove Robertą Gonzales iš programos "First Thing in 
the Moming" nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p. Atsiveskite vaik
us—mes juos užimsime.

PASKAITOS APIE SVEIKATĄ— 
VELTUI
• Nėščiųjų sveikata.
• širdies negalavimai

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 
STAIGMENA JUMS—VELTUI
Jei atsilankysite, gausite pakietėlį su šios ligoninės in
formacija, gydytojų sąrašu, $350 vertės sveikatos pas
laugoms nuolaidas ir dovanėlę.

Daugiau informacijų apie Moters Sveikatos Dieną 
gausite paskambinę 312-471-8600

• Krūties vėžys 
•Menopauzė

x -------n
Meet Robertą Gonzales

SVEIKATOS PATIKRINIMAS 
IR PASLAUGOS
• Kūno riebalų matavimas
• Girdėjimo patikrinimas
• Terapija masažu
• Cholesterolio patikrinimas

of Oiannel 5's
"First Thing In The Moming" 
from 12 noon to 1:00 p.m.

• Stovėsenos, laikysenos 
patikrinimas
• Asmeniškas sveikatos 
stovio patikrinimas

Holy Cross
H O S P I T A L

W()MI N S I II AI.TI I SI KVK I S

E x p e c t to t) e S u r p r i s e d !
Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600

Holy Cross Hospital is sponsored by the Sistfrs of St Casimir

UNION PIER, MICHIGAN
Jei norite pirkti, parduoti ar 
išnuomoti namus Union Pier, New 
Buffaio ar kitose Michigan valstijos 
vietovėse, skambinkite:

VIDA ŠVABAS
Spring Creek Real Estate, Ine. 

616-756-1408 arba 
616-460-2911

FOR RENT

Union Pier, Ml
Išnuomojama vasarvietė arti 
ežero. Kreiptis: tel. 312-254-4470 
dieną, 708-465-3725 vakare.

FOR RENT
1 bdrm. apt. water, heat, 
appliances. $400 mo. Cicero vic. 

Tel. 708-863-4926

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudę nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOU8 
3208V> Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

^21. KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkairiąvinias veltui.

HELP WANTED

Ieškoma moteris padėti vyr. amžiau*
moteriai namų ruošoje ir maisto gaminime 
ir gyventi kartu. Darbas 6 dienos, antrad 
laisvas. $130 į sav. VVestchester priemies
tis. Skambinti tarp 3 v. p.p. - S v. p.p. tai. 
70S-M2-8M3.

MISCELLANEOUS

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, jums patogiu laiku 
Draudimas garantuotas Kreiptis
Gediminas: tel. 312-925-4331

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.80 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

SEEKING INVESTMENT CAPITAL 
for

MODERN, NEW DENTAL CLINIC IN 
KAUNAS, LITHUANIA

Invest in Lithuania’s future, while making an 
ezcellent 11% return.

Developers seek $350,000 for new, state-of-the-art privalė dental 
clinic and laboratory in Kaunas, Lithuania. Five (5) year notes, 
pay II % APR and are secured by $3,000,000 in clinic’s assets, 
existing real estate, and miccessful food supermarket business. 
Political Risk Investment Insurance (Registration No.: 163-95- 
004) provided by OPIC - a U.S. Government Agency.

Clinic will feahire top professional slaff and state-of-the-art U.S. - 
made eąuipment in prime location. Project has already been 
reviewed and approved by Lithuanian Ministry of Health as 
’souruf, uteful, and much needed in Lithuania." Minimum 
investment of $10,000 will help create long-term employment for 
25 professionala and staff, and improve ųuality of health care in 
an underserved markei.

Por detailed Business Plan, including financial project'ons, 
contact:
LCC Corponaiion, II Harvvood Lane, CIementon, NJ 08021, 
U.S.A., Telephone: 609-435-2626- Pas: 609-784 0493

t
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REMKIME ŠVIETIMĄ

Skaitant ir girdint apie dabar 
minimus naujus projektus 
Lietuvoje, nejauku pasidaro. 
Mandriais, skambiais žodžiais 
nusakoma, kas bus daroma, 
kaip „reikalingas” ir kam tar
naus, ką duos naujas įgyven
dintas sumanymas. O pabaigoje 
visados vardai stambių (žinomų 
ir nežinomų) bendrovių, kurios 
rems, duos paskolą. Varge, 
kažin ar dar kas gali tikėti, kad 
tos bendrovės ištesės savo paža
dus ir ta šalelė Lietuva, pajėgs 
skolas išmokėti? Lietuvis gaspa- 
dorius sakydavo: „skola — ne ro- 
na, neužgis”.

O mes čia, suprasdami kilnią, 
gražią visokios pagalbos idėją, 
vis tik būkime atsargūs, kad 
nepasidarytume ,,Welfare 
department”. Ten valdžios pir
maujantis reikalas būtų ap
rūpinti vargšus žmones (sene
lius, našlaičius). Mūsų labda
ringos organizacijos savo dova
nomis tokius darbus (įstaigas) 
galėtų paremti. Atsitiktinų 
siuntų čia nepakanka. Reikalas 
svarbus, iš pagrindų svarstyti
nas.

Šiuo metu, manytume, labiau
siai remtina mokytojų (jau 
esama) „Apple” organizacija. 
Ten dirbę, teigiamai vertina 
jaunų, kursus lankančįių,susi
domėjimą Vakarų mokslu, kul
tūra, gyvenimu, anglų kalba. 
Tinkamų mokytojų mokoma ir 
auklėjama, gali išaugti nauja 
susipratusi karta.

