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Lietuvoje minėta Gedulo 
ir Vilties diena

Vilnius, birželio 14 d. (Elta) — 
„Birželio 14-oji — tai kasmet su
grįžtantis mūsų skausmas”, pa
sakė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, Gedulo ir Vil
ties dienos paminėjimui Nepri
klausomybės aikštėje iškeliant 
Lietuvos vėliavą su gedulo juos
tomis.

„Mes turime siekti teisingu
mo”, jis sakė. „Todėl dar kartą 
pabrėžiu — nei Rainių, nei Pa
nerių ar Klepočių nusikalti
mams ir kaltininkams, vykdžiu
siems lietuvių tautos trėmimus 
ir genocidą, senaties nėra ir ne
bus”, kalbėjo Česlovas Juršė
nas. („Senatis” — teisinis ter
minas, nusakyti nuostatai, kad 
už labai seniai įvykdytus nusi
kaltimus netraukiama į teismą. 
—Red.)

Česlovas Juršėnas sakė, kad 
trėmimai ir daugelį kitų nelai
mių atnešusi 1940-ųjų vasara 
pirmiausiai mus moko, koks 
svarbus yra sutarimas ir vienin
gas darbas. „O tarpukario 
Lietuva nebuvo vieninga, ir sve
timšaliai palyginti nesunkiai 
supriešino tautą, patraukė į 
savo pusę dalį žmonių nerealiais 
‘šviesaus rytojaus’ pažadais. 
Tiesa, greitai ėmė sklaidytis 
iliuzijos, prasidėjo tarybinio 
gyvenimo proza. Tačiau jau bu
vo vėlu: trėmimų sąrašai, ne be 
mūsų tautiečių pagalbos, buvo 
jau parengti. Neturime pamiršti

Kaune „Reąuiem” 
Gedulo ir Vilties

dienai
Vilnius, birželio 14 d. (Elta) — 

Gedulo ir Vilties dienos proga 
Kauno arkikatedroje Bazilikoje 
už sovietinio genocido kanki
nius Šventas Mišias aukojo 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius, vyskupai Sigitas Tamkevi- 
čius ir Vladas Michelevičius.

Vėlų vakarą rotušės aikš
tėje genocido aukų atminimui 
Kauno Valstybinis choras, Ka
merinis orkestras ir Muzikinio 
Teatro solistai atliko W. A. 
Mozart „Reąuiem”.

Karmelitų kapinėse, kurios 
buvo priglaudusios 1941 metų 
sukilėlių, Lietuvos karo lakūnų 
palaikus ir buvo sunaikintos 
prieš 35 metus, atidengtas pa 
minklas „Žuvome dėl Tėvynės”.

Filmas apie 
partizanes

Vilnius, birželio 14 d. (Elta) — 
Pasakojimu apie penkias kilnios 
ir stiprios dvasios moteris — 
partizanes režisierius Edmun
das Zubavičius užbaigė Lietuvos 
pasipriešinimo sąjūdžiui skirtą 
trijų filmų ciklą.

„Tai — labai gražios moterys”, 
sako režisierius. Nė viena jų 
nieko neišdavė, nors buvo žiau
riai kankinamos. Ir apie savo 
kovą už Tėvynės laisvę, apie 
savo lemtį jos pasakoja ramiai 
dėstydamos faktus, be jokių 
pretenzijų į heroizmą. Jų apsi
sprendimas išeiti į mišką buvo 
jų moralės norma. „Apie save 
negalvojau, vis meldžiausi, 
prašydavau Švenčiausios Mer
gelės Marijos pagalbos, kad iš- 
kentėčiau, kad nieko neišduo
čiau", filmo kadruose prisime
na viena iš partizanių...

Edmundo Zubavičiaus doku
mentinis filmas „Partizanės” 
sukurtas Lietuvos televizijos 
filmų studijoje. Birželio 14 dieną 
įvyko jo premjera.

tokių pamokų”, sakė Č. Juršė
nas.

Vėliau Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius ir kiti oficialūs as
menys, kariuomenės orkestrui 
grojant gedulingą muziką, pa
dėjo gėlių prie paminklo masi
nių represijų aukoms Naujosios 
Vilnios geležinkelio stotyje. Čia, 
kur paskutinį kartą tremtiniai 
regėjo Lietuvos žemę, žmonės 
ėjo visą dieną pagerbti 
nebegrįžusiųjų atminimo, pa
dainuoti tremties dainų. Vasa
ros gėlių žiedai buvo dedami ir 
ant geležinkelio bėgių — neby
liųjų kančios liudininkų.

Gedulo ir Vilties dieną Lietu
vos Krašto apsaugos bičiulių 
klubo ir jį remiančių organi
zacijų bei Vilniaus savivaldybės 
pakviesti, prie buvusių KGB rū
mų susirinko buvę partizanai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
šauliai, politikai.

„Prieš penkerius metus Lietu
va tapo nepriklausoma, bet lais
va ji nėra ir dabar”, susi
rinkusiems kalbėjo konservato
rius Seimo narys Juozas Listavi
čius. „Taip yra todėl, kad į 
valdžią atėję žmonės skelbiasi 
esą darbininkų valdžia, o iš tik
rųjų nesirūpina nei darbininkų, 
nei valstybės reikalais”, sakė 
jis. „Tūkstančiai Lietuvos vaikų 
neturi ko valgyti ir kuo rengtis, 
likimo valiai palikti tie, kas il
gus metus taupė laidotuvėms ir 
galų gale liko be nieko. Argi už 
tokią Lietuvą buvo liejamas 
kraujas?” klausė kalbėtojas.

Audringais plojimais sutiktas 
Vytautas Landsbergis pasakė, 
kad tą tolimąją birželio 14-ąją 
Lietuvai buvo suduotas „didelis 
fizinio naikinimo smūgis”. Pri
siminęs tūkstančius išvežtų 
„labai pavojingų” vaikų, sene
lių, šeimų, jis apgailestavo, kad 
tie įvykiai „savo tragiškumu ne- 
nušvietė Vakarų demokratijų 
protų”. Opozicijos vadas kaltino 
dabartinę valdžią, kad ji visiš
kai nesirūpina tremtinių grįži
mu į Lietuvą. „Tačiau savival
dybių rinkimai įkvėpė vilties ne 
tik Lietuvos, bet ir aplinkinių 
valstybių žmonėms”, sakė Vy
tautas Landsbergis.

Nuo buvusių KGB rūmų eise
na su dideliu kryžiumi atėjo į 
Vilniaus arkikatedrą. Šventas 
mišias aukojo arkivyskupas 
Audrys Bačkis, vyskupas Juo
zas Tunaitis, monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas.

Į Lietuvą
parvežti K. Škirpos 

palaikai
Vilnius, birželio 13 d. (Elta) — 

Lietuvos sovietinės okupacijos 
55-ųjų metinių dieną, birželio 15 
d. į Tėvynę pervežami vieno ak
tyviausių kovotojų užjos nepri
klausomybę, pirmojo Lietuvos 
savanorio, Steigiamojo Seimo 
nario, Generalinio štabo pulki
ninko, Vyčio Kryžiaus kavalie
riaus Kazio Škirpos ir pernai 
mirusios jo žmonos Bronės Ne- 
niškytėa-Skirpienės palaikai. 
Urnas iš Vašingtono atlydėjo jų 
sūnus Kazys Kęstutis Škirpa.

Kazys Škirpa buvo Lietuvos 
aktyvistų fronto įkūrėjas, 1941 
m. sukilimo organizatorius ir 
rengėjas, Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės vadovas. Diploma
tas 1937 m. atstovavo Lietuvai

Visi nustebo, kai trečiadienį JAV Kongreso respublikonai vadai susirinko į posėdį svarstyti 
prezidento Bill Clinton pasiūlytą JAV biudžeto projektą, Jie sakė, kad patraukliausius jo elementus 
jie įjungs į savo projektą. Nors daugelis demokratų kritikavo prezidentą už tai, kad ir jo projekte 
mažinamos lėšos skiriamos sveikatos priežiūros Medicaid ir Medicare programoms, prezidento 
plane šioms programoms skiriama gerokai daugiau lėšų. Prezidento plane taip pat skiriama 
daugiau lėšų švietimui. Be to, kai respublikonų plane numatomi mokesčių sumažinimai visiems 
mokesčių mokėtojams, prezidento plane turtingiausieji turės mokėti daugiau mokesčių.

Latvijos banko vadovams 
iškelta byla

Ryga, birželio 1 d. (BNS) — 
Latvijos generalinė prokuratūra 
iškėlė baudžiamąją bylą buvu
siems „Baltija” banko vado
vams Taliui Freimaniui ir Alek
sandrui Laventui už tyčinį 
banko bankrotą, kuris padaręs 
žalą valstybei.

Baudžiamoji byla iškelta 
todėl, kad banko vadovai ba
landžio pabaigoje beveik 60% 
„Baltija” banko kredito išteklių 
— 80 milijonų latų — iškeitė į 
Rusijos vertybinius popierius.

„Baltija” bankas pinigus iš 
Rusijos būtų susigrąžinęs 2008 
metais su 3% pelnu.

Neįmanoma apskaičiuoti tikros 
lito vertės

Vilnius, birželio 9 d. (LR) — 
„Šalyje veikia kenkėjiškos 
struktūros, nuolat keliančios 
klausimą apie galimą lito vertės 
sumažinimą”, teigė Lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas 
Kazimieras Ratkevičius, kuris 
birželio 8 d. Seime pusvalandį 
atsakinėjo į parlamentarų klau
simus. Kaip rašo „Lietuvos ry
tas”, tokios kalbos, pasak Rat
kevičiaus, trukdo realiai 
įvertinti realią lito susiejimo su 
JAV doleriu įtaką Lietuvos eko
nomikai.

Paklaustas, kokia šiuo metu 
yra lito vertė, Ratkevčius sakė, 
'kad realiai ją apskaičiuoti labai 
sudėtinga arba net iš viso neį
manoma. Banko vadovas patei
kė duomenų, pagal kuriuos per 
pirmąjį šių metų ketvirtį nomi
nali lito vertė Rusijos, Balta
rusijos ir Ukrainos valiutų at
žvilgiu išaugo 83%, o palyginti 
su Vokietyos, Lenkijos, Latvijos 
ir Olandijos valiutomis, — su
mažėjo 7% (minėtos valstybės — 
didžiausios Lietuvos prekybos 
partnerės Rytuose ir Vakaruo- 
se). '

■ _______
Tautų Sąjungoje, Genevoje, 
1938 m. buvo nepaprastuoju pa
siuntiniu ir įgaliotuoju minist
ru Varšuvoje, po to dirbo dip
lomatu Vokietijoje iki pat Lie
tuvos atstovybės uždarymo.

Pasak dabartinio „Baltija” 
banko prezidento Uldis Klaus, 
bankas apskritai negavo jokių 
vertybinių popierių. Be to, Rusi
jos vertybinių popierių rinkos 
vertė realiai yra mažesnė 29%, 
tad „Baltija” bankas būtų 
susigrąžinęs tik trečdalį įdėtųjų 
pinigų.

T. Freimaniui ir A. Laventui 
kaltinimas pateiktas pagal Lat
vijos Baudžiamojo Kodekso 64 
straipsni — tyčinis firmos bank
rotas, kuris numato laisvės 
atėmimą nuo 5 iki 12 metų su 
turto konfiskavimu.

Reali lito vertė, palyginti su 
Rytų valstybių valiutomis, per 
tą patį laiką sumažėjo 6%, o pa
lyginti su minėtų Vakarų vals
tybių valiutomis, sumažėjo 
1.6%. Reali lito vertė per pir
muosius tris šių metų mėnesius,
K. Ratkevičiaus teigimu, suma
žėjo tik 1.7%. „Tie skaičiai 
neturi kelti baimės dėl ateities”, 
sakė banko vadovas.

Seimo nariams pasidomėjus, 
ką Lietuvos Bankas daro, kad 
šalies komercinių bankų neiš
tiktų Latvijos „Baltijos” banko 
likimas, Kazimieras Ratkevi
čius paaiškino, kad, jo žiniomis 
didžiausio Latvijos komercinio 
banko pagrindinė bankroto 
priežastis — maždaug 120-200 
milijonų JAV dolerių skola „sa
viesiems”.

Lietuvoje, pasak K. Ratkevi
čiaus, komerciniai bankai taip 
pat dažnai skolina pinigus su 
tais bankais susijusiems asme
nims, tačiau tai daroma netie
siogiai, o per tarpininkus — pri
vačius asmenis ar uždarąsias 
akcines bendroves. „Mes steng
simės reikalauti, kad bankai ša
lintų tokius asmenis iš savo val
dymo struktūrų, bandysime pa
teikti sąrašus firmų, su kurio
mis bankai turėtų elgtis atsar
giai”, žadėjo K. Ratkevičius Sei
mo nariams.

Žemės drebėjimas 
Graikijoje

Atėnai, birželio 15 d. (OMRI) 
— Ketvirtadienį centrinę Grai
kiją sukrėtė žemės drebėjimas, 
užregistravęs 6.1 taškų Richte- 
rio skalėje. Drebėjimo centras 
buvo prie Eratini miesto, prie 
Korinto įlankos. Yra bent de
šimt užmuštų ir apie 100 sužeis
tų.

Pranešama, kad visiškai su
griautas vienas daugiabutis 
namas ir vienas viešbutis Ai- 
gion mieste, o Eratini miesto 
uosto įrengimai visi nuskendo į 
jūrą. Britanijos žinių agentūra 
BBC praneša, kad Aigion mies
tas sugriautas, apgriauti ir aplin
kiniai miestai. Anot Reuters 
žinių agentūros, antikiniai Del
fai faip pat apgriauti.

Gelbėjimo operacijoms trukdo 
besitęsiantys drebėjimai ir nu
traukti elektros bei telefonų 
laidai. Gegužės mėnesį stiprus 
žemės drebėjimas sukrėtė šiaur
vakarinę Graikiją.

Lietuva dalyvaus
Europos ministrų 

posėdyje
Vilnius, birželio 13 d. (Elta) — 

Lietuvos vidaus reikalų minis
terija pirmą kartą pakviesta 
dalyvauti Europos Sąjungos tei
singumo ir vidaus reikalų mi
nistrų posėdyje, kuris įvyks 
birželio 20 d. Liuksemburge.

Šiame posėdyje, į kurį ketina 
vykti vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitiekūnas, dalyvaus 
15 Europos Sąjungos bei devy
nių asocijuotų šalių ir Baltijos 
valstybių vyriausybių nariai.

Lietuvos Turizmo 
tarnyba perėmė 
tris viešbučius

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) — 
Trijų didelių Vilniaus ir Kauno 
viešbučių valstybės valdomas 
kapitalas keičia šeimininką.

Vilniaus viešbučiai „Lietuva” 
ir „Turistas” (bendroji Lietuvos 
ir Šveicarijos įmonė) bei Kauno 
viešbutis „Neris” (bendrovė 
„Takioji Neris”) perduodami Lie
tuvos valstybinio turizmo de
partamento žinion.

