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Rusai ir dabar 
nesilaiko tranzito 

taisyklių

Dėl negalėjimo sugrąžinti 
paskolos, „Naftai” gresia 

žlugimas

Vilnius, birželio 24 d. (LR) — 
Iki birželio 20 d. Seimo nario 
ambasadoriaus Virgilijaus Bu
lovo vadovaujama darbo grupė 
turėjo parengti Lietuvos oro erd
vės kontrolės taisykles, rašo 
Violeta Gaižauskaitė „Lietuvos 
ryte”. Taisyklės jau parengtos, 
tačiau, pasak Bulovo, darbo 
grupė paprašė pertraukos, kol 
bus gauti užsienio ekspertų 
atsiliepimai. Tad tą dieną dar
bo grupės vadovas Lietuvos oro 
erdvės kontrolės taisyklių 
projektą perdavė Rusijos am
basadai Lietuvoje ir Vakarų 
šalių ekspertams.

V. Bulovas „Lietuvos rytui” 
sakė, kad oro erdvės taisykles 
rengti buvo sunku, nes nebuvo 
koordinuojamas trijų žinybų — 
Užsienio reikalų ministerijos, 
Susisiekimo ministerijos Civi
linės aviacijos departamento ir 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
specialistų darbas. Vienu metu 
buvo parengti trys taisyklių 
variantai, darbo grupė juos 
sujungė. Dabar, pasak V. Bulo
vo, taisyklėms pritaria visų jas 
rengusių žinybų atstovai. Lie
tuvos vyriausybė, V. Bulovo 
nuomone, taisykles galėtų pri
imti liepos pradžioje.

Valstybiniams užsienio šalių 
lėktuvams (jiems priskiriami ir 
kariniai lėktuvai) leidimus da
bar pavesta išduoti Užsienio 
reikalų ministerijos valstybės ir 
diplomatinio protokolo skyriui, 
suderinus su Karinėmis oro pa
jėgomis. Pasak Bulovo, darbo 
grupė vyriausybei pasiūlys, kad 
teisė išduoti tokius leidimus 
būtų duota už pavojingų ir ka
rinių krovinių vežimą atsak
ingos Transportavimo tarnybos 
aviacijos specialistui. Kol kas 
tokio specialisto Transporta
vimo tarnyboje nėra.

Atkreipus dėmesį, kad Rusijai 
negalioja pernai vyriausybės 
patvirtintos Užsienio valstybių 
pavojingų ir karinių krovinių 
vežimo per Lietuvos teritoriją 
taisyklės, kuriose yra regla
mentuota ir Transportavimo 
tarnybos veikla, Bulovas teigė: 
„Neoficialiai mes taikome 
maždaug 90% šių taisyklių”. Jis 
tikėjosi, kad netrukus šios 
taisyklės bus taikomos Rusijai 
ir oficialiai. Pagrindinė „kliū
tis” Rusijai — Lietuvos vyriau
sybės taisyklėse reglamentuota 
sargybų ir karinių komandų vy
kimo tvarka. V. Bulovo nuomo
ne, būtų geriau, jei vyriausybės 
patvirtintos karinio tranzito 
taisyklės galiotų be išimčių.

Į „Lietuvos ryto” klausimą, ar 
nepasikartos ta pati situacija ir 
su Lietuvos oro erdvės taisyk
lėmis, V. Bulovas sakė: „Nema
nau, nes tas tranzitas mane jau 
pamokė”. Jis apgailestavo, kad 
„valdžia tuomet truputį nusi
leido”.

Anot Virgilijaus Bulovo, Lie
tuvos oro erdvės taisyklės bus 
universalios. Tačiau papildomai 
numatoma parengti dokumen
tą, reglamentuojantį Rusijos 
valstybinių lėktuvų skrydžius 
Lietuvos oro erdve.

Problema, pasak Bulovo, ta, 
kad parengtose Lietuvos oro 
erdvės kontrolės taisyklėse nėra 
nurodyti skrydžių maršrutai. 
Tačiau ne visi Rusijos lėktuvai 
turi specialius atsakiklius, todėl 
jų skrydžius sunkiau kontro
liuoti. Todėl Rusija privalėtų 
nurodyti ir karinių lėktuvų 
maršrutus. Be to, numatyta ga

limybė ryšį su Rusijos lėktuvais 
palaikyti ne tik anglų, bet ir 
rusų kalba.

„Mes norime, kad Lietuvos 
oro erdvėje neskraidytų strate
giniai boirtbonešiai, siūlome 
riboti praskrendančių lėktuvų 
skaičių — po keturis kiekviena 
kryptimi”, teigė Virgilijus Bu
lovas.