V. A. Gailiūnai 

Wethersfield, Ct.

DĖL PAGALBOS ARTIMUI

Sutinku su V. Remienės pa
stabomis „Draugo” laiškų 
skyriuje š.m. gegužės 16 d., kur 
ji džiaugiasi D. Bindokienės 
vedamuoju „Pradėkime nuo sa
vęs”. Malonu vyresnio amžiaus 
žmonėms žinoti, kad kas nors ir 
jais pasirūpina. Jau anksčiau 
arch. B. Kovienė rašė mūsų 
spaudoje, kodėl niekas nesirūpi
na įsteigti vyresnio amžiaus 
žmonėms namus, čia, išeivijoje, 
kur jie galėtų praleisti senatvę 
tarp lietuvių. (Lenkai turi 
tokius namus). Ne visi vyresnio 
amžiau žmonės turi vaikus, iš 
kurių galėtų tikėtis priežiūros 
ar prieglaudos senatvėje. Yra 
daugiau senųjų, negu mes ma
nome, kurie yra vieniši ir 
neturi, kas jais rūpintųsi, kurie 
savo praeityje yra davę vienokį 
ar kitokį įnašą lietuvybei.

Kilnu yra rūpintis Lietuvos 
vaikais, nes jie yra mūsų tautos 
ateitis, bet kultūringos tautos 
aprūpina savo senuosius, kurie 
jau įdėjo įnašą į tautos ateitį.

Genė Valantinienė 

Downer Grove, IL

AŠ NE „MENO ŽINOVAS”

„Drauge” 1995 m. gegužės 16 
d. laiškų skyriuje išspausdinta
me pasisakyme Vitas Bernadi- 
fiius mane pavadino „meno žino
vu” (taip, net su kabutėms!). Čia 
aš jam ir kitiems skaitytojams 
noriu pareikšti, jog laiško au
torius suklydo, nes aš ne „me
no žinovas”, o tik paprastas žur
nalistas, kuris plunksna ir foto 
aparatu fiksuoja lietuviškojo 
pasaulio įvykius, daugiausia jų 
net nevertindamas. Neįvertinau 
ir J. Mačėno darbų, o pateikiau 
iš kitų žmonių patirtas nuomo
nes, kurias apibendrinau.

O dėl mano pamėgtųjų po 
trumpesniais rašiniais inicialų 
— E.S. naudojimą, turiu pasaky
ti, kad aš taip darau jau daugiau 
negu 45 metai. E.S. inicialus 
„Draugo” skaitytojai pirmą kar
tą išvydo 1949 m. vėlyvą rude
nį ir šiame dienraštyje bei kitoje 
lietuviškoje spaudoje, išeinan
čioje visame pasaulyje (įskaitant

ir Lietuvą), aš juos panaudojau 
mažiausiai tris tūkstančius 
kartų.

Kadangi žinau, kad niekas iš 
užsienyje besireiškiančių lietu
vių žurnalistų tokiais inicialam 
nepasirašo, tai galiu užtikrinti, 
jog „pasislėpti” tikrai nenorėjau 
ir nenoriu. Ypač, žinant, kad 
mano ilgesni straipsniai pasi
rašomi visa pavarde, o taip pat 
ir po nuotraukomis žymima 
mano pavardė, E.Š. inicialų 
savininką labai lengvai galimu 
nustatyti.

Edvardas Šulaitis

Cicero, IL 

VERTA TĘSTI!

Gegužės 17 d. vedamąjį pa
skaičius, norisi „balsuoti” su 
Danute Bindokiene: reikia ope
ros spektaklius tęsti. Jei du 
tūkstančiai gėrėjosi „Perlų 
žvejais” Čikagoj, kažin kiek 
tūkstančių būtų susirinkę To
ronte? Ak, kaip gaila, tiek 
pastangų įdėjus, tik vienu spek
takliu pasitenkinti. Kaip bū
davo anksčiau įmanoma Lietu
vių operą išgirsti Clevelande, 
Toronte, Detroite? Ar tada 
buvome turtingesni? Vargiai! 
Jeigu dar kartą pamėgintu- 
mėm, pvz., su Karnavičiaus 
„Gražina” ir į išvykas leistis? 
Ar būtų galimybė Metropolitan 
operai lietuviškus kūrinius 
įpiršti? Ten operos atliekamos 
originalo kalba. Jei rusų ir čekų 
kalbas apvaldo, tai kodėl ne 
lietuvių?

Politikai ateina į valdžią ir po 
keleto metų jų jau nėra. O 
kultūra, paskleista po platų 
pasaulį, išlieka amžiams. Anuo
met kompozitoriui Juliui Gaide
liui buvo proga patekti į Pulit- 
zer preiųiją gaunančių sąra-' 
šą. Reikėjo tik vieno „menk
niekio” jo kompozicijų įra
šų. Kaina sukosi apie de
šimt tūkstančių. Liūdniausia, 
kad kompozitorius, savo išteklių 
neturėdamas, tų įrašų nepada
rė, o mūsų lietuviškos pasiturin
čios organizacijos nerado reikalo 
paremti, deja, deja!

Kazimiero Viktoro Banaičio 
„Jūratė ir Kastytis” ne tik 
muzikiniai, bet ir savo fabula, 
labai patrauklus kūrinys. Jei 
dažnai girdime per radiją ar net 
televiziją Grieg, Sibelius, Dvo
rak, Liszt, ar ne žavu būtų ir 
Čiurlionį išgirsti? Turime kuo 
pasididžiuoti, tik reikia mums 
su savo talentais į plačiuosius 
vandenis išplaukti. Reikia pas
tangų ir tos pastangos turi būti 
visų remiamos. Verta puoselėti 1 
visa, kas mus kultūrina, o 
vargšus šelpėme ir juos ateity
je sušelpsime.