Iki šiol šie viešbučiai pri
klausė Lietuvos pramonės ir

V
Karas Čečėnijoje plečiasi

Maskva, birželio 14 d 
(OMRI) — Tarptautinės ir Rusi
jos žinių agentūros praneša, kad 
didelis būrys nežinomų ginkluo
tų vyrų užpuolė pietinės Rusi
jos miestą Budennovsk, apie 
120 km (72 mylių) į šiaurvaka
rius nuo Čečėnijos sienos. Pra
nešama, kad ginkluotieji pir
miausiai užpuolė policijos stotį, 
administracijos pastatus ir kitas 
vietas ir kaip papuola šaudyda
mi į miesto gyventojus. Rusijos 
žinių agentūros praneša, kad 
bent 41 žmonės užmušti ir daug 
sužeistų.

Interfax žinių agentūra pra 
neša, kad bent vienas būrys už
puolikų autobusu į pietus 
išsivežė įkaitų, o kitas būrys už
sibarikadavęs ligoninėje laiko 
apie 60 įkaitų.

Pagal Rusijos žinių agentūrų 
pranešimus ginkluotieji pasi
sakė esą čečėnų kovotojai ir 
žadėjo įkaitus paleisti, kai Ru 
sijos karinės operacijos Čečėni
joje bus nutrauktos. Šios žinios 
dar nėra patvirtintos iš kitų, ne
priklausomų šaltinių.

Rusijos pareigūnai Maskvoje 
griežtai reagavo į užpuolimą, 
kurį jie priskyrė Čečėnijos pre
zidento Džochar Dudajev vado
vaujamiems sukilėliams. Val
džios pareiškime užpuolimas bu

Rusija: Jokių nuolaidų 
čečėnams nebus

Vilnius, birželio 8 d. (LA) — 
Pastarosiomis dienomis tarp
tautinė padėtis pasikeitė Čečė
nijos nenaudai, rašo Juozas 
Glinskis „Lietuvos aide”. 
Jungtinėms Tautoms ir. NATO 
prireikė Rusijos paramos spren
džiant konfliktą su Bosnijos ser
bais. Maskva „pamalonino" Va
karus pagaliau sutikdama 
pasirašyti NATO programos 
dokumentą dėl partnerystės 
taikos labui. Rusų armijai 
užėmus pagrindinę Dudajevo 
bazę Veden kaimą, Rusijos 
premjeras Viktor Černomyrdin 
visiškai atvirai pripažino tai, 
kas iki šiol buvo daroma prisi
dengus taikdario skraiste. Ka
rinė kampanija, kurios tikslas 
palaužti Čečėnijos nepriklau 
somybės kovą, nebus nutrauk
ta!

Rusijos premjeras šiomis die
nomis atostogauja Soči kurorte 
prie Juodosios jūros. Lankyda 
mas regione esantį Krasnodar 
miestą, jis pareiškė, kad Rusi
jos santykiuose su sukilėlių 
vado Džochar Dudajev rėmėjais 
nebus daroma jokių nuolaidų. 
„Negalima leisti, kad gauja 
žmonių rodytų nosį visai Rusi
jai. Dudajevo ir jo pasekėjų

prekybos ministerijos regu
liavimo sričiai. Vyriausybės 
nutarimu gegužės 29 d., Turiz
mo departamentas atstovaus 
šių viešbučių akcijoms, pri
klausančioms valstybei.

Viešbučių perdavimo inicia
torė buvo Lietuvos prekybos ir 
pramonės ministerija. Minis
terijos specialistų nuomone, 
tokiais viešbučiais, kurie nėra 
pramonės įmonės, turėtų rūpin
tis atitinkamos turizmo tarny
bos. '

Turizmo tarnyba, be to, galėtų 
privilioti daugiau užsienio 
turistų ir svečių bei pagerinti 
viešbučių finansinę ir ekono
minę padėtį.

Viešbučiuose „Lietuva” 
ir „Neris” valstybė dabar turi po 
70% akcijų, o „Turiste” — 37%.
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vo pasmerktas kaip „baisi pro 
vokacija”, kurios tikslas 
„kurstyti etninę neapykantą' 
Bet pareiškime taip pat tvir
tinama, kad „partizaninis karas 
nesiplės į Rusiją”.

Tačiau Rusijos pajėgų Čečėni 
joje vadas Įeit. generolas 
Aleksandr Kulikov, minėjo ga 
limybę, kad užpuolikai galėjo 
būti „viena iš daugelio banditų 
grupių, norinčių destabilizuoti 
padėtį ir patraukti dėmesį”, tad 
gal ne būtinai Dudajevo vado
vaujami.

Čečėnijos prezidento Džochar 
Dudajev atstovas Chamad Kur 
banov pareiškė, kad užpuolimų 
vykdė ne.čečėnai, o Rusijos vai 
džia.

Maskva paskelbė paruošties 
kovai „raudoną padėtį” visiems 
Rusijos daliniams, laukiant 
daugiau puolimų ir pasiuntė 
papildomų dalinių į tą sritį. At 
sargumo priemonės buvo sustip
rintos ir Maskvos apylinkėse.

Rusijos vidaus ministras Vik
tor Jerin ir Rusijos Federalinio 
Saugumo Biuro viršininkas Ser
gej Stepašin iš Maskvos atskri
do į Buddenovsk perimti antite- 
roristines operacijas, pranešė 
Rusijos žinių agentūra Itar- 
Tass.

veiksmai — tai sukilimas prieš 
Rusijos vienybę, todėl juos 
reikia malšinti karine jėga”, 
sakė Černomyrdin.

Korespondentų pranešimais, 
aviacijos ir toliašaudžių pa
būklų remiami rusų daliniai 
puola Šatoj (pietuose), Nožaj 
Jurt (rytuose), Bamut ir Ore- 
chov (vakaruose) gyvenvietes. 
Vyksta žūtbūtiniai mūšiai. 
Užėmus Bamut ir Orechov, at
sivertų kelias į pietvakarių 
kalnus; įveikus Nožaj Jurt, būtų 
sutrikdyti ginklų ir amunicijos 
tiekimo keliai, einantys per 
Dagestaną ir Azerbaidžaną iš 
musulmoniškų Azijos šalių. O 
Šatoj rusams reikalingas, kad 
virš jo griuvėsių galėtų 
saliutuodami iškelti dar vieną 
Rusijos Federacijos vėliavą.

Jau apie tris mėnesius laiko
si Bamutas. Pasak korespon 
dentų, buvusioje strateginių 
raketų bazėje yra 80 šachtų su 
požeminiais tuneliais, venti
liacija, amunicijos, maisto ir 
vaistų atsargomis. Joks bombar
davimas Bamuto gynėjams ne 
baisus. „Kaip su Čečėnija, dar 
neaišku, bet Bamutui reikėtų 
suteikti nepriklausomybę”, 
kalba žurnalistai.

Neoficialiais pranešimais iš 
Grozno, Maskva pašalino iš vai 
džios savo statytinius Chadžijev, 
Avturchanov ir Gantemirov, 
kurie,pavyzdžiui, Chadžijev, su 
statė į pačius aukščiausius „at
gimimo ir santarvės vyriausy
bės” postus savo brolius, seseris, 
pusbrolius ir pusseseres.

Norima likviduoti ir Dudaje
vo šalininkų viršūnes. Vakarų 
korespondentai praneša apie 
naujai sukurtą ypatingą dalinį, 
skirtą Čečėnų Respublikos Ičke- 
rijos civilinei ir karinei vadovy 
bei likviduoti.

KALENDORIUS

Birželio 16 d.: Julita, Benas, 
Tolminas, Jūra.

Birželio 17 d.: Adolfas, Lau 
ra, Daugantas, Liudgailė.
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ATĖNAI SAUKIA
REMIGIJUS GAŠKA

Dr Remigijus Gaška

Dvidešimt devyntosios Eu
ropos vyrų krepšinio pirmeny
bes jau ne už kalnų. Dar kelios 
dienos ir... birželio 21 d. 
suomių-rusų sužaistos rungty
nės ženklins šio svarbaus čem
pionato pradžią. Tą pačią dieną, 
puse antros po pietų, į kovą stos 
ir Lietuvos krepšininkai, žaisda 
mi su vokiečiais.

Vykstant į Europos pirmeny
bes, noromis nenoromis prisi
mena tos, kurios iškėlė Lietuvą 
į krepšinio aukštybes. Tai 1937 
metais Rygoje ir 1939 metais 
Kaune įvykę čempionatai, ku
riuose Lietuva tapo Europos 
krepšinio tvirtove. Taip, anuos 
aukso medalius Lietuvai padėjo 
iškovoti Amerikos lietuviai, o iš 
kur šįmet ateis paspirtis? Kaip 
bus dabar? Ar prieš šešis dešimt
mečius pelnyti laurai ir prade 
tos tradicijos galios ir dabar?

Atsakyti į šiuos klausimus nė
ra lengva. Bet bandysime. Ta
pusi krepšinio tvirtove 1937 
metais, Lietuva to mokslo neap
leido ir per sekusius dešimtme
čius. Tiek karo metais, tiek 
okupacijos laikmečiu, tiek ir 
Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, Lietuvos krepšininkai, 
su mažomis išimtimis, vis 
laikėsi pirmaujančiųjų eilėse. 
Paskutinis didelio mąsto patik
rinimas buvo prieš ir per Barče 
lonos olimpiadą. Tada kvalifi 
kacinėse rungtynėse Lietuva 
nei sykio nepralošė, o Barče 
lonoje, kaip visi žinome, iš
kovojo bronzos medalį. Praėjo 
treji metai ir mūsų didžiosios 
žvaigždės prie savo amžiaus 
pridėjo po trejetą metelių. O kas 
daugiau? Mūsų tūzai — Marčių 
lionis ir Sabonis — abu po 30. 
Krepšininkui tai nėra daug ir, 
jeigu sveikata leidžia, krep
šininkas būna arti savo zenito. 
Kai šįmet Šarūnas gaudavo 
daugiau žaisti, jis būdavo savo 
senoje formoje. Klausimas kyla, 
ar Šarūnas išlaikys tą spau
dimą, kuris kils žaidžiant dieną 
po dienos ir ne po 15-20 minu
čių, bet po 35 ar 40. Barcelonos 
olimpiadoje Šarūnas vidutiniš
kai pelnė po 22 taškus per rung
tynes. Galime drąsiai tvirtinti, 
jog jis ir dabar pajėgus tai pa 
daryti. Tačiau, šalčiau pagalvo
jus, turime sutikti, kad Marčių 
lionis vargu ar bus toks pavojin
gas ir darbštus, koks jis buvo 
Barcelonoje. Dvi didžiulės trau
mos, ir praleisti mėnesiai nežai 
džiant, padaro savo.

Arvydas Sabonis buvo ir tebė 
ra laikomas geriausiu centru 
Europoje. Jo iš savo akių nepa
leidžia NBA Portlando „Trail- 
blazers” ir tikimės matyti jį 
žaidžiant jų gretose jau šį 
rudenį. Nuo Barcelonos laikų, 
kada Arvydas pelnė po 24 taš

kus per rungtynes, jo vertė ne 
kiek nesumažėjo, gal net padi 
dėjo. Jis rimtesnių susižeidimų 
nuo to laiko nepatyrė, o žaisda
mas su geriausiomis Europos 
komandomis įgijo gerą prakti 
ką. Be to, Lietuvoj užaugo du 
puikūs centrai — Einikis ir II 
gauskas, kurie duos progos Sa 
boniui pailsėti ir būti efekty
vesniu lemiamose minutėse.

Kalbant apie Žydrūną Ilgaus- 
ką, mūsų skaitytojai turbūt jau 
bus girdėję, jog jis irgi bando 
savo galimybes patekti į NBA. 
Juo domisi Minnesota „Timber 
wolves” ir New Yorko „Knicks” 
Tik gaila, kad šiuo metu Žydru 
nas kenčia nuo kojos sužeidimo 
ir nežinia kaip tai atsilieps į jo 
galimybes patekti į NBA. Bet 
vien faktas, kad jis buvo iškvies
tas į Ameriką, rodo, kad jo suge
bėjimai aukštai vertinami. Jis 
Lietuvos komandai bus didelis 
pliusas, kadangi savo ūgiu ne
daug atsilieka nuo 7 pėdų 3 
colių Sabonio. Taip pat turime 
įvertinti Gintaro Einikio žai
dimą kaip pagerėjusi nuo Bar 
celonos laikų. Žaisdamas LKL 
(Aukščiausioji Lietuvos krep 
šinio lyga), jis iškopė į 
pirmaujančių gretas ir kovose 
su Ilgausku neretai išeidavo 
laimėtoju.

Mums geriau pažįstamas Ar
tūras Karnišovas, baigęs Seton, 
Hali, bandė savo jėgas ir laimę 
NBA, bet čia nepatekęs praėju
sį sezoną žaidė Prancūzijoje. Ten 
jis buvo savo komandos „varik 
lis”. O tai jam geras ženklas! 
Tos ypatybės — veržlumo — mes 
kaip tik iš Artūro pasigedome 
Barcelonoje. Tikime, jog jis 
užpildys tą spragą, kuri gali at
sirasti Marčiulioniui nebežai- 
džiant visu savo šimtaprocen
tiniu pajėgumu ir Kurtinaičiui 
nebesant tokiu jaunu ir veržliu. 
Karnišovas vis dar nepalaidoja 
vilties žaisti NBA. Šį rudenį vėl 
žada bandyti. Ypač jį vilioja 
Torontas ir ten naujai įsisteigęs 
NBA klubas. Tikimės, jog Artū
ras Atėnuose bus komandai ver 
tingesnis negu jo Barcelonoje 
įmesti 11 taškų per rungtynes.

Iš mums pažįstamų žaidėjų 
rinktinėje turėtų žaisti Chomi
čius, Kurtinaitis ir Krapikas. 
Rimas Kurtinaitis jau artinasi 
prie 35 metelių, o Valdas Cho
mičius dar ir daugiau priskai
čiuoja. Kurtinaitis yra tritaškių 
karalius. Kadangi amžius taip 
greitai neatsiliepia į metimų 
tikslumą, kaip į greitį ir pa
šokimą, iš Rimo dar galime ti
kėtis tritaškių lietaus. O 
komandos kapitonas, Valdas 
Chomičius, buvo ir tebėra 
rinktinės „spiritus movens”. Jis 
daugiau atlieka sužadindamas 
komandą kovai ir pakeldamas 
jos ūpą, negu primesdamas 
krepšių. Bet turime atsižvelgti 
ir į faktą, kad 1993 metų vasarą 
visas rungtynes Valdas žaidė su 
sulaužytu nykščiu, todėl Bar
celonoje tepelnė tik po 7 taškus 
per rungtynes.

Kiti kandidatai, kurie buvo 
pakviesti į parengiamąją sto
vyklą Druskininkuose, yra: 
Mindaugas Timinskas, Darius 
Lukminas, Darius Sirtautas, 
Darius Dimayičius, Saulius 
Štombergas, klaipėdietis cent
ras Eurelijus Žukauskas, An
drius Giedraitis ir Kęstutis 
Šeštokas. Iš šių visų, tik Luk
minas turi didesnę patirtį ir gali

Čikagos ASK „Lituanica” jaunučių C klasės komanda 1995 m. ŠALFAS s-gos jaunučių krepšinio 
pirmenybėse, Hamiltone. Iš k.: I eil. — žaidėjai Rytas Vygantas, Justinas Andriušis, Petras Mat- 
ranga, Vytas Dailidė. II eil. — žaidėjai Mykolas Tharp, Arūnas Karalis, Tomas Rupinskas, Ša
rūnas Skadas. Treneriai — P. Stukas, A. Tamošiūnas, A. Jonynas.

atsilaikyti prieš kietą spaudi
mą. Kitį tarptautinio krikšto 
dar nėra ragavę, jeigu neskai
tysime Šeštoko dalyvavimo p^*- 
nykščių metų Europos jaunių 
čempionato eilėse.