Taisyklių rengimo darbo gru
pės vadovas V. Bulovas sakė, 
kad Karaliaučiuje vykusiame 
Lietuvos ir Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų ir užsienio reikalų eks
pertų grupės susitikime Rusijos 
pusė pakartotinai siūlė pasira
šyti atskirą susitarimą dėl Rusi
jos valstybinių lėktuvų skrydžių 
Lietuvos oro erdvėje ir pateikė 
tokio susitarimo projektą. Šis 
siūlymas užfikstuotas protoko
le, kurį pasirašė V. Bulovas ir 
Rusijos aviacijos generolas lei
tenantas V. Proskumin. Nors 
Rusijos užsienio reikalų vicemi
nistras Sergej Krylov ir pareiš
kė nuomonę, kad toks susitari
mas būtinas, tačiau, pasak Bu
lovo, „mes turėsime savo tai
sykles”.

Lietuvos parengtose taisyklė
se numatyta, kad už oro skry
džius, kaip ir iki šiol, atsis
kaitoma doleriais. „Gali būti 
taip, kad mes priimsime Rusijos 
rublius, jei už juos Rusijoje 
galėsime be apribojimų pirkti 
pageidaujamų prekių”, sakė 
Bulovas. Rusija yra įsiskolinusi 
už savo karinių lėktuvų skry
džius Lietuvos oro erdvėje. Ta
čiau, Bulovo nuomone, dar ne
aišku, kokia kaltės dalis už tai 
tenka Lietuvos pareigūnams.

Taisyklių rengimo darbo gru
pės vadovas sakė nenorįs ko
mentuoti oro erdvės pažeidimų 
problemos. Anot jo, pirmiausia 
reikia išsiaiškinti, kas kaltas, 
kad „nebūtų padaryta tokia 
kvailystė, kaip šių metų kovo 18 
dieną”. Pasak V. Bulovo, kilus 
skandalui dėl Rusijos malūn
sparnių skraidymo virš Lietu
vos sostinės, Seimas kovo 18 d. 
priėmė nepagrįstą rezoliuciją. 
Jo nuomone, dėl šio incidento 
kalti Lietuvos pareigūnai gel
bėjo savo pozicijas.

Virgilijus Bulovas sakė, kad 
dabar nuodugniai analizuojama 
visa leidimų skrydžiams išda
vimo sistema. Anot jo, baigus šį 
darbą, „kai kuriems parei
gūnams gali tekti atsisveikinti 
su savo kėdėmis”.

Kaip Lietuvos specialistų ne
kompetentingumo pavyzdį V. 
Bulovas nurodė tokį faktą. Rusi
ja savo paraiškoje leidimui 
gauti nurodo, kad lėktuvas H-62 
perskris Lietuvos oro erdvę per 
17 minučių,An-24 — per 30 mi
nučių, o Tu-134 — per 40 minu
čių. Pasak V. Bulovo, šiems 
skrydžiams leidimą davę spe
cialistai negalėjo paaiškinti, ką 
Lietuvos oro erdvėje 23 minutes 
veikė Tu-134. Pasak jo, nebū
tina būti lakūnu, kad žinotum, 
jog Tu-134 greitesnis už 11-62.

Taigi, pasak V. Bulovo, Užsie
nio reikalų ministerija iš va
dinamųjų specialistų gauna 
„špargalkas”, o ne profesionalų 
išvadas. „Galbūt rusai tikrina, 
ar mes visai kvaili. Jei mes pa
rodome savo kvailumą, tai ko 
galime reikalauti iš kitų?” pik
tinosi V. Bulovas.

„Reiktų pasiekti, kad už lei
dimų užsienio lėktuvų skry
džiams išdavimą būtų atsak
ingos ne žinybos, o žmonės”,

Seržen Jurt miestelyje čečėnai ateina prie Raudonojo Kryžiaus būstinės langelio gauti pašalpos. 
Liepos 4 d. Rusijos prezidentas Boris Jelcinas į pakartotinus čečėnų reikalavimus visiškos 
nepriklausomybės paskelbė dekretą, įsakantį Rusijos daliniams nuolat pasilikti Čečėnijoje. Prem
jeras Viktor Čemomyrdin trečiadienį pareiškė, kad derybose nebus kalbama apie Čečėnijos 

nepriklausomybę.