Onė Adomaitienė 

Sunny Hills, Florida

BUVO KVIESTAS, BET 
ATSISAKĖ

„Draugo” gegužės 17 d. ve
damajame vyr. redaktorė rašo: 
„būtų ne pro šalį pasidairyti ir 
savo tarpe. ... ir „Perlų žvejų” 
bramanų kunigo-boso vaidmenį 
būtų tiek pat gerai atlikęs mūsų 
Jonas Vaznelis...” Tuo visai 
nebuvo abejojama, kad jis būtų 
puikiausiai tą partiją atlikęs. 
Jis buvo kviestas, bet atsisakė. 
Lietuvių operos valdyba laikosi 
savo nusistatymo pirmiau 
kviesti čia gyvenančius dai
nininkus, jei jie gali dainuoti 
reikalingą partiją, ir tik paskui 
iš kitur.

Vytautas Kadžius

Chicago, IL

KALBANT APIE FANATIKUS

Po tragiško Oklahoma City 
įvykio mūsų prezidentas Bill 
Clinton, ten nuvykęs, suteikė 
tinkamą ir nuoširdžią paguodą 
žuvusiųjų artimiesiems bei 
visam miestui, duodamas paža
dą daryti viską, kad tas, ar tie, 
kurie tą nusikaltimą įvykdė, bus 
ieškomi, atrasti ir tinkamai nu
bausti.

Bet, tik palikęs Oklahoma Ci

ty, pakeliui j Baltuosius rūmus, 
jis šią tragediją panaudojo savo 
paties politiniams tikslams, kal
tindamas įvairias TV ir radijo 
jį kritikuojančias programas, " 
esą jos iššaukusios neapykan
tos, keršto ir fanatiškumo po- 
reiškius prieš jį ir prieš visą 
Ameriką. Kairioji liberalinė 
žiniasklaida taip pat pradėjo fa
natiškai pulti visus, kas tik iš
drįso pakritikuoti prezidentą, jo 
užsienio politikos nevykusius 
sprendimus, dažną veidmainia
vimą, ypač po jo apsilankymo 
Maskvoje švęsti pergalę prieš 
fašistinę Vokietįją.

Žiniasklaida tikrai fanatiškai 
ir net su pasitenkinimu ėmėsi 
atsikirsti tiems, kurie brangina 
mūsų Konstituciją, leidžiančią • 
kiekvienam pasisakyti savo 
nuomonę.

Prezidentas tuo tarpu ėmėsi 
naujų „apsaugos” planų — pa
didinti saugumo tarnybą, pri- 
samdyti daugiau policijos, infil
truoti „įtartinas” grupuotes, im
tis netgi kariuomenės tam tiks
lui, o taip pat panaudoti ir 
„wire-tapping” (paslapčia klau
sytis telefoninių pasikalbėjimų). 
Kuo tas skiriasi nuo mūsų jau 
pergyventų sovietų ir nacių re
žimų?

Atsimenu, kai senatorius Jo- 
seph McCarthy mėgino atskleis
ti Baltųjų rūmų komunistinę 
kliką. Tuo metu mūsų valdžio
je buvo labai daug įtakingų ko
munizmui simpatizuotojų ir rė
mėjų. Amerikos komunistų par
tija — kaip buvo mėginama įti
kinti amerikiečius — nieko 
bendra neturėjusi su Sovietų 
Sąjunga. Tokie įtakingi asme
nys, kaip bilijonierius-pramo- 
nininkas Armand Hammer ir jo 
tėvas Julius, buvo sovietų agen
tai. Visi tokie, ir įjuos panašūs, 
komunistai kartu su Amerikos 
komunistų partija apkaltino 
šen. J. McCarthy fanatiškumu, 
demagogija, o jo kovą prieš | 
komunizmą pavadino „McCar- 
tyizmu”. Šiandieų komunis
tinių archyvų tyripėtojai jau 
prieina išvados, kad tiesa buvu
si McCarthy pusėje.

Būtų pravartu visiems pasis
kaityti š.m. balandžio 11 d. 
„The Wall Street Journal” iš
spausdintą George Kimball 
straipsni >,The book on Com- 
munism that should shake the 
World”.

Vytautas Chainauskas

Naples, FL

LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH

IŠVYKO Į LIETUVA

Ona Mikulskienė, Čiurlionio 
ansamblio kanklių vadovė, ge
gužės 30 d. išskrido į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui.

Ilgesniam laikui svečiuotis 
Lietuvon iŠvyk^clęvelandiečiai 
Benediktas ir Akvilė Karkliai.

IŠVYKA Į AMISH 

COUNTRY

Išvyka į Aftiish Country, 
Berlin, Ohio, rengiama š.m. 
birželio 22 d. Dalyvavimas 
išvykoje vienam asmeniui — 
48.50 dol. Registruotis su pilnu 
įmokėjimu iki birželio 10 d. pas 
Jurgį Malskį, tel. 486-9165, ar
ba pas Vytautą Staškų, tel. 
486-2475.