Vyriausias treneris, kaip ir 
Barcelonoje, bus Kauno „Atle
to” dabartinis dirigentas Vladas 
Garastas. Jo pagalbininkais 
pramatomi Henrikas Giedraitis 
ir Donnie Nelson, buvusio „Gol- 
den Gate Warriors” trenerio 
Don Nelson sūnus, kuris lietu 
viams talkino ir Barcelonoje. 
Buvo kalbama ir apie pakvieti 
mą ispano Harrier Imbroda, ku 
ris Lietuvos rinktinei talkino 
1992 metų vasarą, bet anas bu
vo paskirtas antruoju Ispanijos 
treneriu ir jo kandidatūra at 
krito.

■Lietuvos krepšininkų tikslas 
Atėnuose yra patekti į pirmąjį 
ketvertuką. Mat, į Atlantos 
olimpiadą ateinančiais metais iš 
Europos patenka tik keturios 
komandos. Rimčiausi Lietuvos 
priešai bus Kroatija, Jugoslavija 
(Serbija), Vokietija, savo eilėse 
turinčios ne vieną NBA žaidėją. 
Bet vien tik to baimintis mums 
nedera. Lietuva savo eilėse turi 
du tikrus NBA atstovus — Mar
čiulionį ir Sabonį — ir dar du 
galimus Ilgauską ir Karnišovą. 
Tai daug pasako, ir galime tvir
tinti, jog Lietuvos atstovai bus 
lygiaverčiai savo pirmaujam 
tiems priešams. O laimės tie, 
kurie mūšio įkarštyje nepraras 
nervų ir sugebės išnaudoti pasi 
taikiusias progas Ir kaip tik čia 
iškyla vyr. trenerio reikšmė. 
Todėl, mano manymu, Lietuvos 
rinktinės sėkmė didele dalimi 
priklausys nuo Garasto veda
mos strategijos ir jo nervų. 
Žaidėjų, iškovoti vieną iš 
keturių pirmųjų vietų, tikrai 
turime.

Žemiau pateikiame Lietuvos 
rinktinės būsimų rungtynių 
tvarką. Žinokime, jog Lietuva 
žais „A” grupėje, kur be 
Vokietijos žais Jugoslavija (Ser
bija), Graikija, Italija, Švedija ir 
Izraelis. ,,B” grupėje žais 
Kroatija, Rusija, Ispanija, Slovė
nija, Prancūzija, Suomija ir 
Turkija.

Birželio 21 d. — Lietuva-Vo- 
kietija

Birželio 22 d. — Lietuva Grai
kija

Birželio 23 d. — Lietuva Jo 
guslavija

Birželio 26 d. — Lietuva Itali
ja .

Birželio 27 d. — Lietuva Šve
dija

Birželio 28 d — Lietuva Izra 
elis

J ketvirtfinalus iš abiejų gru 
pių patenka po keturias koman
das. Čia ypač svarbu, kad Lie
tuva užimtų kuo geresnę vietą 
savo grupėje. Kitaip susidurs su

Futbolas Čikagoje

„VIKINGS” - „LITUANICA” 1-0

Priešpaskutinėse Metropoli
tan futbolo lygos pirmenybių 
rungtynėse „Lituanicos” fut
bolininkai Niles West vid. mo
kyklos aikštėje rungtyniavo su 
„raudonosios” grupės viena 
pajėgiausiųjų komandų — „Vi- 
kings” vienuolike. Birželio 11d. 
įvykusiame susitikime „Vi- 
kings” kovojo žiauriai ir visais 
būdais stengėsi iškovoti du 
taškus, kas juos priartino prie 
grupės čempionų titulo. Todėl

LAUKSIME ŽINIŲ IŠ
EUROPOS KREPŠINIO 

PIRMENYBIŲ

Mūsų specialus korespon 
dentas dr. Remigijus Gaška yra 
pakeliui į Graikiją, kur birželio 
21 — liepos 2 d. Atėnuose vyks 
Europos vyrų krepšinio pirme 
nybės. Po ilgų bandymų ir pa
stangų, dr. R Gaškai pavyko 
gauti pilną Korespondento akre
ditaciją šioms pirmenybėms. 
Nekantriai lauksime jo straips
nių, ypač aprašančių Lietuvos 
krepšininkų kovas Atėnuose.

LIETUVA - TRIJŲ 
RUNGTYNĖSE

Ispanijoje vykusiamė trijų 
valstybių — Lietuvos, Ispanijos 
ir Rusijos krepšinio turnyre, 
Lietuva tapo nugalėtoja. Rung 
tynėse su Ispanija Lietuva lai
mėjo 83:77 pasekme, o kovoda
ma su Rusija. Lietuva laimėjo 
78:74.

Šiuo metu Vilniuje vyksta 
varžybos su Lenkijos krepšinin
kais.

stipriausioipis „B” grupės 
komandomis — Kroatija, Rusi
ja. Čia, mat, viskas vyks vieno 
minuso sistema ir pralaimėjus 
pirmąsias ketvirtfinalo rungty 
nes, jokių šansų Atlantai nebe
lieka. Lietuvai būtina kaip nors 
prasiveržti į pusfinalius.

Ketvirtfinalai vyks birželio 30
d.

Pusfinaliai — liepos 1 d.
Finalai — liepos 2 d.
Taip, Atėnai šaukia mus at

kreipti į juos dėmesį ir išgyventi 
įtemptus momentus. Ten bus iš
dalinti bilietai į Atlantą... O 
mes tikėkime, kad iš tenai ži
nios bus džiuginančios.

Pabaigai norėtume priminti, 
kad kaip tik šiuo metu Brno 
mieste, Čekijoje, vyksta Euro
pos moterų krepšinio pirmeny
bės. Mūsų krepšininkių tokie 
pat rūpesčiai, kaip ir vyrų: 
reikia patekti į pirmąjį ketver
tuką. Laimėtojos bus žinomos 
birželio 18 dieną.

jau rungtynių pradžioje jie 
pradėjo grubų žaidimą, o mūsiš
kiai neatsikvošėjo dėl tokio 
neįprasto stiliaus (įdomu, kad 
teisėjas „Vikings” žaidėjams 
net baudų nešvilpė). Po vieno 
prasiveržimo, varžovai pasiekė 
gana lengvą įvartį ir šis buvo 
vienintelis rungtynėse.

Nepaisant, kad antrame kėli 
nyje „Lituanica” irgi pradėjo 
kiečiau žaisti ir turėjo tris „mil
tinas” progas, „Vikings” varti
ninkas pajėgė mūsiškių puoli
mus atremti.

Rungtynėse neblogai pasirodė 
naujasis „Lituarifcos” žaidėjas 
iš Lietuvos Vytautas Ankstutis, 
kuris, nors ankstesniame susi
tikime gavęs kojos traumą, vis 
tiek ryžtingai kovojo.

Paskutinės šio sezono rung 
tynės bus birželio 18 d. namuo
se — Lemonte. Jose „Lituani
ca” varžysis su ukrainiečių 
„Wings”. Pradžia 3 vai. p.p. Tai 
bus paskutinė proga mūsų vi
suomenei pamatyti prieš vasa
ros pertrauką „Lituanicos” 
vyrus, šį sezoną žaidžiančius 
žymiai geriau negu pernai, nors 
juos nevisada lydi sėkmė.

Praėjusį šeštadienį, birželio 10 
d., savo pirmenybių sezoną už
baigė „Lituanicos” veteranų 
komanda irgi dalyvauja toje 
pačioje lygoje. Jdomu pažymėti, 
kad beveik visą sezoną nesėk 
mingai žaidę mūsų veteranai 
laimėjo abejas paskutines rung
tynes: prieš „Lions” 2-1 ir prieš 
„Schwaben” B 3-1. Tačiau galu 
tinėje lentelėje jie pajėgė at 
sistoti tik 9-je vietoje (iš 10 
komandų).

DAR APIE
ALFREDĄ KLEINAITJ

Jau rašėme, kad čikagietis 
futbolo veteranas Alfredas Klei-

MEKSIKA ATSISAKO 
RENGTI LENG. ,

ATLETIKOS ČEMPIONATĄ

Meksikos prezidentas infor
mavo Tarptautinę lengvosios at
letikos federaciją (IAAF), kad jo 
šalis dėl susidariusių sunkių 
ekonominių ir politinių aplin
kybių atsisako rengti 1997 me
tų pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatą (Meksika 1993 m. 
buvo išrinkta organizuoti šias 
pirmenybes). Pagrindinėmis 
kandidatėmis šioms varžyboms 
rengti liko Graikija ir Ispanija. 
(IAAF netrukus nuspręs, kuri 
taps varžybų šeimininke). Grai
kijoje vyks 1997 m. pasaulio 
lengvosios atletikos uždarų 
patalpų pirmenybes.

Sig. K.
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naitis, buvęs FIFA kategorijos 
futbolo teisėjas, kartu su kitais 
keturiais JAV futbolo žymū
nais, buvo pakviestas į JAV Na 
tional Soccer Hali of Fame. Kai 
bantis su A. Kiemaičiu paaiškė
jo, kad jis pakviestas dalyvauti 
liepos 2 d. Oneonta, N.Y., vyk 
siančiose oficialiose iškilmėse. 
Šis JAV Futbolo šlovės muzie
jus yra: 5-11 Ford Avė., Oneon 
ta, N.Y. Čia ir vyks naujųjų na
rių pagerbimas. A. Kleinaitis 
pažadėjo, iš šios šventės grįžęs, 
suteikti daugiau žinių.

Šių iškilmių proga vyks ir 
tarpvalstybinės futbolo rungty
nės, kuriose dalyvausianti JAV 
rinktinė, sudaryta iš žaidėjų iki 
23 metų amžiaus. Čia JAV rink 
tinė susitiks su Čilės rinktine.
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straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.
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LIETUVOJE „ŽALGIRIS”,
O JAV - „ZALGARIS”

Vilniaus „Žalgiris” Lietuvoje 
yra viena geriausių futbolo ko
mandų. Neseniai Amerikos kon
tinente nuaidėjo žinia, kad „Soc 
cer America” savaitračio Lake 
Placid, NY, surengtą tarptau
tinį salės futbolo turnyrą lai
mėjo Oxford, MA, „Zalgaris”. Ši 
komanda pernai buvo patekusi 
į šių varžybų finalą, bet ten pra
laimėjo. Tačiau šiemet ji pasek
me 2-0 įveikė „Alpine Compu- 
ters” ir sugriebė I vietą.

Laimėtojų komandos vadovu 
— treneriu minimas Al. Grud 
zinskas. Lietuvių tarpe jis nėra 
pasireiškęs, todėl daugiau apie 
jį nežinome. Matomai jis savo 
komandą norėjo pavadinti „Žal
giris”, bet suklydo užrašydamas 
„Zalgaris”.

________________ E. Š.

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus.

Cardiac Diagnoaia, Ltd.
3000 N. Halatad 

Chicago. IL 60657 
Tol. 312 206-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundoo Ava., Elgin, III. 60120 

Tol. (706) 742-0285
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) S68-40SS
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto lai. (312) 776-2660 

Namų 706-446-8848 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Communily ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6166 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 866-7766

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Naparvllla Campus
1020 E. Ogdon Avo., BuHe 319, 

NaparvOla IL 60663 
Tol. 706-627-0090

Valandos pagal susitarimą ,,
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RUSIJA VĖL MŪSŲ KAIMYNAS
Neseniai pravestas referen

dumas parode, kad Gudija be
veik visiškai atsisakė nuo 
suvereniteto, grįždama į Rusijos 
imperiją. Nuo dabar ji senu var
du egzistuos tik žemėlapiuose. 
Iš keturių klausimų balsuotojai 
priėmė visus naujo prezidento 
pasiūlymus. Lyg dėl juoko Gūdi 
ja pasiliko tik vėliavą ir herbą 
(mūsų Vyčio kopiją). Valstybinė 
ekonomika bus visiškaūSurišta 
su Rusija ir rusų kalba bus lygi 
gudiškai, netgi oficialiose 
įstaigose, kaip ir buvo sovietme
čiu. Perestroikos pradžioje per
sikrikštijęs į demokratiją, Jelci
nas vis dar norėjo išgelbėti Rusi
jos imperiją nuo visiško griuvi
mo, todėl pasikvietė Ukrainos ir 
Gudijos vadeivas į carų ir sek
retorių medžioklinę stovyklą 
Belovežos miškuose. Ten jie 
bandė sukurti slavišką valstybę 
iš buvusių respublikų. Kad pa
tenkinti mažesnius partnerius, 
naujo kūrinio sostinė turėjo būti 
Minske. Aišku, iš to projekto 
liko tik mažas popiergalis, ir iš 
trijų dalyvių liko tik Jelcinas, 
kuris, ir pasirašydamas, rimtai 
į tą reikalą nežiūrėjo, ką parodė 
jo tolimesni darbai ir pažiūros į 
demokratiją bei tautų lygybę. 
Taip mūsų rytinis kaimynas, at
rodo, galutinai prarado progą 
tapti laisvas. Asmeniškai man 
gaila gudų, nes kitos mažesnės 
tautos po sunkaus pereinamo 
laikotarpio pajėgs ištrūkti iš 
Maskvos glėbio. Prie šios progos 
grįžta prisiminimai, kai tarpka 
riniame laike, tik Vytauto di
džiojo gimnazijoje Vilniuje jie 
galėdavo be baimės giedoti savo
himną. Dar ir dabar atsimenu 
himno pradžią: „Per amžius mie
gojom, pagaliau atbudom, mes

Čikagos Lietuvių operos valdyba. Sėdi iš kairės: Dalia Stankaitienė ir Jonė Bobinienė; stovi: Romas 
Burneikis, Jurgis Vidžiūnas, pirmininkas Vytautas Radžius, Algirdas Putrius ir Vytautas 
Aukštuolis.

Nuotr Jono Tamulaiėio

E. RINGUS

žinom, kas reikia daryt. Mes 
žinom, kad reikia žmogui že
mės, kad reikia įsigyti mokslą”. 
Gaila prarasti kaimyną, su ku 
riuo mus rišo kelių šimtmečių 
istorija, kur mažiau gausi tauta 
dominavo dideles gudų teritori
jas be pastangų skriausti ir 
išnaudoti. Apie lietuvišką tole
ranciją pabrėžė ir Ukrainos 
prezidentas per Brazausko vizi
tą Kijeve, pavadindamas Ukrai
nos taikingiausiu laikotarpiu, 
kai Lietuvai priklausė dalis jos 
teritorijų.

Gudai pirmieji kapituliavo ir 
neišlaikė Maskvos spaudimo, 
nes ši tauta nebuvo užtektinai 
tautiniai sąmoninga, neturėjo 
savo inteligentijoje tautinio ka
mieno ir, staiga gavus nepri
klausomybę, nežinojo, ką su ja 
daryti. Tuo tarpu Maskva žinojo 
šios šalies piliečių neatsparumą 
ir tuo pasinaudojo.

Spaudimas iš Maskvos tęsis 
toliau

Iš 15 respublikų tik trys Balti
jos kraštai skubiai išnaudojo 
progą. Tam procesui padėjo 
Vakarų pagalba, reikalaujant, 
kad sovietų kariniai daliniai 
būtų išvesti, nes kitose respubli
kose vis dar tokie daliniai užsi
liko ir turi didelės įtakos tų 
kraštų vidiniam susitvarkymui. 
Gorbačiovas kadaise, perestroi
kos pradžioje, pasakė: „Tegu jie 
ima nepriklausomybes, kiek 
nori, vėliau patys prašys būti 
priimami į mūsų glėbį”. Tuo 
vadovaujasi ir dabartinė Jelci
no vyriausybė. Tas naujai iškep
tas demokratas jau seniai pra
rado demokratines idėjas. Jo ir

jo sėbrų pagrindinis priešrinki
minis šūkis yra išlaikyti „NVS” 
senosios imperijos sienose. Be
liko tik klausimas, kaip? Žino
dami, kad visos neslaviškos val
stybės ir toliau kovos dėl lais
vės, po ilgų diskusijų Jelcino 
aplinkoje, nutarė naudoti vi
sas, jų nuomone, reikalingas 
priemones. To pasekmė — karas 
su maža Čečėnija, kuris turėjo 
būti pavyzdys kitiems. Pavyz
dys pavojingas, gresiantis ma
žos tautos visišku sunaikinimu. 
Šiomis dienomis paskelbtas 
„ukazas” — įsakymas, kad 
mokyklose turi būti naudojama 
tik rusų kalba. Po to vyks natū
ralių žemės turtų pasisavini
mas. Kitų respublikų susi
tvarkymui Maskva trukdo, iš
naudodama etninius kivirčus. 
Pirmieji pavyzdžiai: kovos tarp 
Armėnijos ir Azerbaidžano, tarp 
Abchazuos ir Gruzijos. Tokių peš
tynių tarp etninių grupių buvu
sioje sąjungoje galo nematyti, 
nes Stalinas nustatė sienas taip, 
kad nei viena respublika neliko 
vienatautė. Be to, pokariniai gy
ventojų perkėlimai dar labiau 
sumaišė respublikų etninę sudė
tį. Kazachstanui jau dabar sa
koma, kad jo šiaurinės sritys 
turi būti grąžinamos Rusijai, 
nes ten kazachų beveik nėra, 
ten gyvena užsilikusieji gulagų 
piliečiai, jau surusėję, nepaisant 
jų pirmykštės tautybės.

Tadžikistanas, Afganistano ir 
kitų islamiškų valstybių kaimy 
nas, ypač svarbus Maskvai, kad 
sustabdytų islamizmo sklidimą 
į kitas Vidurio Azijos valstybes. 
Ten jau nuo pirmos dienos vyks
ta pilietinis karas tarp tadžikų, 
siekiančių laisvės, ir Maskvos 
agentų. Tačiau, to nepaisant,

tadžikai neseniai įvedė savo 
valiutą ir išėmė rublį iš apyvar
tos. Jie tikisi būti laisvi. Tuo 
tarpu rusai nesustabdomai 
kraustosi iš Tadžikistano. Ge
riausioje padėtyje yra Uzbekis
tanas, turtingas žaliavomis. Jis 
taip pat jau naudojasi savo va
liuta. Sunkiausioje padėtyje yra 
Ukraina, vis dar nesugebanti 
pereiti iš valstybinės ekonomi
kos į laisvą rinką. Ukraina yra 
vienintelė, nepasirašiusi prisi
jungimo prie „NVS” susitarimo, 
nors ji dalyvauja posėdžiuose, 
bet tik kaip stebėtoja. Todėl 
ypatingas Rusijos „dėmesys” 
kreipiamas Ukrainai. Kozyrevo 
pareiškimas, kad rusai už Rusi
jos sienų bus saugomi, pritaiky
tas kaip tik Ukrainai, kur pris
kaičiuojama apie 12 mil. rusų ir 
dar yra nemažai neapsisprendu- 
sių. Ginčas dėl Krymo toli gražu 
neužbaigtas ir tęsis ilgą laiką. 
Ukrainos nepriklausoma padė
tis ypač nepatinkanti genero
lams, kurių įtaka dabartinėje 
Jelcino vyriausybėje yra didelė, 
vers Jelciną naudoti visas prie
mones, kad neprarastų šio kraš
to. Vidurio Azijos kraštai, su
prasdami Ukrainos vaidmenį 
priešmaskvinėje politikoje, ban
do jai padėti, siųsdami dujas ir 
siūlydami vesti dujovamzdžius 
iš Turkmenistano per Ukrai
ną. Turkmenistanas ir Azer 
baidžanas gelbsti, vesdami 
vamzdžius alyvai irgi per 
Ukrainą. Tačiau tokiems pro
jektams reikalinga Vakarų 
finansinė parama. Clintono vi
zitas Kijeve po nesėkmingos 
viešnagės Maskvoje liudija 
Amerikos paramą, jeigu Ukrai
na taps nepriklausoma nuo 
Maskvos ir priartės prie Vakarų 
ekonominės santvarkos. Ekono
minis karas tarp Rusijos bei 
Ukrainos ir jos pajėgumas at
silaikyti nuspręs Ukrainos liki
mą. Pilietinis karas irgi gali 
būti dviejų kraštų kivirčo pa
skutinė fazė. Neatrodo, kad 
Rusija yra pribrendusi paleisti 
„brolišką” tautą civilizuotu 
būdu. Kaip jau buvo minėta 
spaudoje, rengiamas referen
dumas rytinėje Ukrainoje (rusiš
koje) su klausimu: „kam nori 
priklausyti — Rusijai ar Uk-

„ "O”rainai?
Dabartinis Ukrainos prezi

dentas laimėjo per paskutinius 
rinkimus, kadangi žadėjo glau
desnį bendradarbiavimą su Ru
sija. Jis netgi silpnai kalba 
ukrainietiškai, todėl jo lo
jalumas LTkrainai yra gan abe
jotinas. Kai kas sako, kad tik 
asmeniškos ambicijos sulaiko jį 
nuo susijungimo su Rusija. Tuo 
tarpu Gudijos inteligentija žada 
stiprų pasipriešinimą rusifikaci
jai, žada eiti į pogrindį ir kovoti 
prieš Maskvą. Pasirodo, kad 
tuojau po referendumo preziden
tas uždraudė naują Gudijos 
vėliavą (balta, raudona, balta) ir

herbą bei grąžino sovietiškus. 
Baltarusijos inteligentija reika 
laųja referendumo duomenis pa
tikrinti, apkaltindama fal
sifikacija.

Toks reikalų susiklostymas 
Lietuvai yra tikrai tragiškas, 
nes Gudija, nors ir paskutiniu 
metu ne visai draugiškai elgėsi, 
vis dar buvo šiokia tokia užtva 
ra nuo Maskvos. Yra daug gali
mybių, kad dėl ekonominių sun
kumų ir rusiškos mažumos 
spaudimo, Ukrainai gresia pa
našus likimas, kaip Gudijai ar
ba pilietinis karas tarp rytinės 
ir vakarinės Ukrainos, nes 
Rusija darys viską, kad ’ krai- 
niečių skyrybos nuo Maskvos 
neįvyktų taikiai. Lenkija irgi 
susirūpino nauja politine padė
timi, nes Rusija vėl tapo jos 
kaimynu.rodančiu pretenzijas į 
gudų sritis, paliktas Lenkijai. 
Reikia tikėtis, kad Vakarai ati
džiai seka įvykius buvusioje im
perijoje ir ruošiasi visokioms 
galimybėms. Į įvykius Gudijoje j 
Amerikos politikai kol kas dė- 1 
mesio nekreipė. Belieka visiems 
Vidurio Europos išeiviams at
kreipti politikų dėmesį į įvykius 
už buvusios „geležinės uždan
gos” kol dar ne vėlu.

LIETUVOJE, PRIE KRYŽIŲ
KALNO, BUS STATOMAS 

VIENUOLYNAS

Birželio pabaigoje į Šiaulius 
atvyksta Vernos (Italija) pran 
ciškonų centro atstovai, kurie 
lankysis Kryžių kalne ir su ra
jono valdžia galutinai suderins 
klausimus dėl vienuolyno staty
bos šio unikalaus kalno pa
pėdėje.

Idėją šalia Kryžių kalno pa
statyti vienuolyną pranciško
nams pateikė pats Šventasis 
Tėvas, praėjusių metų vasarą 
ilsėdamasis Vernos vienuolyne, 
kuris yra Italijos pranciškonų 
centras. Vernos pranciškonai, 
paskatinti šios idėjos, Kryžių 
kalne apsilankė jau praėjusių 
metų rugsėjį, kai čia popiežiaus 
apsilankymo metinių proga bu
vo statomas jo dovanotas kry
žius. Vėliau Italijos pranciško
nai susitiko su popiežiaus 
atstovu Lietuvoje, apaštaliniu 
nuncijumi J. M. Garcia. Šis 
pakvietė Italijos pranciškonus 
padėti jų broliams Lietuvoje 
pastatyti šalia Kryžių kalno 
dvasinį centrą. Šį klausimą 
svarstė ir jam pritarė Lietuvos 
vyskupų konferencija. Šiaulių 
rajono savivaldybė gavo Šv. 
Pranciškaus mažesniųjų brolių 
ordino Lietuvos Šv. Kazimiero 
provincijolo delegato, Vatikano 
nuųciatūros Lietuvoje sekreto
riaus raštą, kuriame prašoma 
prie Kryžių kalno įsteigti 
pranciškonų vienuolyną,

Šiaulių rajono savivaldybėje

Danutė Bindokienė

Amerikai reikia
didvyrių

Š.m. birželio 8 d Amerika 
savo piliečių tarpe atrado did
vyrį, kuriuo gali džiaugtis, di 
džiuotis, žavėtis, nuolat cituoti 
ir sekioti kiekvieną jo žingsnį. 
Tai JAV karinės aviacijos lakū 
nas Scott O’Grady, dramatiškai 
išgelbėtas po šešių dienų slaps
tymosi Bosnijoje, kai jo lėktuvas 
buvo serbų pašautas ir nukrito 
priešo teritorijoje. Ne tik žinia- 
sklaidos, bet visos tautos simpa
tijas bematant laimėjo šis 
optimistiškas, giliai tikintis ir 
pasitikintis Aukščiausiojo globa 
jaunuolis, drįstantis viešai iš
reikšti padėką Dievui bei nar 
siems žmonėms, išgelbėjusiems 
jo gyvybę. Galbūt kai kas 
sakytų, kad po visų baisių žinių 
iš Bosnijos, laimingai užsibai
gusi Scott O’Grady istorija yra 
pozityvus reiškinys ir todėl ver
tas nemažo dėmesį. Juk Bosni
jos karas jau seniai patekęs į 
akligatvį,ir JI’ bei NATO pajė
gų vadovybės neranda jokios 
vilties garbingai iš jo pasi
traukti. Tos beviltiškos žinios 
nuteikia labai pesimistiškai — 
laikas išgirsti ir teigiamesnių

Amerikai desperatiškai reikia 
didvyrių, kuriuos galėtų laikyti 
pavyzdžiu savo jaunuomenei, 
besivaikančiai abejotinos 
moralės, materialistiškai nusi
teikusius muzikos ar filmų ar
tistus, sporto žvaigždes. Beveik 
visi šie jaunuolių „herojai” 
anksčiau ar vėliau parodo savo 
„tikrąjį veidą”, kai pagaunami 
vartojant narkotikus, girtuok 
liaujant, sukčiaujant arba 
nemoraliai elgiantis. Pro dau
gelio lūpas Dievo vardas išsprū
sta, tik besikeikiant, o jų svar
biausias tikslas pasaulyje yra 
pasinaudoti visomis, už pinigą 
nuperkamomis, pramogomis, 
nepaisant, kaip toks elgesys pa 
veikia juos idealizuojantį jau
nimą. Argi reikia stebėtis, jeigu 
jaunuoliai (ir net vaikai) sten
giasi pamėgdžioti savo „herojų” 
apsirengimą, elgesį ir 
pomėgius?

Stebint Scott O’Grady, išgel
bėtą nuo tikros mirties, pasta 
tytą prieš pasaulio žiniasklaidos 
dėmesį, nejučiom augo ir pagar 
ba šiam, pozityviai nusiteiku
siam lakūnui. Jis net nemėgino 
iškelti savojo „aš”, savo nuo
pelnų, kad sugebėjo išlikti

sudaryta komisija, kuriai 
vadovauja rajono vyr. ar
chitektas A. Jukna. Komisijos 
nariai apžiūrėjo galimą 
vienuolyno statybos vietą, kuri 
būtų apie 300 metrų į rytus nuo 
kryžių kalno. Pasak A. Juknos,

gyvas, neprarado vilties. Jis tik 
tvirtino, pritaikęs savo karišką 
apmokymą esamom sąlygom, 
atlikęs tai, ką turėjo atlikti Nei 
daugiau, nei mažiau.

O vis dėlto buvo „daugiau' 
Scott prisipažino, kad jam 
padėjo, jį palaikė malda. „Aš 
prašiau Dievo daug dalykų ir 
Jis išgirdo mano prašymus”, — 
paprastai paaiškino išgelbe 
tasis, parvežtas į Aviano (Itali
joje) JAV aviacijos bazę 
(„Time”, š.m birželio 19 d ). Kai 
jį kankinęs troškulys, Dievas at 
siuntęs lietų; kai buvo pradėjusi 
apimti neviltis, pavyko radijo 
signalais susisiekti su pažjs 
tarnu lakūnu. Ir visa tai O’Gra 
dy vadina tikru stebuklu 
Galbūt panašios nuomonės yra 
ir Amerika, pradedant pre 
zidentu, nes JAV lėktuvo pašo 
vimas ir amerikiečio lakūno pa 
ėmimas į nelaisvę galėjo susi 
laukti skaudžių pasekmių. Ka 
dangi lakūnas laimingai išgel 
betas, galimos krizės išvengta.

Tačiau Scott O’Grady pataikė 
tiesiai į daugelio JAV gyventojų 
širdį, kai jo tolimesni žodžiai nu 
aidėjo lyg malda: „Pirmiausia 
aš noriu padėkoti Dievui. Jeigu 
ne Jis ir ne mano meilė Jam, aš 
niekuomet nebūčiau išlikęs. 
Savo širdies gelmėse žinau, kad 
tik Jis mane išgelbėjo”. 
Varp'-'ū kas galėjo teigiamai 
nere„ „uoti į nuoširdžią padėką 
Viešpačiui ir kartu kuklumą, 
atiduodant visą kreditą už iš
likimą kariniam pasiruošimui, 
didvyriškom bendražygių 
pastangom, ištraukiant jį „tiesiai 
iš priešo nagų”. O’Grady tvirtino, 
jeigu jau ieškoma didvyrių, at 
kreipti dėmesį į jo išgelbėtojus, 
kuriems tas vardas tikrai 
priklauso.

Reikia tikėtis, kad tvarkingo, 
nuoširdaus ir kuklaus lakūno 
įvaizdis ilgai neišdils iš ameri 
kiečių sąmonės, o jo pavyzdys 
patrauks ne vieną jaunuolį. Juk 
tikrasis didvyris ne tas, kuris 
atlieka kažkokius nuostabius, 
pasaulį stebinančius žygius, o 
tas, kuris esamose — net labai 
sunkiose — sąlygose nepameta 
galvos, nepraranda savo pasi
tikėjimo Aukščiausiojo pagalba 
ir stengiasi elgtis pagal įgimtą 
(o kartais išmoktą) žmogiškojo 
kilnumo principą.