DR. E. LENKAUSKAS 

OTOLOGŲ SUVAŽIAVIME

Dr. Edmundas Lenkauskas 
birželio 8 d. išvyko į Bordeaux, 
Prancūzijoje, vykstantį tarptau
tinį „Transplants and Implants 
in Otology” simpoziumą, kuria
me savo referato metu supažin
dins su elektroninio girdėjimo 
aparato modeliu, operaciniu bū
du įdedamu į vidinę ausį be iš
orinių priedų.

Pasitraukęs pensijon, dr. E. 
Lenkauskas pasiliko Case Wes- 
tem Reserve Universiteto medi
cinos fakulteto personale ir tęsė 
tyrimus išvystyti pilnai į ausį 
įsodinamą girdėjimo aparatą.

Medicinos mokyklos labora
torijose buvo sėkmingai atlikti 
bandymai, įdedant svarbiausią 
girdėjimo aparato dalį į užmig
dytų šunų ausis. Girdėjimo re
zultatai buvo išgaunami specia 
liu audiometru iš šuns smege
nų, panašiu principu, kaip iš
gaunamos širdies kardiogra
mos.

SVEIKINAM

DR. AUKSĘ BANKAITYTĘ

Auksė Bankaitytė University 
of Cincinnati įsigijo audiologįjos 
ir elektrofiziologijos daktaro 
laipsnį. Dirbs Wichita State uni
versitete profesoriaus asistente. 
Broliai, seserys ir draugai, Kris
tės Vedegytės iniciatyva, liepos 
1 d. ruošia Auksei mokslo baigi
mo šventę Rūtos ir Viktoro De
gučių paviljone., Willoughby 
Hills, OH.

TRYS PREMIJOS

GERARDUI JUŠKĖNUI

Gerardas Juškėnas Amerikos 
foto mėgėjų žurnale tapo atžy
mėtas už dalyvavimą tarptauti
niuose foto salonuose — spalvo
tų skaidrių ir kelionių skaidrių 
grupėse. Cleveland Photogra- 
phic Society paskyrė Gerardui 
Juškėnui 3 dovanas už 1994-95 
metų spalvotas gamtos ir por
treto skaidres.

T.G.

• Pirmą kartą be sustojimo 
Ramųjį vandenyną perskrido 
Clyde Pangborn ir Hugh Hern- 
don, 1931 m. spalio 5 d. nusilei
dę Washington valstijoje. Iš Ja
ponijos į Ameriką atskristi 
jiems truko 41 valandą.
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A.tA.
STEFANIJA DANUTĖ

RIMKUTĖ PAREIGIENĖ
Gyveno Berwyn, IL.
Mirė 1995 m. birželio 6 d., 4:52 vai. ryto, sulaukusi 69 

metų.
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sūnūs — Aleksas, marti Lynn, Alfonsas, mar 

ti Audronė; dukros — Marytė Pareigytė-Lukomski, Kristina 
Pareigytė-Nakienė, žentas Jonas; brolis Raimundas Rimkus; 
seserys — Birutė Gylienė su vyru Paulium, Zita Žvirždienė 
ir Nijolė Vardienė; dešimt anūkų — Kristina, Adomas, An 
drea, Regina, Viktoras, Rūta, Alezandra, Antanas, Emilija 
ir Jonas. Taip pat giminės Kanadoje ir Lietuvoje.

Priklausė įvairioms organizacijoms.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, birželio 8 d. ir penkta

dienį, birželio 9 d. nuo 3 iki 8 v.v. Hallmark laidojimo 
namuose, 1446 S. 50 Avė., Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetui arba „Lietuvos Vaikų Vilčiai”.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę brolis, seserys, sūnūs, marčios, anūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
708-222-0052 arba 800-994-7600.

MATO KRISLĄ, NEMATO 
RASTO!

„Draugo” Nr. 94 perskaičius 
žinią, jog Maskva ruošiasi tirti 
bylą buvusio Latvijos prezidento 
Eduardo Ulmanio, nes jis bend
radarbiavęs su Hitlerio naciais, 
man prisiminę Viešpaties Jė
zaus Kristaus žodžiai: „Kodėl gi 
matai krislą savo brolio akyje, 
o nepastebi rąsto savojoje — 
veidmaini, pirmiau išritink rąs
tą iš savo akies, o paskui pažiū
rėsi kaip pašalinti krislelį iš 
brolio akies!” (Mato 7:3,5).

Kyla klausimas: kokio tikslo 
vedina Maskva kimba dabar 
prie mažojo krislelio, kai tuo 
tarpu savo didįjį rąstą — 
Hitlerio bendradarbį ir nacių 
koloborantą Staliną pridengia 
„nekalta” užmirštimi... Kristus 
tokį veiksmą vadina veidmai
nyste!

Toks Maskvos elgesys kelia 
mumyse rūpestį, nes Maskva 
nieko nedaro be tikslo. Kodėl 
kasdieną spauda, radijas, filmai 
ir TV vis primena mums seną 
nacių kriminalą, o nutyli 
komunistų kriminalą? Juk 
kraujo praliejimu kalti abu. 
Niurnberge teismas nacius jau 
nubaudė. Kodėl neorganizuo
jamas tarptautinis teismas 
komunistų nusikaltėliams 
bausti? Ar tik todėl, kad, 
demaskuojant kriminalą, ne
būtų pažeistas išrinktosios tau
tos orumas?
Kun. dr. Eugenijus Gerulis 

St. Pete Beach, FL

A.tA.
ANASTAS1A BUCK

J anušauskaitė
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. birželio 7 d., 6:05 vai. vakaro, sulaukusi 90 

metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 52 m.
■Nuliūdę liko: sūnėnas Bronius Černius su šeima ir kiti 

giminės.
Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį, birželio 8 d. nuo 4 

iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 9 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnėnas ir šeima.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
PRANUI TOMAŠEVIČIUI

mirus, PALIULIONIŲ ir VEDEGIU šeimas nuošir
džiai užjaučiame.