<

šis vienuolynas neturėtų būti 
didelis, kad papildytų, o ne 
užgožtų Kryžių kalną. Vienuo
lyno pastatą, manoma, pro 
jektuos Lietuvos ir Italijos ar
chitektai. Vienuolyno statyba 
truktų 2-2.5 metų.

VERGAS IR VALDOVAS
VIENAME ASMENYJE

KAROLIS MILKOVAITIS
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Tas pats ir su žmogaus dvasine būsena. Esame 

prislėgti ir nelaimingi ne todėl, kad Dievas ar likimas 
mums tą nelaimę uždėjo, bet kad mes patys nebudėjome, 
apakome ir į tą nelaimių duobę įkritome.

Žinoma, yra nelaimių, kurių žmogus negali 
kontroliuoti, pavyzdžiui, staigi mirtis, žemės drebėjimas 
ar uraganas, bet daugelis kitų — net karas — yra žmo
gaus padariniai.

Tie, likimu tikintys ir jo prislėgti žmonės turbūt 
jaučiasi, tartum Dievas visus žmonijos sunkumus ant 
jų pečių užkrovė. Nesinaudoti Dievo mums suteiktomis 
malonėmis ir malonumais reiškia gyventi dvasinėje 
nelaimėje ir fiziniuose skausmuose. Dievui mūsų 
nelaimių nereikia, jis kaip tik nori, kad būtumėm lai
mingi. Gyvenimas mums juos nemokamai suteikia, jeigu 
mes patys savo neigiama galvosena nepastojame jiems 
kelio mus pasiekti. Nereikia ypatingų pastangų, tik 
reikia pasiryžti iš to nelaimių urvo išlipti ir pakilti į 
žemės paviršių, į saulę.

Yra vaizdus palyginimas apie pelytę, kuri visą savo 
amžių praleido didelėje baimėje. Vyno daryklos 
sandėlyje gyveno maža pelytė ir didėlis piktas katinas, 
kurio ji labai byojo. Kartą vienas lentynose sudėtų 
butelių sprogo ir vynas pradėjo pamažu lašėti. Vidury

nakties, drebėdama ir labai saugodamasi pikto katino, 
pelytė išėjo maisto paieškoti. Netikėtai užtikusi lašantį 
vyną, gerokai jo palaižė ir grįžo į savo urvą. Bet vynas 
buvo saldus ir ji vėl, labai atsargiai, prislinko prie 
lašančio butelio. Vėl vyno palaižė. Pelytė tuos savo žy
gius, vis drebėdama, pakartojo kelis kartus, iki pagaliau 
tiek prisilaižė, kad visai išnyko baimė. Pilna drąsos, ji, 
svirduliuodama ir žaksėdama, nukrypavo į sandėlio 
vidurį ir visa gerkle sušuko: „Kur tas nenaudėlis 
katinas, aš sudraskysiu jį į gabaliukus!”

Tai, žinoma, yra pasaka. Bet tokio entuziazmo kiek
vienam mums reikia, kad, be vyno ir koryako vidinę ugnį 
pakūrę, pasiryžtumėm ir iššluotumėm iš minčių (ir iš 
širdies) visas juodas mintis, krūtinę slegiančias baimes 
bei nelaimes, ir taptumėm narsiais savo gyvenimo 
tvarkytojais, valdovais. Aleksandras Solženycinas, „Gu- 

' lago archipelagas” knygos autorius, rašo: „Ne tas yra 
' turtingas, kas turi milijoną dolerių, bet tas, kurio tei
giamo dvasios stovio jokios vėtros nepalaužia”.

Kaip išsivaduoti iš to dvasinio prislėgtumo? Viena 
Indianos universiteto profesorė paskaitos metu pasakė 
įsidėmėtinus žodžius: „Prieš daugelį metų mano motina 
man dovanojo knygą, kuri mane išmokė save vertinti 
ir gerbti. Knygoje autorius rašo, jog yra normalu save 
mylėti, nes, jeigu pats savęs nemylėsi ir rodysi savęs ne
vertinimo ženklus, tai kaip gali tikėtis, kad kiti tave 
vertintų ar net mylėtų? Jeigu galvoji, kad nesi veltas 

- kitų meilės, tai, žinoma, ir nesi. Jeigu manai, kad esi 
mažavertis ir to jausmo valdomas elgiesi kaip maža
vertis, tai visuomet ir būsi kitų negerbiamas „niekas”. 
Ar norirųe tokiais būti? Pasaulis nesusideda vien tik iš 
įsakytojųhr įsakymų vykdytojų, ar žmonių ir požmonių.

Tik mitologijoje yra tokių žmonių. Niekas negali sakyti: 
jis yra pusė arklio ir pusė žmogaus, kaip negali sakyti, 
kad mane dūmai šildo, ne ugnis. Kiekvienas žmogus yra 
pilnutinis, pilnavertis, pilnateisis Dievo kūrinys. Kiek
vienas savyje nešiojamės tą lobių skrynutę, bet tik re
tas žinome, kad ji ten yra. Atraskime, atsirakinkime joje, 
rasime nepaprastos vertės turtus, kurie nušvies mintis 
ir išgelbės nuo dvasinės nelaimės. Asmuo, kuris moka 
savo dvasinius pojūčius kontroliuoti, nenuskęsta į tų 
juodų minčių jūrą, yra turtingesnis ir laimingesnis.

Taigi ženkime į rytojų šviesiu protu, lengva širdimi 
ir aukštai pakeltomis galvomis. Negyvenkime praeity
je — vakarykštė diena jau neturi jokios vertės! Pabus
kime ir praregėkime, žodį „negaliu” visai pašalinkime
— išmeskime iš atminties. Pakeiskime savo galvoseną 
iš neigiamos į teigiamą. Kaip prieš šv. Komuniją nori 
susitaikyti su Dievu, turi išpažinti ir atsisakyti 
nuodėmių, taip ir čia. Nori išlipti iš tos prislėgtumo bū
senos, apšviesk protą šviesiomis, teigiamomis mintimis 
ir nuslinks juodieji debesys, širdyje atsiras džiaugsmas 
bei noras gyventi. Bet visa tai žmogus pate turi padaryti
— tai ligai gydytojų nėra ir vaistinėje tam ryžtui sukelti 
vaistų neparduoda.

Kartais mus turi ištikti koks skaudus smūgis ar 
kokia nelaimė, sukrečianti visą mūsų esybę, kad pabus 
tumėm. Bet dažnai mes pabundsune per vėlai. Neseniai 
„Reader’s Digest” žurnalas aprašė tokį įvykį. Vienas 
žinomas Amerikos politinių mokslų profesorius buvo 
pakviestas kalbėti vienos karo bazės karininkams. 
Nuskridusi profesorių aerodrome pasitiko jaunas karei
viukas, bazės viršininko siųstas jį karišku džipu atvežti

į bazę. Juodviem einant lagaminų atsiimti, kareiviukas 
vis trumpam laikui pasitraukdavo: tai vyresnio amžiaus 
moteriai padėti lagaminą panešti, tai mažą vaiką aukš
čiau pakelti, kad šis geriau Kalėdų senelį matytų, tai 
kam nors kelio kryptį nurodyti. Po kiekvieno tokio 
„skautiško” darbelio jis grįždavo prie profesoriaus 
linksmas ir plačiai šypsodamasis. Važiuojant į bazę, pro
fesorius kareiviuko paklausė: „Kur išmokai taip gyven
ti?” Kareiviukas atsakė: „Vietnamo kare. Buvau paskir 
tas į minų valymo dalinį ir mano pareigos buvo išvalyti 
lauką nuo Vietkongo minų. Aš ne kartą mačiau, kaip 
mano draugai vienas po kito buvo sprogusių minų su
draskyti. Aš išmokau gyventi tarp žingsnių, nes niekada 
nežinojau, kada užlipsiu ant minos, kuris žingsnis bus 
mano paskutinis. Aš turėjau išmokti vertinti ir pilnai 
išnaudoti tą trumputį momentą, kuris atsirasdavo tarp 
kojos pakėlimo žingsnį pradedant, ir tarp kojos nulei 
dimo tą žingsnį baigiant. Kiekvienas pasisekęs žingsnis 
man buvo naujo gyvenimo pradžia, ir aš išmokau 
kiekvieną gyvenimo akimirką vertinti ir džiaugsmingai 
ją išnaudoti. Mano širdy džiaugsmas — neturiu dabar 
laiko liūdesiui...”

Tikiu, kad tas kareiviukas daugelį gali pamokyti 
žengti dvasinės šviesos keliu, džiaugtis gyvenimu ir 
išnaudoti kiekvieną jo akimirką. Tik tie, kurie buvo 
gilioje duobėje, žino, kaip gera stovėti aukščiausio kalno 
viršūnėje ir grožėtis vaizdu. Branginkime gyvenimą ir 
naudokimės jo mums veltui siūlomais turtais

(Pabaiga)
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH
SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešimą apie komisijas Lie

tuvos pilietybės klausimu ir 
santykius tarp išeivijos ir Lie
tuvos Juozas Ardys, LB Krašto 
tarybos narys, atliks sekmadie
ni, birželio 25 d., 11:30 v.r. 
Dievo Motinos parapijos konfe
rencijų kambaryje. Rengia Cle- 
velando LB apylinkės valdyba 
ir kviečia visus dalyvauti.

ĮDOMI VIEŠNIOS 
SUKURTŲ DRABUŽIŲ 

PARODA

„Tėvynės garsų” radijo pro
gramoje buvo minėti Baisiojo 
birželio įvykiai — lietuvių 
trėmimai į Sibirą. Programoje 
kalbėjo buvusi Sibiro tremtinė 
menininkė Onutė Kujelienė. 
Birželio 18 d Dievo Motinos 
parapijos svetainėje viešnia 
rodys savo sukurtus meniškus 
drabužius. Pastarųjų metų 
kūryba sudėta į ciklą „Pajūrio 
legendos”, kurį sudaro rūbai — 
paveikslai: Ugnė, Eglė — žalčių 
karalienė, vaidilutės ir kt.

BAISIOJO BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Clevelande įvyko trys liūdnųjų 
Birželio įvykių minėjimai. Pir 
mas — „Tėvynės garsų” radijo 
programoje lietuvi r anglų 
kalba. Antras — Die.o Motinos 
parapijos bažnyčioje šv. Mišios, 
specialus kun. Gedimino Ki- 
jausko, SJ., pamokslas, giedojo 
choras, vadovaujamas Ritos 
Kliorienės. Šv. Jurgio parapijo
je — ekumeninės pamaldos, ku
rias pravedė lietuvių, latvių ir 
estų dvasininkai. Rengėjai — 
Clevelando Baltų komitetas. 
Giedojo Virginija Bruožytė-Mu- 
liolienė. y q

JUNO BEACH, FL
MUZIKALI ŠEIMOS 

ŠVENTĖ
Vincas Sakas, ilgus metus gy

venęs Clevelande, dabar jau il
gametis Lake Worth miesto gy
ventojas, šį pavasarį šventė 
80-ties metų amžiaus sukaktį. 
Vincas aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime, yra 
„Dainos” choro, Juno Beach, 
narys, tenoras. Jo vaikai, Dalia 
Sakaitė, Angele Gibbs, ir Vin
cas Sakas, Jr., su šeimomis, nu
tarė švęsti tėvo gimtadienį 
Floridoje taip, kad jam tai būtų 
didelė ir maloni staigmena.

Dalia Sakaitė, pianistė, gyve
nanti Nevv Yorke, susisiekė su 
Vinco Sako draugais „Dainos” 
chore, paprašė surasti tinkamas 
su pianinu patalpas ir prisaik
dino visus nieko, o nieko, nesa
kyti tėveliui apie ruošiamą 
šventę.

Prieš Velykas visa šeima suva
žiavo į Lake Worth, Floridon, 
pas tėvą ir senelį į svečius. Nu
matytą dieną, balandžio 19 d. 
visa šeima vyko pietauti į Quali- 
ty Inn Resort, Singer Island. Įėję 
į rezervuotą kambarį rado jau iš 
anksto atvykusius Vinco arti
mus pažįstamus, choro narius, 
kurie jubiliatą sutiko ploji
mais ir pakeltomis šampano 
taurėmis. Vincas Sakas buvo 
tikrai nustebintas ir sujaudin
tas. Vincas Šalčiūnas pasveiki
no sukaktuvininkus, o visi su
sirinkusieji sudainavo „Ilgiau
sių metų”.

Po pietų vaikai ir vaikaičiai 
pradėjo muzikinę programą. 
Vaikaitės — Vanessa Gibbs 
pagrojo fleita „Coast Guard” 
maršą, Kristina Gibbs pagrojo 
klarnetu — „Old MacDonald”, 
Rachel Gibbs — trompete „Me- 
xican Hat Dance" Kristina ir 
Rachel Gibbs atliko duetą „Vic- 
tor’s March”. Buvo ir meninės 
gimnastikos, kurią atliko Kris
tina, Victoria ir Alexis Gibbs.

Tą puikia muzikinę šeimos 
programą užbaigė prieš kelerius 
metus Juno Beach koncertavu
si, dabar daktaro laipsniui be
siruošianti pianistė Dalia Sa
kaitė. Ji šiuo metu su aktorium 
Jedidjah Oldenburg Nevv Yorke 
atlieka programą viename iš 
mažųjų teatrų,pavadintą „Vic- 
torian Dream Talės” ir „The 
Raven and other Victorian Me
lodramas” Dalia Sakaitė pui
kiai paskambino kompozito
riaus Vytauto Bacevičiaus aran 
žęygtą lietuvišką šokį „Suktinį”.

Pabaigoje anūkai Vincas Sa
kas, Lindsey Gibbs ir Adrian 
Sakas įteikė seneliui dovaną.

BRONĖS ONIŪNIENĖS
PELENAI IŠGABENTI 

Į LIETUVĄ

Balandžio mėnesį Juno Beach 
pas Bronių Oniūną viešėjo a.a. 
Bronės Oniūnienės sesuo Bar 
borą Venckūnienė iš Panevėžio 
ir jos dukra Vida Binkevičienė 
iš Kauno.

Grįždamos jos išgabeno į Lie
tuvą ir a.a. Bronės Oniūnienės 
pelenus, kurie birželio mėn. bus 
palaidoti Joniškėlyje šalia Bro
nės motinos kapo.

Atsisveikinant giminės ir šei
mos draugai susirinko pas Bro
nių Oniūną, prisiminė mielą, 
vaišingą, plačios širdies a.a. 
Bronę Oniūnienę ir sukalbėjo 
„Amžiną atilsį”. Ilsėkis ramy
bėje, savo pamiltoje Tėvynėje, 
miela Brone!

GEGUŽĖS MĖN. 
PABENDRAVIMO PIETŪS

Šiais metais Floridoje neįpras
tai šilta ir „sniego paukšteliai” 
jau išvyko šiaurėn. Tad ir ge
gužės 9 d. pabendravimo pietuo
se dalyvavo jau mažiau žmonių. 
Kun. V. Pikturna sukalbėjo 
maldą už motinas, o Vincas Šal
čiūnas, pravedęs tos dienos 
programą, kalbėjo apie Lietuvos 
motinas, jų patirtas kančias, pa
rodytą stiprybę sunkiais laikais 
rūpinantis šeima.