Felicija Jaunienė 
Ona ir Juozas ToliuSiai 
Alė ir Vytautas Namikai

We Shlp UPS

Užsiimant maisto tiekimu (catering)

talmait

312-434-9766

delicatessen
Valgis Catering 

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 

2624 W«t 69th Street, Chicago, IL 60629

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

A.|A.
KAZIMIERAS SKRIPKUS

Gyveno Lockport, IL.
Mirė 1995 m. birželio 7 d., 2:30 vai. p.p., sulaukęs 81 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarės valsčiuje, 

Stungių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sesuo Sofija Pumputienė su vyru Feliksu ir 

jų vaikai: Klaudijus, žmona dr. Birutė ir jų vaikai, ir Vir- 
ginijus. Taip pat sesers duktė Eugenija Sychro, jos vyras dr. 
Jaroslavas ir jų duktė.

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 9 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios 10 vai. ryto už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo ir šeima, dukterėčia ir šeima.

Laidotuvių direkt. Donald. A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 800-994-7600.

A.tA.
DANUTEI RIMKUTEI PAREIGIENEI

mirus, jos dukrelėms — dr. KRISTINAI, adv. MARYTEI, 
sūnums — dr. ALIUI ir ALFONSUI su šeimomis, Danutės 
sesutėms su šeimomis ir broliui RAIMUNDUI RIMKUI bei 
kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir maldoj 
dalinamės skausmu.

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

Nutilo balsas mylimo žmogaus, 
Paliko tylūs ir liūdni namai... 

Joniškiečių sambūrio dalyviui

A.tA.
KAZIMIERUI SKRIPKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį SOFIJĄ ir visą 
PUMPUČIU šeimą.

Joniškiečiai

Mielai

A. t A.
DANUTEI RIMKUTEI 

PAREIGIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vaikams, 
seserims — BIRUTEI, ZITAI ir NIJOLEI — ir broliui 
RAIMUNDUI.

Dana ir Vytas Gyliai

I I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'

Šį sekmadienį, birželio 11d., 
Karaičių „Gintaro” vasarvietėje 
Union Pier, MI, Lietuvių drau
gija ir Michianos LB apylinkės 
valdyba ruošia tragiškųjų bir
želio įvykių paminėjimų, kuris 
prasidės šv. Mišiomis 11 vai. 
ryte — Michigano laiku. Kvie
čiami visi lietuviai iš arti
mesnių ir tolimesnių apylinkių 
gausiai paminėjime dalyvauti.

X Lietuvių tautinių šokių
šventės ruošos darbai pradėti. Ši 
jubiliejinė šventė įvyks 1996 m. 
liepos 6 d., Rosemont Horizon 
stadione, prie Čikagos. Lietuvių 
tautinių šokių institutas; kurio 
žinioje yra šventės programos 
sustatymas ir paruošimas, š.m. 
rugpjūčio 13-20 d. Dainavoje 
ruošia tautinių šokių vadovų ir 
mokytojų kursus. Šventės meno 
vadovė yra Violeta Smieliaus- 
kaitė Fabianovich.

Šeštadienį, birželio 10 d. 10 
vai. vak. „Gintaro” klube (Mar- 
ųuette Parke) bus „lietuviškų 
vestuvinių papročių” vakaronė. 
Profesionalai piršliai iš Lietuvos 
— Stasė ir Vytautas Jagminai 
„piršliaus”, gros Pupų Dėdė (A. 
Čiurlionis ir A. Blinstrubas), 
bus daug juoko, dainų ir geros 
muzikos. Visi kviečiami.

Atjoja piršlelis (V. Jagminas) ant savo žirgelio...

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR SARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

x TRANSPAK skyrius Le- 
monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
Penktd. 3-7 v.v., sekmd. 8:30 v.r. 
— 2 v. p.p. bus atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 312-436- 
7772, 708-257-0497.

(sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieta 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Ar grojate, šokate, dainuo
jate? Gal kuriate poezijų, rašo
te prozų? O gal turite scenos 
meno sugebėjimų, kuriais galė
tumėte pasidalinti su publika 
JAUNŲJŲ TALENTŲ POPIE
TĖJE, ruošiamoje paremti mū
sų vienintelį, užsienyje leidžia
mų, lietuviškų dienraštį „Drau
gų”? Kviečiamas visas jaunimas 
tarp 15 ir 30 metų amžiaus. 
„Jaunųjų talentų popietė” ruo
šiama sekmadienį, spalio 22 d., 
3 vai. p.p., Jaunimo centre, Či
kagoje. Prašome apie dalyvavi
mų programoje pranešti Indrei 
Tijūnėlienei, tel. 708-537-7949 
arba 708-541-3702. Mielai 
laukiamos vaizdajuostės ar 
garsiajuostės, kurias siųsti šiuo 
adresu: 419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL 60089. Jeigu 
esate labai kuklus ir nenorite 
save „reklamuoti”, jus gali 
pasiūlyti giminės, draugai ar 
pažįstami. „Jaunimo talka savo 
dienraščiui”! popietę ruošia 
Korp! Giedra.