JONO IR ALBINOS
JAKUBAUSKŲ VEDYBŲ 

SUKAKTIES ŠVENTĖ

Gegužės 10 d. Jonas ir Albina 
Jakubauskai šventė 60-ties me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jie arti 50 savo drau
gų pakvietė į Marriot viešbutį, 
Palm Beach Gardens, pasižiaug- 
ti su jais ta džiugia šeimos 
švente.

Jonas Jakubauskas yra Palm 
Beach Lietuvių bendruomenės 
apylinkės steigėjas, Memorial 
Gardens lietuviškos kapinių 
sekcijos ir Laisvės paminklo 
sumanytojas, kuriais ir dabar 
rūpinasi ir sielojasi. O nelaimei 
ar ligai užklupus, Jakubauskai 
visuomet visiems padeda.

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, Jakubauskai remia 
Lietuvos spaudą, yra Vilniuje 
leidžiamo anglų kalba savai
tinio laikraščio „Lithuanian 
Weekly” finansiniai mecenatai.

Vaišių metu programą prave
dė Irena Manomaitienė, palin
kėdama Albinai ir Jonui dar 
daug metų džiaugtis Floridos 
saule ir būti reikliais lietuvių 
gyvenime. Susirinkę svečiai pa
giedojo Albinai ir Jonui „Il
giausių metų”. Draugų karinin
kų vardu kalbėjo Vladas Žibąs, 
LB apylinkės vardu — valdybos 
narys Vincas Šalčiūnas.

Jonas Jakubauskas padėkojo 
susirinkusiems, prisiminė nu
eitą kelią Nepriklausomoje Lie
tuvoje, tremties laikus, įsi
kūrimą Amerikoje ir veiklą lie
tuviškose organizacijose. Trum
pą žodį tarė ir Albina Jakubaus
kienė, kviesdama visus atsilan
kyti ir į jų 70-ties metų vedybų 
sukaktį.

Aštuoniasdešimtą gimtadienį Švenčius Vincas Sakas (1 eil. vidury) apsuptas savo vaikų ir vaikaičių.
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4^. GREIT , 
parduoda

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu*. 706499-7000 Re*. 312-7763971 
Fa*. 706499-7006 Pager 312-3060307

CONDO FOR SALE
Oak Lawn, IL, Parkshire Estates, by ovvner; 
2 bedrm; 2 bath; 2nd fl. 4129 W. 98 St. 
Asking $107,000. By appt only.

Tel. 700-440-5731

KMIECIK REALTORS' 
7922 S. Pulaski Rd. 

J 4365 S. Aichec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

J

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR SALE

DAYTONA BEACH, FL
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS VEIKLA

LB Daytona Beach apylinkės 
valdyba, vadovaujama energin
gos pirmininkės dr. Birutės 
Preikštienės, ieško naujų būdų 
gyvinti apylinkės veiklą. Jau 
turime vieną naujovę. Valdyba 
pradėjo ruošti pietus ir 
pabendravimus Stacey’s resto
rane. Ruošiami kiekvieno mėn. 
pirmąjį trečiadienį. Toks pa 
bendravimas jau trečią kartą 
vyks š.m. birželio mėn. 7 d., 
trečiadienį, 1 vai. p.p. Po bendrų 
pietų būna LB valdybos pra
nešimai, ir patys nariai atlieka 
kitą programą. Valdyba galvo
ja, ar tokie bendri pietūs ruoš- 
tini vasarą — liepos ir rugpjūčio 
mėn. Tai bus nuspręsta birželio 
7 d. pabendravime. Ši naujovė 
į mūsų telkinio kultūrinį gyve
nimą įneša gyvumo, o tuo pačiu 
sudaromos sąlygos be didelio 
vargo visiems susitikti, pa
bendrauti.

LB apylinkės valdyba jau 
suplanavo Siaubingojo birželio 
minėjimo programą. Minėjimas 
vyks birželio 18 d., sekmadienį. 
Šv. Mišias už Sibiro kankinius 
ir ištremtuosius aukos kun. 
Ričardas Grasso. Giedos choras 
„Sietynas”, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. Mišių skai
tinius atliks rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė. Po pamaldų Or- 
mond Beach Prince of Peace

bažnyčioje, parapijos salėje 
minėjimą įvadiniu žodžiu pra
dės LB apylinkės pirmininkė dr. 
Birutė Preikštienė. Bus pagerb
ti žuvusieji už laisvę, giedamas 
Lietuvos himnas. Pirmininkė 
supažindins su kalbėtoju kun. 
dr. Eugenijum Geruliu iš St. Pe
tersburgo. Programoje dalyvaus 
Kazys Barūnas ir Birutė Koži- 
cienė. Minėjimas bus baigiamas 
visiems dainuojant „Lietuva 
brangi”.

Po minėjimo visiems daly
viams vaišės-kavutė ir saldu
mynai. LB apylinkės valdyba 
kviečia šio telkinio ir apylinkių 
lietuvius minėjime dalyvauti, 
pagerbti Sibiro kankinius ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

ŠAUNUS
GIMTADIENIS

»
Gegužės 17 d. į svetingus, gau

sios augmenijos apsuptus 
namus, iš arti ir toliau suvažia
vo muz. Antano ir Valytės Skri
dulių bičiuliai, choro „Sietyno” 
choristai su žmonomis ir vyrais 
švęsti Valytės Skridulienės 
neseniai praėjusį gimtadienį.

Vaišių metu Gediminas Lape
nas pasveikino „kaltininkę”, 
pasidžiaugė jos ir muz. Antano 
Skridulių svetingumu, palin
kėjo laimės ir sėkmės, o svečiai 
pakėlė taures ir sudainavo 
„Ilgiausių metų” linkėjimus. 
Gediminas Lapenas pasveikino 
ir dalyvavusį Bronių Juškį,

neseniai šventusi garbingą 
90-ties metų amžiaus sukaktį, o 
taip pat Olgą ir Narcizą Kreivė
nus, neseniai mūsų telkinyje 
įsikūrusius ir jau suspėjusius 
įsijungti į šio telkinio lietūvių 
veiklą. Narcizas, gražiabalsis, 
jau sustiprino „Sietyno” choro 
vyrų dainininkų gretas.

Ir jiems padainavome „Valio, 
valio!”, palinkėdami gražių 
gyvenimo metų, visokeriopos 
sėkmės.

Šeimininkai gausius svečius 
nuoširdžiai vaišino puikiais gė- 
rimąis ir skaniausiais valgiais. 
O pabaigoje skambėjo gražios, 
lietuviškos dainos, vadovaujant 
gražiabalsei Danutei Kuraus- 
kienei.

Valytė Skridulienė pasidžiau
gė svečių draugyste ir nuošir
džiai visiems padėkojo už atsi
lankymą ir ta proga išreikštus 
linkėjimus.

PARAMA PLAUKIKEI

Lietuvių bendruomenės apy
linkės pastangomis buvo su
rinkta 190 dol. stipendija Lietu
vos plaukikei, Olimpiados 
kandidatei Laurai Petrutytei 
lankančiai anglų kalbos kursus. 
Laura Petrutytė stengiasi gau
ti stipendiją studijuoti Miami 
universitete ir tobulintis 
plaukimo sporte.

Jos pastangas paremia ir kiti 
Floridos lietuvių telkiniai.

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. (kajėtųrią^^veltui. >,

Parduodami: mot. tautiniai rūbai 
Nr. 12-14 ir vaiko lovelė.

Tel. 312-436-7905

D. A.

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O%—-30% pigiau mokėsi! 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3206V* West 95th Street 

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

SIOlo paslauga* moteris su nuosavu 
automobiliu: nuveža pas daktarą, (ban
kus, parduotuves, superka maistą 
Ieško vyresnio amžiaus žmogau*, kurį 
galėtų globoti jo namuose. Skambinti: 
tel. (312) 4364943.

Jurgis Janušaitis

Moteris Ir vyras
ieško bet kokio darbo.
Tel. 312-254-9903

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI

wąi mro"sv rcnc

DON'T SPENĮ) IT All SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chodered and Superytied by ibn United States Govemment 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, HIINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

KIMO

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

(OMI MKCMfi 
LENOER

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
ČIURLIONIS: PAINTER AND COMPOSER. Sta

sys Goštautas 550 psl............................. $25.00
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis Onutė

Garbštienė. 255 psl................................... $13.00
SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R. Fike.

419 psl..................................................... $17.95
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. INKĖNIENĖ.

154 psl......................................................... $4.00
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. B. Končius. 142

psl........................................... .................. $5.00
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephlne

Daužvardis. 127 psl................................... $7.00
LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326

psl................................................................. $15.00
THE PROVIDENTIAL PATH. Venerable Servant 

of God Archb. George Matulaitis. Fr. Victor
Rimšelis. MIC. 56 psl............................... $1-00

LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Alg.
Kasulaitis. 244 psl..................................... $15.00

A COLLECTION OF SHORT STORIES. By Vyt.
F. Bellaįus. 100 psl.................................... $5.00

EASY WAY TO LITHUANIAN. Vad. ir 6 kasetės
mokytis lietuvių kalbą............................... $50.00

THE AGONY. A llterary approach to hlstory. Jur
gis Gliaudė. 288 psl.......................... $12.00

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO
CHICAGO. Ant. J. Van Raenan. 329 psl. $25.00 

THE BALTIC CRUSADE. VVHIlam Urban. 386 psl.
.................,.... $38.50

ENGLISH-LfTH. DICTIONARY. Baravykas. 590
psl................................................................. $15.00

MAP OF LITHUANIA — 25 x 35“, color .... ' $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir išlaidų apmokėjimui.



LAIŠKAI
BĖDA SU VAŽMINĖMIS!

Prieš porą savaičių per Busto 
no „Laisvės varpo” radijo prog 
ramą buvo padėkota talkinin 
kams, padėjusiems sausakimšai 
prikrauti dvidešimtąją „važmi- 
nę”, kuri jau yra pakeliui į 
Klaipėdos uostą. Nors jau esa
me trečią kartą „Draugo” laiš 
kų skyriuje įspėti, kad neturime 
siųsti „važminių”, o „krovini 
nes”, ar — blogių blogiausiai — 
„konteinerius”, bet ką mums 
daryti, jei jau pusė dvidešimt 
pirmosios „važmos” yra surink 
ta ir sukrauta Lietuvių Piliečių 
klubo ketvirto aukšto „Lithua
nian Childrens’ Relief, Ine.” 
sandėlyje? To nepaisant, mes 
esame laimingi, kad pavyko iš
sirūpinti iš federalinės valdžios 
dalį lėšų „važmai” išsiųsti.

Beje, jeigu kam įdomu, tai pa
žiūrėję į Vilniaus Pėteraičio 
žodyną, rasite, jog važma turi 
dvi prasmes: „freight” ir „car- 
riage fare”.

Romualdas Veitas 
Boston, MA

GALITE DIDŽIUOTIS

Kad „Draugo” politinės žinios 
pasenusios, teko daug kartų gir 
dėti. Bet štai birželio 9 d. ryte 
pirmame „Chicago Tribūne” 
puslapyje skaitau apie drąsų 
kapitono Scott O’Grady išgelbė 
jimą Bosnijoje. Popiet laiškane 
šys atneša tos pačios dienos — 
birželio 9 d. — „Draugą”, 
kuriame jau yra ta pati žinia. 
Nė vienos dienos nepavėluota! 
Galite didžiuotis.

Beje, jau kuris laikas „Drau 
gas” tvarkingai pristatomas 
laiku, dar tą pačią dieną. Esu 
dėkingas ir Palos Heights, IL, 
pašto viršininkui.

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL

DĖL A. BALAŠAITIENĖS 
STRAIPSNIO

Atsakydami į Aurelijos M. Ba- 
lašaitienės klausimus, pateik
tus „Drauge” š.m. birželio 1 d., 
norime papasakoti, kaip tarp 
bankiniai atsiskaitymai atlie
kami Lietuvos akciniame inova
ciniame banke.

Lietuvos akcinis inovacinis 
bankas (LAIB) — pirmasis, 
įsteigtas 1988 m., ir stambiau 
sias komercinis bankas Lietu 
voje, įsikūręs A. Jakšto g. 6, 
Vilniuje. LAIB atlieka visas 
bankines operacijas, turi Lietu 
vos banko išduotą licenciją, lei
džiančią atidaryti koresponden 
tinęs sąskaitas užsienio ban
kuose, vykdyti tarptautines 
banko operacijas. Mūsų bankas 
turi didžiausią filialų tinklą Lie
tuvoje — 30 filialų ir 31 agentū
rą, kur taip pat atliekamos visos 
banko operacijos. LAIB labai 
sėkmingai bendradarbiauja su 
58 bankais korespondentais už

sienyje, taip pat ir JAV — su 
Chemical Bank, NY, Republic 
National Bank of N.Y. The 
Bank of Nevv York, N.Y. Lietu 
vos akcinis inovacinis bankas 
tarptautinius atsiskaitymus 
vykdo S.W.I.F.T.’u — pažan 
giausia atsiskaitymo sistema 
pasaulyje.

Savo laiške Aurelija M Bala 
šaitienė pateikia daug klausimų 
apie tarpbankinę atsiskaitymų 
sistemą Lietuvoje — kaip išra 
šyti čekį, kodėl negalima atida 
ryti sąskaitos vietiniame banke, 
kodėl negalima inkasuoti čekių 
ir kt.

I visa tai atsakome viena
reikšmiškai — Lietuvos akcinis 
inovacinis bankas Jums gali 
padėti.

Mūsų banke kiekvienas pilie 
tis gali atsidaryti sąskaitą, pirk 
ti, išsirašyti ar inkasuoti čekius 
ir t.t. Pinigai už kelioninius 
čekius ir „Money order” čekiai 
sumokami iš karto. LAIB’e 
galioja pasauliniai atsiskaitymų 
čekiais standartai, todėl Aureli 
jos M. Balašaitienės parašy 
mas (cit.: „Mes paprastai pa
rašytume čekį ’pay to the or
der of Jonas Petraitis’, be rū
pesčių, kuriame banke jis turi 
sąskaitą ir koks jo sąskaitos 
numeris”) tinka ir mūsų oanke 
— nei gavėjo sąskaitos, nei 
sąskaitos numerio — nereikia. 
Taip pat norime pasakyti, kad 
asmeninių čekių siuntimas į 
Lietuvą paštu naujai išleisto 
pašto siuntų įstatymo niekaip 
nevaržomas.

Siųskite čekius — Lietuvos 
akcinis inovacinis bankas yra 
patikimas ir pasiruošęs malo
niai padėti Jūsų adresatams.

B. Kiuberienė
Banko apskaitos departamento 

direktorė
Vilnius

PADĖTI LIETUVAI LENGVA

„Kaip išrašyti čekius?” 
(„Draugas”, 1995-6-1) infor
macija per sunki.

Siunčiami laiškuose doleriai 
labai retai teprapuola. Lietuvos 
paštas yra daug sąžiningesnis, 
nei autorė Aurelija Balašaitie- 
nė mano.

Kas bijo mažiausios rizikos, 
gali nueiti į banką ir ten 
nupirkti banko čekį (vardinį) 
asmeniui į Lietuvą. Asmuo, 
gavęs jo vardu išrašytą čekį, nu
ėjęs į „Litimpeks” banką, gali 
jį inkasuoti ir po dviejų trijų sa
vaičių gaus pinigus be sunku
mų. Dar geriau, jei tame banke 
čekio savininkas atidaro savo 
sąskaitą. Kiti bankai gal turi 
net lengvesnes sąlygas. Reikia 
tik pasiteirauti.