Lietuvos Dukterų draugi
jos pokylis šįmet bus ruo
šiamas spalio 14 d. Jaunimo 
centre. Visi draugijos rėmėjai 
prašomi datų pasižymėti kalen
doriuose ir planuoti renginyje 
dalyvauti. Draugijos sutelktos 
lėšos skiriamos vargstantiems 
lietuviams šelpti.

x Planą savaitgaliui siūlau 
jums tokį — į „Gintaro klubą” 
važiuokit pašokti! Pradžia 10 
v.v. 2548 W. 69 St.

(sk)

x Į SPORTO ŠVENTŲ LIE
TU VOJE — pigiausi bilietai iš
Čikagos, be nakvynės! Liepos 21 
ir 28 išvykimas, grįžimas rug
pjūčio 5 arba 12 tik $898. Į šią 
kainą jau įeina visi mokesčiai. 
Panašios kainos keliaujant ir ki
tom datom visą vasarą. Skam
binti G.T. INTERNATIONAL, 
708-430-7272.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5630 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5631 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. IŠ kitur skambinkite 
veltui: teL 1-800-621-2103.

(sk)

Iš Australijos telefonu pra
nešta, kad birželio 7 d. (Austra
lijos data) Sidnėjuje mirė žino
mas visuomenininkas a.a. Izi-1
dorius Jonaitis.

4 I
Linda Burbienė savo gražiu 

balsu atliekamomis dainomis 
paįvairins Tėvo dienos pietus, 
ruošiamus Pasaulio lietuvių 
centre birželio 18 d., sekma
dienį. Jos neišgirsite, jeigu iš 
anksto neužsisakysite vietų pas 
Vilę Marchertienę tel. 708- 
985-7216.

Antanas Masionis, Philadel- 
phia, PA, žymus lituanistinio 
švietimo ir spaudos darbuotojas, 
pirmasis atsiliepė su papildomu 
600 dol. įnašu į Draugo fondo 
kvietimų tapti garbės nariu su 
1,000 dol. parama. Sveikiname 
naują Draugo fondo Garbės 
narį, tvirčiau parėmusį statomų 
tiltų į „Draugo” dienraščio 
ateitį. Reiškiame didelę padėkų.

Skubėkite registruotis 
moksleivių ateitininkų sto
vyklai Dainavoje, vyksiančiai 
birželio 25 — liepos 9 d. Regist
racija iki birželio 16 d. priima
ma paskambinus Danai Gra- 
jauskaitei, tel. 416-534-8544.

Šį savaitgalį, pradedant 
birželio 9 d., JAV LB Krašto 
valdyba Washington, DC, ren
gia politinį seminarų. Birželio 9 
d., penktadienio vakare, vyksta 
Krašto valdybos posėdis. Bir
želio 10-11 d., šeštadienį ir 
sekmadienį bus JAV LB apylin
kių pirmininkų bei atstovų 
suvažiavimas. Į savaitgalio įvy
kius Washingtone vyksta JAV 
LB tarybų pirmininkės: Švie
timo — Regina Kučienė, Kultū
ros — Dalia Anysienė (atsto
vauja pirm. Alei Kėželienei), 
Socialinių reikalų — Birutė Ja
saitienė.

Studentų ateitininkų šei
mos šventė šeštadienį, birželio 
17 d., vyks Lemonte. Šventė 
pradedama dalyvavimu 5 vai. 
vak. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Šventė bus 
tęsiama Ateitininkų namuose. 
Visi ateitininkai ir jų draugai 
kviečiami atsilankyti.

Čikagietės paroda Kaune.
Gegužės 25 d. Lietuvoje, Kauno 
Paveikslų galerijoje buvo ati
daryta Magdalenos Birutės 
Stankūnienės tapybos, grafikos 
ir batikos paroda „Žemė žydi”.

Lietuvos vyčių 36 kuopos
ruošiamas pobūvis, pavadintas 
„Dinner is served buffet”, vyks 
birželio 19 d., pirmadienį, 6 vai. 
vak., Nekalto Marijos Prasidėji
mo parapijos salėje, 4420 S. 
Fairfield (Brighton Parke). 
Vietų skaičius yra ribotas, todėl 
būtina padaryti rezervacijas iš 
anksto, skambinant Mary Kin- 
čius 927-4990 (rezervacijos pri
imamos iki birželio 16 d.).

x Lietuvos jaunimo auklė
jimo darbams, ateitininkų 
sėkmingai vykdomiems, remti 
paaukojo Jonas ir Ona Ru
geliai $150 ir Ateitininkų 
korp. Gaja $100. Ateitininkų 
federacįjos fondas, 12690 Ar
cher Avė., Lemont, IL 60439, 
už aukas nuoširdžiai dėkoja.

(sk)
x Šv. Kazimiero seselės iš 

Holland PA, mugėje pardavinė- 
damos įvairius dalykus užsidir
bo $150, kuriuos paskyrė Lietu
vos našlaičio pagalbai. Ačiū, 
ačiū gerosioms seselėms! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, D 60629/

(sk)
x Phyllis M. Pelletier, Chi

cago, EL, Vyčių 112 kuopos vei
kėja, pratęsė* vieno Lietuvos 
našlaičio globą kitiems metams 
su $150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

IŠ ARTI IR TOLI
DĖL PREL. L. TULABOS 

ATSIMINIMŲ

Popiežiškosios Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje pareiškimas 
dėl prel. L. Tulabos atsiminimų 
„Nuo Dusios iki Tiberio”.

Popiežiškoji Šv. Kazimiero 
Kolegija Romoje pareiškia, kad 
ji nėra prisidėjusi prie prel. L. 
Tulabos Atsiminimų surašymo 
ir paskelbimo. Nors Atsimi
nimai apima laikus, kada au
torius buvo Kolegijos rektorius, 
dabartinė Kolegijos vadovybė 
atsieja bet kokių savo atsako
mybę nuo knygos.