Jokių numerių nereikia. Už 
čekio išrašymą, daugumas ban 
kų, turint sąskaitą, atlyginti 
neprašo.

Taigi, nesiteisinkime, kad 
Lietuvai sunku padėti. Siųski- 
me čekius. Jų vertė — mūsų 
garbė.

Kazys Saudargas
Hot Springs, AR

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. birželio mėn. 16 d

A.tA.
KAZIMIERAS TIRVA

Gyveno Chicagoje, vėliau Ormond Beach, FL.
Mirė 1995 m. birželio 14 d., sulaukęs 88 metų
Gimė Lietuvoje, Kaišiadorių apskrityje, Kruoniu parapi 

joje, Narkūnų kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sūnus Algis, marti Liucija, anūkai — Rober 

tas su žmona Kimberly, Andrėja, Viktoras ir proanūke 
Madeleine; broliai — Petras Australijoje, Pranas Kanadoje su 
šeimomis; svainė Viktorija Chicagoje; Lietuvoje brolio duktė 
Ramutė su šeima.

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 16 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Bormann laidojimo namuose, 1600 Chicago Avė., Melrose 
Park, IL

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 17 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart parapijos 
bažnyčią Melrose Park, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 
708-344-0714.

Sintautų parapijos klebonija.

PO VIEŠNAGĖS ČIKAGOJE

Atėjus Gedulo ir vilties dienai 
(Lietuvoje švęstai birželio 13 d.), 
norėčiau mintimis pabūti kartu 
su užsienio lietuviais, ypač čika 
giečiais. Ir šiandien gyvi vaizdai 
stovi mano akyse, kai prieš 54 
metus patyriau gyvenimą akli
nai uždarytuose gyvuliniuose 
vagonuose, prigrūstuose tokių 
pat, kaip aš, nelaimingų trem 
tinių. Tebegirdžiu klyksmo gar 
sus| kai Naujojoje Vilnioje buvo 
atplėšiami tėvai nuo vaikų. 
Galite įsivaizduoti, koks buvo 
be tėvų gyvenimas Sibire (bu 
vau tuomet 12 metų amžiaus).

Neseniai lankiausi Čikagoje. 
Lydimas tuometinės Čikagos 
skyriaus ALTo pirmininkės 
Antaninos Repšienės, kuri 
mane nuoširdžiai globojo, buvau 
užėjęs į „Draugo” redakciją, 
ALTo įstaigą, susipažinau su 
užsienio lietuviais ir jų veikla. 
Labai džiaugiuosi, kad yra ne 
pailstančių entuziastų visuome
niniame ir krikščioniškame 
gyvenime. Atvažiavau aplan 
kyti savo tėvo kapo. Tėvą karo 
audros buvo nubloškusios į 
Čikagą. įspūdžiai, kuriuos 
parsivežiau iš ten — ypač su
tiktieji žmopės, visuomet liks 
mano širdyje.

Andrius Dudonis 
Vilnius

SKAUDŪS LIKIMAI

Viešint kiek ilgesnį laiką 
Čikagoje, turėjome progos 
pabuvoti visuose, tuo laiku 
vykusiuose renginiuose, pasi 
džiaugti dar judriu, gyvu Čika
gos lietuvių gyvenimu, veikla 
Pasidalinome mintimis su mūsų 
visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos didžiaisiais darbi 
ninkais. Išgirdome rūpesčius, 
sėkmes, nuotaikas. Čikaga dar 
gali didžiuotis savo centrais: 
Jaunimo ir Pasaulio lietuvių, 
Balzeko kultūros muziejumi. 
Dar gana gyvos lietuviškos or
ganizacijos, skautai, tautinė

sąjunga, ateitininkai, respub
likonai. Jų renginys PLC skir 
tas pagerbti visuomenininką 
Stasį Barą, „Lietuvos Vaikų 
vilties” organizaciją ir kitus 
paliko malonų įspūdį ir iš dalies 
atspindėjo lietuvių politinę 
veiklą. Trijų savaičių laiko
tarpyje aplankėme net šešis 
gerai organizuotus renginus. 
Visur buvo pakankamai žmo 
nių, gera programa. Išgyvenus 
šias nuotaikas, atsisveikinant 
su Čikaga, tariame visiems nuo
širdų ačiū. Išgyventos nuotaikos 
liudija Čikagos lietuvių gyvas
tingumą, našią veiklą. O taip 
pat būtų labai gražu, kad didieji 
visuomenininkai, be pažiūrų, 
įsitikinimų, užimamų postų, 
dažniau susėstų pabendrauti ir 
mintimis pasidalinti. Tegul tad 
visus lydi gražus sutarimas, 
pagarba, objektyvus darbų ver
tinimas. Suglaustos gretos 
„pajudins žemę”!

Šalia džiugių nuotaikų, teko 
išgyventi ir liūdnokų.

Turėjome progos aplankyti 
buvu^us uolius veikėjus: 
skautų veikėją, buv. „Skautų 
aido” redaktorių, rašytoją Juozą 
Toliušį. Mus riša ilgametė, sena 
pažintis, Onutė Toliušienė buvo 
mūsų „Paramos” prekybos ilga
metė tarnautoja. Juozas Toliu
šis ištiktas nesėkmių, netekęs 
regėjimo. Jis prisimena 
skautiškąjį gyvenimą. Buvo 
uolus spaudos darbininkas. O 
dabar, žmonos Onutės globo 
jamas, išgyvena neviltį: 
„Pamiršta draugai, kai ištinka 
sunkios ligos, likimai”.

Vieną popietę aplankome uolų 
bendruomenininką, visuomeni
ninką, aktyvų organizacijų 
veikėją, žurnalistą Juozą šlajų, 
gyvenantį Čikagoje. Jį taip pat 
palietė skaudžios nedalios, per
gyveno operacijas ir, žinoma, la
bai sumenko sveikata. Dėl šių 
priežasčių jau antri metai nie
kur beveik nebegali pasirodyti.

Nuotr. Liudos Rugienienės

Su Juozu pažįstami daugelį 
metų: jis Brighton Parko uolu 
sis bendruomenininkas, Taura 
gės klubo veikėjas, žurnalistų 
sąjungos narys, 1990 m. žurna 
listikos premijos vertinimo 
komisijos narys. Visą savo gyve
nimą pašventė lietuviškajai 
veiklai, organizacijom, daug 
rašė spaudoje.

Deja dabar... niekas jo neap 
lanko, niekas nepaskambina, 
niekam nebereikalingas, visų 
užmirštas. Tai išgyvena ne tik 
Juozas, bet ir jo gyvenimo 
ištikimoji palydovė.

Ach, kaip skaudu girdėti 
skundus žmonių, kurie savo 
gyvenimą atidavė kitų laimei, 
veiklai, organizacijom Taip ir 
norisi paklausti: kur organi 
zacijos, kur jų nariai, valdybos, 
kad pamirštate tuos, kurie savo 
darbais palaikė organizacijų 
gyvybę?

Šia proga vis tik noriu prisi 
minti mūsų, Daytona Beach, 
FL, nedidelį lietuvių telkinį. 
Jeigu mūsų telkinio lietuvį iš
tinka ligos, nesėkmės, netrukus 
žinome visi. Tada nelaimėje 
esančius lankome namuose, 
ligoninėse, siunčiame sveikatos 
linkėjimų korteles, o arti
mesnieji siunčia gėlių, skubama 
ir paslaugomis. Tokia tai yra 
Daytona Beach lietuvių šeima 
Šiuo pavyzdžiu sekime ir ki
tuose telkiniuose, paguodos, 
nuraminimo, sveikatos lin 
kėjimų žodelis testiprina nevil
tyje esančius mūsų tėvynainius.

Jurgis Janušaitis 
Port Orange, FL

• Statytas net 36 metus, pa 
minklas pirmajam JAV prezi
dentui George Washington, ša
lies sostinėje užbaigtas 1884 m. 
gruodžio 6 d. Dabar tai viena 
labiausiai turistų lankomų 
vietų.

PADĖKA
A.tA.

HILLARY LILLI BARČAITEI 
VEŠOTIENEI

Suteikusiems paskutinį patarnavimą, giliausia padėka: 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už suteiktą religinį 
atsisveikinimą, Vance laidotuvių namams ir George Sorini, 
laidotuvių direktoriui, už prasmingus nurodymus, giminėms 
ir draugams už dalyvavimą.

Ypatingai nuoširdi, asmeniška padėka Geo.Sorini už jo 
rūpestį ir užuojautą.

Giliai nuliūdęs vyras Kazimieras Vešota.

A.tA.
LIONGINUI SABALIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną HELENE,
sūnų prof. dr. LEONĄ ir ONĄ SABALIŪNUS, dūk-
terį GRAŽINĄ ir ERIKĄ JASIUKAIČIUS, velionio
brolį NAPOLEONĄ ir REGINĄ SABALIŪNUS bei
jų šeimas ir kartu liūdime.

P. Br. Andrašiūnai Os. Nagelė
E. V. Artmonai M. Pr. Rodžiai
J. A. Bertuliui Thea Radis
M. A. Dumbriai K. Rožėnienė
M. Dymšienė Stf. Rūkienė
Z. J. Grigaičiai K. Sadauskienė ir d. Marytė
L. Gudelienė M. K. Saudargai
G. Gylienė Ir. Sirutienė
Stp. Ingaunis Ks. J. Stasiūnaičiai
R. V. Jučai S. Šmaižienė
B. J. Kėdaičiai J. Pr. Švilpai
V. J. Kiburai L. Tamošaitienė
A. Kriaučeliūnienė O. Tamošauskienė
Br. Lukas E. Br. Užemiai
C. Makarienė M. Rg. Willas
L. J. Miežinskai Fr. L. Žėruoliai
Hot Springs, Arkansas

Detroito Lietuvos Dukterų valdyba, auruošuai „Dainavos" ansamblio 50 metų sukaktuvini kon
certą. U kairės I eil.: Jūratė Peėiūrienė — pirmininkė, Alė Karvelienė, Stasė Bliūdžiuvienė, Kazė 
Balukienė ir Irena Alantienė; II eil.: Dalia Navasaitienė, Rūta Baublytė ir Bronė Čiunkienė.

Nuotr Vytauto Petrusevičiaus-Petrulio

A.tA.
DANUTEI RIMKUTEI 

PAREIGIENEI

užbaigus šios žemės kelionę, nuoširdžiai užjaučiame 
likusią liūdesy jos šeimą, seseris BIRUTĘ, ZITĄ ir 
NIJOLĘ su šeimomis ir brolį RAIMUNDĄ.

Liūdime kartu su Jumis.

f na Miruatienė
Elė, Birutė, Onutė, Jonas ir 
Juozas su šeimomis

Mano buvusiam mokiniui Lietuvoje, baigiamosios 
klasės seniūnui, slaptos moksleivių ateitininkų kuo
pos pirmininkui ir bičiuliškam LF bičiuliui išeivijoje

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

iškeliavus anapus saulės, liūdesiu ir viltimis dalinuosi 
su žmona ALDONA, VAIKAIS ir broliais VLADU ir 
MEČIU.

Juozas Kojelis

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

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

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

We Shlp UHS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

taisiau

312-434 9766

dclicaUSSCH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys čikagoie'
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IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dail Audronė Ambrozaitytė.

Dail. Audronė Ambrozaity
tė, persikėlusi iš Kalifornijos į 
Indianą, buvo pakviesta vieno 
asmens parodai John G. Blank 
meno centre, Michigan City.ge-
gegužės 12-birželio 12 d., kuri 
praėjo labai sėkmingai. Ati
daryme dalyvavo ir daugelis 
lietuvių. Uždarymo dieną mu
ziejaus „Guild” savo susirinki
me pakvietė Audronę kalbėti 
nariams apie savo kūrybą bei 
meno pažiūras ir atsakinėjo į 
daugelį paklausimų.

Ateitininkų federacijos fon
do gegužinė sekmadienį, 
birželio 18d., vyks Ateitininkų 
namuose, 12690 Archer, Lemon 
te. Pradžia 12 vai. Bus karšti 
pietūs, pabendravimas ir 
laimingų bilietų traukimas. 
Visi kviečiami atvykti ir malo
niai praleisti sekmadienio 
popietę ąžuolų pavėsyje seniai 
bematytų pažįstamų drau
gystėje.

Ottonas Taraškevičius pra
šo paskelbti, kad aukos a.a. 
Vaclovo Sevruko paminklui 
statyti būtų siunčiamos ne jo 
adresu, o šiuo: Adelė Pabrėža, 
7151 S. Troy St., Chicago, IL 
60629. Apie V. Sevruko tra
gišką likimą platesnis O. Ta
raškevičiaus straipsnis buvo iš
spausdintas ,,Drauge” š.m. 
gegužės 27 d. Ten buvo pami
nėta, kad ilgainiui šio bolševikų 
kankinto asmens palaikai bus 
grąžinti į tėvynę ir ten jam 
pastatytas paminklas. Tad 
prašome įsidėmėti Adelės Pa
brėžienės adresą ir jai siųsti 
aukas, pažymint ant čekio, kad 
tai Vaclovo Sevruko paminklui.

x A. a. Prano Pranckevi- 
čiaus vienerių metų mirties 
proga paminklo pašventinimas 
įvyks šeštadieni, birželio 17 d. 
12 valandą Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

<sk)

x Vytauto Didž. Šaulių 
Rinktinė ruošia tradicines Jo
nines š m. birželio 24 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Šaulių na
muose, 2417 W 43 St., Chicago, 
IL Visi kviečiami.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar 
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-3604(531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-3604(627, dirbą 
su Oppenheimer A Co., Ine. 
Chicagoje U kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-000421-2103.

(sk)

Primenama, kad paskutinis 
prieš vasaros atostogas Mar
ųuette Parko Lietuvių namų 
savininkų draugijos susirinki
mas bus šį vakarą (birželio 16 
d.), 6:30 vai. vak., Švč. M. Mari 
jos Gimimo parapijos salėje. 
Kviečiami ne tik draugijos na
riai, bet visa Marųuette Parko ' 
apylinkės lietuviškoji visuome
nė, nes bus kalbama apie apy
linkės apsaugos programą ir 
kitus labai svarbius reikalus. 
Visi, kuriems rūpi išlaikyti 
lietuvių sukurtas institucijas 
Marųuette Parke, turėtų susi
rinkime dalyvauti.

Lietuvių Operos valdyba — 
Dalia Stankaitienė, Jonė Bobi- 
nienė, Romas Bumeikis, Jurgis 
Vidžiūnas, Vytautas Radžius, 
Algirdas Putrius ir Vytautas 
Aukštuolis, baigdama šį daina
vimo sezoną, dėkoja visiems 
operos mecenatams, choristams, 
solistams, vadovams, bendra
darbiams, spaudos ir radijo 
žurnalistams, visiems, globo
jusiems Lietuvos menininkus 
savo namuose, lietuvių visuo- 

į,menei, gausiai dalyvavusiai 
spektaklyje ir Valdui Adamkui, 
be kurio pagalbos nebūtų buvę 

i ,.Perlų žvejų” spektaklio.