Prel. Alg. Bartkus 
Rektorius

„DRAUGAS” IR DIPLOMAS

Gintarė Banaitytė Ivaškie- 
nė gegužės 26 d. gavo socialinių 
paslaugų (Sočiai Work) magist
ro diplomų iš Southern Connec- 
tieut State University. Diplomo 
įteikimo šventėje dalyvavo jos 
sūnus Tomas (sūnus Paulius 
tarnauja JAV kariuomenės 
„Special Forces” daliniuose), 
dukros Ritonė ir Gailė. Teresė 
ir Algimantas Landsbergiai, iš 
Upper Malboro, MD, sveikin
dami savo brangių brolienę 
Gintarę šia svarbia proga, 
užprenumeravo jai dienraštį 
„Draugų” vieneriems metams.

RUOŠIA JONINIŲ LAUŽĄ

Racine, WI. Jau 40-tąjį kartą 
iš eilės Joninių laužas liepsnos 
Wisconsin valstijoje. Jį ruošia ir 
globoja išeivijos šauliai, susi
būrę į Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Kęstučio kuopų. Šiemet 
laužas vėl bus kuriamas gražio
je Vinco Bagdono sodyboje ant 
Michigan ežero kranto, 901 
Sheridan Rd., Kenosha, WI, 
birželio 24 d., per pačias 
Jonines. Pradžia 2 vai. popiet. 
Svečių patogumui veiks baras ir 
virtuvė. Visi kviečiami ir lau
kiami.

Jurgis Milas

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS COLORADO

Colorado apylinkės mokslo 
metai besimokantiems lietuvių 
kalbos baigsis birželio mėnesio 
pradžioje, tačiau dabar jau yra 
pats laikas planuoti veiklą ki
tiems metams. Norintiems 
lankyti lietuvių kalbos pamokas 
ateinančiais metais, reikia tei
rautis dėl informacijos pas Da
rių Daubarų tel.: (303) 770-5881.

x World Book Encyclope- 
dia per Victor Mazzeo jau 
antrų kartą paaukojo „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, 26,000 puikiai iliust
ruotų knygų, kurios, pasitarus 
sū A.P.P.L.E. pirmininke Vaiva 
Vebraite-Gust, paskirstomos 
mokytojų institutams ir inter
natinėms mokykloms. Ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. T AX 
ID *36-3003339.

(sk)

x Emilįja Kolbienė, Oak 
Lawn, IL, atsiuntė $100 Lietu
vos našlaičiams. Našlaičių var
du dėkojame! „Lietuvos 
.Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Vilniečių žiniai! VKLS-gos 
Čikagos skyriaus valdyba 
praneša, kad š.m. birželio 15 
d., ketvirtadienį, 8:30 vai. 
ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už 
mirusių skyriaus narius ir Sibi
ro tremtinius. Po pamaldų 
vyksime į Tautines lietuvių 
kapines prie Sibiro tremtiniams 
pastatyto paminklo. Nariai 
prašomi dalyvauti.

(sk)

Pasaulio lietuvių centro—Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras (čia vyrų pusė) atlieka programą 
PLC renginių komiteto ruoštame pobūvyje gegužės 28 d., Lemonte.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus
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NEREIKĖJO VYKTI Į 
MASKVĄ

Š.m. gegužės 18 d., San 
Mateo, CA, dienraštis „The 
Times” išspausdino dr. Vytauto 
Šliūpo (Burlingame, C A) laiškų 
dėl JAV prezidento vykimo į 
Maskvą, švenčiant 50 metų 
sukaktį nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos. Laiške pasi
sakoma, kad ta kelionė netu
rėjusi įvykti, nes Sovietų Sąjun
ga ir jos įpėdinė Rusija nenusi
pelno pasaulio padėkos ar pa
garbos. Autorius pamini Čečė
niją ir joje vykdomų rusų smur
tą, taip pat Baltijos kraštus, o 
ypač Karaliaučiaus sritį. Daro
mas priekaištas, kad amerikie
čių žiniasklaida labai nenoriai 
skelbia neigiamus Rusijos dar
belius, nors jie nėra jokia pa
slaptis. Tad ir prezidentui ne
vertėjo gerti šampano ir „vod- 
kos” į Jelcino sveikatą.

NAUJA ARGENTINOS LC 
VALDYBA

1995-1996 metų kadencijai 
buvo išrinkta nauja Argentinos 
Lietuvių centro valdyba. Į jų įei
na: pirmininkas — Luis Julius 
Mičiudas, vicepirm. — Enriąue 
Patejunas, sekretorė — Sofia 
Bagdonavičiūtė, vicesekr. — 
Nelida Zavickaitė de Mahne, 
iždininkas — Juan Carlos Pilka, 
viceiždin. — Jesus Pereiro, 
valdybos nariai — Elsa Kairytė 
de Casaburi, Antonio Grigonis, 
Haydee Cobo de Vieraitis, 
pagalbininkai — Monica Mahne 
de Narkevičius, Marta Matu
levičiūtė Pilkienė ir Rosa 
Rukšėnaitė.

Revizijos komisijoje: pirmi
ninkas — Roberto Narkevičius, 
sekretorė — Susana Tama- 
šiūnas, narė — Elena Pupelis 
bei padėjėja — Eugenia Mikelai- 
tis.