Gintas T. Šlapkauskas ir 
Edvyna K. Valkiūnaitė susi
tuokė Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje š.m. birželio 3 
d. Abu baigė Kristijono Done
laičio pradžios ir aukštesniąją 
mokyklą Čikagoje, abu gyvai 
įsijungę į lietuvišką veiklą, abu 
dalyvauja tautinių šokių an
sambliuose. Džiugu pasveikinti 
naują lietuvišką šeimą ir pa
linkėti toliau neapleisti veiklos.

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver's 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

x į SPORTO ŠVENTE LIE
TUVOJE — 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 Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2688 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

MIRTIS VASARIO 16-TĄJĄ

Š.m. vasario 16 d. Kolumbijoje 
banditų gauja nušovė lietuvį 
Vytautą Slotkų. Jam buvo 
42-eji. Vytauto tėvai — Danutė 
ir Vaclovas Slotkai, įsikūrė Ko
lumbijoje, Mėtos departamente, 
netoli jo centro Viljavisensijaus 
miesto, apie 1950 metus. Jie 
išaugino 7 vaikus — keturias 
dukras ir tris sūnus.

Vytautas su savo busimąja 
žmona Audra Mikšyte susipa
žino Vilniaus universitete stu
dijuodamas fiziką, vedė ir nuo 
1981 m. apsigyveno jo motinos 
ūkyje, 150 km nuo Viljavisen
sijaus miesto, netoli Venezuelos 
sienos. Jie susilaukė 3 vaikų — 
sūnaus Lino, dukrų Eglės ir 
Daivos. Šeima, kaip ir daugelis, 
vertėsi gyvulininkyste. Kai 
vaikai sulaukė mokyklinio 
amžiaus, jie persikėlė į Vytauto 
tėvo Vaclovo Slotkaus ūkį, 
pavadintą „Lituania”.

Kaip pasakojo Audra Statkie
nė, paskutiniuoju metu Kolum
bijos partizanai, kažkada 
perėmę iš Kubos '"omunistinius 
idealus, kuriuos Kuboje pasklei
dė Maskva, tiesiog išsigimė, 
dalis jų virto banditų gaujomis. 
Įsikūrę Andų kalnuose, jie 
grobia turtingesnius ūkininkus, 
fabrikantus, verslininkus. 
Šeima jautė pavojų, tačiau, kaip 
Vyto tėvas, nemetė namų ir 
nesislėpė.

Vytas buvo didelis Lietuvos 
patriotas, tiesiog kliedėjo lietu
vybe. Po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo jis buvo 
nuvykęs į Lietuvos verslininkų 
suvažiavimus, svajojo, kad kada 
nors apsigyvens Lietuvoje. Gal 
todėl banditai ir pasirinko va- 
sariol6 d. savo nešvaraus dar
bo data.

LIETUVIŲ DIENOS

JAV LB Los Angeles apy
linkės valdyba tradicines 
Lietuvių dienas š.m. rugsėjo 30 
ir spalio 1 d. ruošia Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos patal
pose ir kieme. Šventę ruošti 
sudaryta atskira sekcija iš val
dybos narių, kuriai vadovauja 
gabūs jauni losangeliečiai — 
Paulius Gražulis, Raimonda 
Kontrimienė, Živilė Tomkųtė. 
Ruošos darbai jau prasidėjo. 
Planuojama į šventę kviesti 
lietuvius iš visur. Treti metai 
LB apylinkės valdybai suma
niai vadovauja pirm. Liūda Avi- 
žonienė.

PRISIMINTAS 
ROMAS KALANTA

Gegužės 21d. popietę Argen
tinos Lietuvių klube Romo 
Kalantos vardo šaulių kuopa 
surengė Romo Kalantos didvy
riškos mirties minėjimą. 
Minėjimą pravedė kuopos vadas 
Antanas Gudonis. Turiningą 
paskaitą apie tų laikų nuo
taikas Lietuvoje ir Romo Kalan
tos susideginimą prie teatro 
Kaune, šaukiant „Laisvės Lie
tuvai!”, skaitė Antanas Jonai
tis. Stasys Vaškys padeklama
vo savo kūrybos eilėraštį, skir
tą R. Kalantai.

Muzikas Vyt. Kerbelis fortepi
jonu pagrojo F. Chopin „Gedu
lingą maršą” savos kūrybos — 
lietuviškos siuitos „Tėvynės il
gesys” vieną dalį ir F. Chopin 
„Valsą”. Solistė Ona Armo- 
nienė, akompanuojant Seda 
Hakopin, padainavo St. Šim
kaus, B. Dvariono ir Br. 
Budriūno kūrinius. Minėjimo 
pabaigoje kuopos vadui A. 
Gudoniui buvo įteiktas Lietuvių 
Šaulių sąjungos tremtyje garbės 
šaulio žymuo.

(„Laikas”, Buenos Aires, 
Argentina)

NAUJA LB VALDYBA

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime buvo pristatyta nau
ja Colorado apylinkės LB 
valdyba. Ją sudaro: pirmininkas 
Arvidas Jarašius, sekretorius 
Darius Daubaras ir iždininkas 
Juozas Kalėda.

Buvo pristatyti ir trys vicepir
mininkai. Tai: Petras Kazlas — 
nariai ir finansai; Algirdas 
Liepas — teisiniai reikalai ir 
turtas; Aleksas Špokas — visuo
meniniai reikalai. Visi valdybos 
nariai, išskyrus D. Daubarą, 
buvo išrinkti jau gruodžio 
mėnesį. Darius Daubaras buvo 
pakviestas dabar ir sutiko eiti 
sekretoriaus pareigas.

KVIESLYS Į GINTARO POKYLĮ
Pažvelgus į renginių kalen

dorių — net akys raibsta. Pasi
rinkimas didžiulis: koncertai, 
konferencijos, parodos, minė
jimai, gegužinės, na, ir Gintaro 
puota jau čia pat. Čikagos Lietu- 

• vių moterų klubo narės su pasi- 
i didžiavimu pristatys septynias 

lietuvių kilmės „gintarėles” vi
suomenei sekmadienį, birželio 
25 d„ 4:30 vai. p.p., Drury Lane 
OakBrook Terrace salėje. Pirmą 
sykį surengtas 1961 m„ Gintaro 
pokylis tapo gražia tradicija. Čia 
kuklus lietuvių tautinis šokis ir 
melodija, parodyta nekasdie
ninėje aplinkoje, sudaro nepa
mirštamą įspūdį. O ką besakyti 
apie „gintarėles”? Jos lyg bal
tos gulbės lenkiasi mamytei, 
tėveliui ir visiems svečiams. 
Štai mūsų debiutantės:

ŠIMTAMETĖ SUKAKTIS

š.m. rugpjūčio 6 d. lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia, 
esanti 1509 Baugh Ave„ East 
St. Louis, IL, švenčia savo 100 
metų gyvavimo sukaktį. Iškil
mės prasidės šv. Mišiomis 10:30 
vai. ryte. Mišias aukos Bel- 
leville vyskupas Wilton Grego- 
ry. Po Sumos parapijos salėje 
bus pabendravimas, pasivaiši- 
nimas ir lietuvių liaudies meno 
bei spaudos parodėlė. Visus į 
iškilmes kviečia parapijos 
klebonas kun. Joseph C. Hays 
ir minėjimo rengimo komitetas.

Heather Cerny

Heather Marie Cerny, Ma- 
rie Helen Green ir Otto Cerpy 
dukra, Skokie, IL, šįmet baigė 
Nitas North aukštesniąją mo
kyklą. Anksčiau lankė Maria 
aukštesniąją mokyklą, kur jos 
talentas sportui, ypač krepšiniui 
ir tinkliniui, leido pasiekti 
komandos kapitonės rangą. 
Treniruoja vaikus su negaliom. 
Apdovanota aukso medaliu už 
klarnetu atliktą solo. Mėgsta 
plaukti, keliauti, žuvauti, mu
ziką ir įvairiomis progomis pa
sirodo su „Giedraičių daini
ninkų” grupe. Tolimesnėm stu
dijom vilioja ją Loyolos ir Val- 
paraiso universitetai. Heather 
Marie yra žinomo vargonininko 
Antano ir dainininkės Alvinos 
Giedraičių dukraitė.

Alicia Baylaurel Prior, V ic-
toria Catherine Kutchins ir Kei- 
thy Robert Prior dukra, Lisle, 
IL, studijuoja Columbia kolegi
joj. Kadangi pasirinko studijom 
socialinių mokslų sritį, daug 
laiko pašvenčia benamių, 
ligonių, alkanų aptarnavimui. 
Dailės pomėgį išbando ori 
ginalių puošmenų kūryboje, 
naudodama karolius, metalą ir 
kitokias medžiagas. Alicios 
Baylaurel promočiutė yra Sofi
ja Vizgardienė, močiutė Adeline 
Kutchins ir teta Sheryl Kalie- 
be, visos ilgametės klubo narės.

Milda Harris.

Marisa Beth Abrignani.

Marisa Beth Abrignani,
Donna Jean (Brazytės) ir Ray- 
mond Paul Abrignani dukra, 
Darien, IL, studijuoja žurnalis
tiką Indianos universitete. Gim
nazijoj buvo įtraukta į mokinių 
garbės sąrašus, „National Ho- 
nor Society”; teniso, futbolo, 
choro, pramoginių programų, 
investavimų grupių narė. Chi 
Omega korporacijos narė. Kaip 
savanorė talkininkauja silp
nesnių mokinių paruošimui, 
lėšų ir maisto neturtingiems tel
kimui, lanko senelių prie
glaudas. Instruktorė universi
teto „aerobies” klasėje. Marisos 
močiutė Aldona Brazienė ir teta 
Beverly Opelka yra ilgametės, 
veiklios ČLMK narės.

Visą birželio mėn. šokiadie- 
niais po šv. Mišių, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje kalbama Švč. Jėzaus 
Širdies litanija. Tai graži, sena 
lietuviška tradicija ir gerai, kad 
ji tęsiama.

Milda Stasė Harris, Mildos 
Stasės ir Lee Allen Harris duk
ra, Patas Park, IL, baigė Amos 
Alonzo Stagg aukštesniąją mo
kyklą, kur už gerą mokymąsi 
yra gavusi įvairių žymenų. Il
linois State Scholar. Lanko 
Pedagoginį lituanistikos ins
titutą. Jos pasiekimai moksle ir 
visuomeninėje veikloje yra iš
samiai išvardinti „Drauge” 
(gegužės 27 d.). Mėgsta literatū
rą, sportą ir yra puikia dekla-

Sara Nambo

Sara-Rasa Kathryn Nam
bo, Anitos Marie ir Marico Paul 
Nambo dukra, lanko Lockport 
aukštesniąją mokyklą, kur yra 
pasižymėjusi dainavimu ir 
poezijos kūryba. Jos eilėraščiai 
ir kiti straipsniai yra spausdinti 
spaudoje. Mėgėja šokio, dainos 
ir sporto. Narė „Giedraičių dai
nininkių” grupės, kuri atlieka 
programas bažnytinėse apei 
gose, vestuvėse ir kitokiuose 
renginiuose. Sara-Rasa Kath
ryn yra Antano ir Alvinos Gied
raičių dukraitė. Jos teta Simo- 
netta Giedraitytė Pacek yra 
32-jo Gintaro puotos choreogra
fė.

Onutė Utz.

Kard. Joseph Bemardin (I it kairės) Šv. Vardo katedroje Čikagoje Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties paminėjime 1987 m. lapkričio 29 d. Priekyje — 
vysk. Vincentas Brizgys

Arvydas Vilutis, Houston,
'X, „Drauge” nusipirko knygų 
lž nemažą pinigų sumą. Esame 
lėkingi, kad mūsų knygyną 
įplanko knygos mylėtojai iš 
ikrai tolimų vietovių ir čia įsi-

Pastarąsias kelias dienas 
Čikagos arkidiecezijos katalikai 
buvo labai susirūpinę savo gany
tojo, kardinolo Joseph Bernar- 
din, sveikata, nes neseniai gydy
tojai atrado jo kasoje ir kai ku
riuose kituose organuose vėžio 
ligą. Pirmadienį, birželio 12 d., 
kardinolui skubiai padaryta il
ga bei sudėtinga operacija Lo- 
yola universiteto ligoninėje, 
Maywood, IL. Nors tolimesnės 
ateities prognozė per daug vil
čių neteikia, tuo tarpu operacija 
buvusi sėkminga ir gydytojai 
tvirtina, kad kardinolas netru
kus pasveiksiąs ir galėsiąs grįžti 
prie savo pareigų, besirūpinant 
kone 2 mil. arkidiecezijos 
katalikų sielovada. Jo dar 
laukia radiacija ir chemo
terapija, kad vėžio ligos pasikar
tojimas būtų kaip galima ilgiau 
uždelstas. Kard. Joseph Ber- 
nardin šiuo sunkiu savo gyve
nimo metu stebina savo ramu
mu, giliu tikėjimu ir pasi
davimu Dievo valiai. Jis apskri
tai yra labai populiarus ir neka- 
talikų tarpe. Kone kiekvienos 
skirtingos tikybos dvasininkai 
ir tikintieji pasisakė, kad 
meldžiasi už kardinolo sveika
tą, o laiškai su nuoširdžiais lin
kėjimais ir dovanėlės nuolat 
plaukia į kardinolo namus.

muotoja.

Sarah Higgins.

Sarah Lauren Higgins, 
Katherine Kutchins ir D. 
Michael Higgins dukra, Peo- 
tone, IL, lanko Peotone aukštes
niąją mokyklą. Jos sukurta 
poezija yra pasirodžiusi spau
doje. Mėgsta vandens sportą, 
fotografavimą, papuošalų pro
jektavimą. Yra skaičiusi savo 
kūrybą renginiuose. Sarah 
Lauren yra ilgametės ČLMK 
narės Sofijos Vizgardienės 
proanūkė ir Adeline Kutchins 
dukraitė.

Alicia Prior.

Onutė Vilija Utz, Marijos 
Julittos ir John Edvvard Utz 
dukra, Evergreen Park, IL, bai
gė Maria aukštesniąją mokyklą. 
Yra Illinois State Scholar. Stip
ri akademinėje plotmėje, užsi
tarnavusi įvairių žymenų, išvar
dintų „Drauge” (gegužės 25 d.), 
suranda gana laiko ir energijos 
lietuviškai veiklai: skautė, 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupės narė, Pedagoginio litua
nistikos instituto studentė. 
Puikiai skambina pianinu, 
mėgsta slidinėti. Ruošiasi studi
juoti St. Xavier universitete.

M.K.

Ateitininkų namuose šį sek
madienį, birželio 18 d., vyks 
smagi gegužinė. Ar dar nežino
te, kur tie Ateitininkų namai? 
Jie Lemonte, 12690 Archer 
Avė., o gegužinės pradžia — 12 
vai. Nereikia nei sakyti, kokios 
pramogos visų atsilankiusiųjų 
laukia maloniame ąžuolų pavė
syje (oro biuras kaip tik prana
šauja karštą sekmadienį, tai pa
vėsiai, ypač su šaltu gėrimu 
rankoje, tikrai suteiks malo
numą): smagi nuotaika, skanūs 
pietūs, laimėjimų traukimai ir 
t.t. Visuomenė kviečiama at
vykti.

Dailininkė Regina Jauto- 
kaitė, Chicago, IL, atsilankiusi 
į „Draugo” knygyną, įsigijo 
brangių knygų. Ji yra tikra 
lietuviškų knygų mylėtoja, jas 
perka ir skaito, už tai jai ta
riame nuoširdų ačiū.

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.
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