(„Laikas”, Buenos Aires, 
Argentina)

PASKUTINĖS PAMALDOS

Palm Beach, FL, St. Paul kop
lyčioje gegužės 21d. buvo laiko
mos paskutinės pamaldos. Ka
dangi jas laikęs kun. Vytautas 
Pikturna vasarai išvyksta dirb
ti į New Yorkų, kitos pamaldos 
numatomos tik Vėlinių dienų.

TARPTAUTINIS
FOLKLORO FESTIVALIS 

COLORADO

1995 m. Tarptautinis Folk 
Arts Council rengiamas festi
valis įvyks birželio 10-11 d. 
Festivalis bus perkeltas iš 
Golden miesto centro į naują 
vietą — Heritage Sųuare. Tau
tinių šokių grupės „Rūta” 
šokėjai pasirodys su nauju 
repertuaru.

Colorado lietuviai organizuoja 
maisto pardavimą lėšų 
sukaupimui. Tam reikalui 
reikės daug savanorių, galinčių 
padėti. Festivalis vyks nuo 10 
vai. iki 6 vai. šeštadienį ir nuo 
12 vai. iki 6 vai. sekmadienį. 
Norintys talkininkauti, gali 
pasirinkti jiems patogų laiką ir 
paskambinti Arvidui Jarašiui 
tel.: (303) 427-3394.

DĖL KO TOKS DELSIMAS?

Lietuvos Enciklopedijų lei
dyklos ir Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro bendromis pa
stangomis prieš dvejus metus 
pradėtas unikalus darbas — 
Amerikos lietuvių biografijų 
žinyno leidimas. Jo paruošimas, 
turi nepaprastai svarbią is
torinę vertę ne vien išeivijai, bet 
ir Lietuvai.

Plati Amerikos lietuvių meni
nė, kultūrinė, visuomeninė ir 
mokslinė veikla surišta su 
veikėjais. Ji labai ryškiai atsi
spindi tų asmenų biografijose. 
Toje plačiašakėje Amerikos lie
tuvių veikloje dalyvavo ir daly
vauja labai daug asmenų ir U 
Pas. karo išblokštų iš Lietuvos, 
ir gimusių Amerikoje.

Per pusantrų metų buvo iš
siuntinėta apie 3,500 žinyno 
anketų ir laiškų žinomiems, vi
suomeninėje bei profesinėje 
veikloje dalyvaujantiems, 
Amerikos lietuviams. Atsiliepė 
ir užpildytas anketas atsiuntė 
tik apie 1,200. Patikrinus LTSC 
sudarytus potencialių asmenų 
su adresais kompiuterio sąrašus, 
kurie negrąžino užpildytų ži
nyno anketų, gaunasi labai 
liūdnas vaizdas. Daugelio 
asmenų biografijų su lietuvybės 
išlaikymo veikla išeivijoje ir 
profesinio darbo indėliu kraštui 
leidinyje nebus. Lietuvoje ir 
išeivijoje daug kas ieškos žinių 
apie žinomus asmenis, kurių ne
bus žinyne dėl negrąžintų, o gal 
negautų ar pamestų žinyno 
anketų. Ar mes norime, kad 
šiame žinyne liktų netikras, 
skurdus, lietuvių išeivijos vaiz
das Amerikoje?

Pernai birželio 12 d. Lietuvių tautinėse kapinėse pašventintasis Sibiro trem
tiniams ir tautos genocido aukoms atminti koplytstulpis, pastatytas Pranės 
ir Juliaus Pakalkų lėšomis bei pastangomis Šventinimo apeigas atliko vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, dalyvaujant ir Vilniaus metropolitui arkivysk 
Audriui Bačkiui.

Argi taip sunku užpildyti tik 
du anketos puslapius, įdėti į 
voką, užlipinti pašto ženklą ir 
pasiųsti: Lithuanian Research 
and Studies Center, 5600 So. 
Claremont Avė, Chicago, IL 
60636, arba, anketos neturint, 
paskambinti į LRSC (312) 
434-4545 ir duoti adresą, kad 
anketa būtų skubiai pasiųsta? 
O žinyno anketas grąžinti ar 
naujas užpildyti reikia labai 
skubiai, ne vėliau kaip iki š.m. 
liepos 15 dienos.

Žinyno paruošimų atlieka 
Lietuvos enciklopedijų leidyklos 
bendradarbė Jonė Liandz- 
bergienė, jau antrą kartą 
atvykusi iš Lietuvos. Jos bran
gios kelionės, įtemptas darbas ir 
pastangos sudaryti, paruošti 
galimai vertingesnį leidinį atsi
muša j anketas neužpildžiusių 
„sieną”.

Daugelio biografijos yra bos- 
toniškėje Lietuvių encik
lopedijoje. Po jos išleidimo jau 
daug metų prabėgo, ir šiandien 
tos biografijos reikalingos 
papildymų. Daugelio jaunesnės 
kartos biografijų ten iš viso 
nėra. Jos labai reikalingos 
žinynui. Todėl žinyno anketos 
užpildymas yra būtinybė kiek
vienam, dirbusiam ar dir
bančiam visuomeninį bei pro
fesinį darbą Amerikoje.

Žinyno paruošimų ir leidimą 
toliau vilkinti yra neprasminga. 
Daug prasmingiau yra dabar, 
neatidėliojant dar neatsiliepu
siems prisiųsti trūkstamas 
anketas ir užbaigti šį išeivijos 
veiklos ir veikiančių veidrodį — 
žinyną.

Bronius Juodelis
Žinyno ruošos koordinatorius
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