Seimo opozicijos frakcijos 
reikalauja nuostatų 

rezistentams nustatyti
Vilnius, liepos 6 d. — Sep

tynios Seimo opozicinės frakci
jos ketvirtadienį paskelbė atvirą 
prašymą Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui, kuriame 
reikalauja viešo proceso, nusta
tant kas yra rezistencijos da
lyvis.

Pareiškime neginčijama nuo- [ 
stata, kuria buvo panaikinta 
Aukščiausiosios Tarybos suda
ryta Komisija rezistencijos 
dalyvio vardui nustatyti ir šios j 
funkcijos buvo pavestos Lietu
vos Gyventojų Genocido ir Re
zistencijos Tyrimo Centrui. 
Pareiškimo signatarai tačiau 
pareiškia negalį sutikti su tuo, 
kad „rezistento vardo pripaži
nimo kriterijai bei sprendimų 
priėmimo tvarka būtų neregla
mentuojami ir palikti visiškai 

centro darbuotojų nuožiūrai”.
„Rezistento vardo pripaži

nimas ir rezistento pažymėjimo 
išdavimas yra moraliniu ir tei
siniu požiūriu svarbus aktas. 
Nustatyti ar tikrai asmuo daly
vavo pasipriešinime okupaci
joms yra ne tik atsakingas, bet 
ir sudėtingas uždavinys. Šios 
procedūros turi būti viešos”, 
rašoma pareiškime, kurį pasi
rašė Demokratų, Krikščionių 
Demokratų, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių — Laisvės, Socialde
mokratų, Tautininkų, Tėvynės 
Sąjungos ir Centro Sąjungos 
frakcijos.

„Lietuvos Gyventojų Genoci
do ir Rezistencijos Tyrimo Cent
ras, būdamas mokslo tiriamoji 
įstaiga, gali ir turi teikti

sakė V. Bulovas. Pavyzdžiui, 
JAV už tokių leidimų išdavimą 
asmeniškai atsakingas trans
porto sekretorius. „Pas mus 
laikomasi sovietinio stiliaus — 
kai atsako niekas”, teigė V. 
Bulovas. Jo nuomone, JAV pa
vyzdžiu, Lietuvos oro erdvės 
kontrolės taisyklėse turėtų būti 
numatytos ir konkrečios baus
mės atsakingiems pareigūnams. 
Tačiau kas asmeniškai turės 
teisę išduoti leidimus užsienio 
valstybinių lėktuvų skry- ningą skaitytojų suklaidinimą 
džiams, dar galutinai nesutarta, atsiprašome.

reikiamą medžiagą ir duomenis, 
tačiau neturi ir negali atlikti 
teisinių procedūrų bei priimti 
sprendimus dėl asmens statuso, 
leidžiančio naudotis specialio
mis įstatymų nustatytomis tei
sėmis ir lengvatomis. Be to, ne
galima nesiskaityti su tuo, kad 
Genocido centras ir dabartinė jo 
vadovybė neturi nei pasitikėji
mo, nei autoriteto ne tik poli
tinių kalinių, tremtinių bei kitų 
rezistencijos dalyvių tarpe, bet 
ir didelėje visuomenės dalyje”.

„Buvo bandoma rasti 
kompromisinį sprendimą: t.y.,

Jteikti Lietuvos žmogaus 
teises ratifikuojantys 

dokumentai
Vilnius, birželio 22 d. (Elta) — 

Lietuvos nuolatinis atstovas 
Europos Taryboje ambasadorius 
Aurimas Taurantas Europos 
Tarybos generaliniam sekreto
riui Daniel Tarschys perdavė 
Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos, 
Europos Konvencijos dėl užsie
nio piliečių išdavimo bei Kon
vencijos dėl pinigų plovimo 
ratifikavimo dokumentus.

Žmogaus teisių apsaugos kon
vencija numato tam tikras in
divido teises ir laisves bei jų 
apsaugą garantuojančius tarp
tautinius organus (Europos 
Komisija ir Žmogaus Teisių 
Teismas). Ši konvencija galioja 
nuo. 1963 metų, šiuo metu jos 
laikosi visos Europos Tarybos 
narės, išskyrus Andorą, Estiją

Sukeistos antraštės
Vakar dienos pirmame pusla

py, per klaidą buvo sukeistos 
dviejų straipsnių antraštės. 
Puslapio vidury atspausdintas 
straipsnis buvo apie Kauno 
miesto tarybą, dešinėje pusėje — 
straipsnis apie Birželio sukilimo 
paminėjimą Kaune. Už nesąmo-

pavedus Genocido centrui rezis
tento pažymėjimų išdavimą, prie 
centro sudaryti komisiją, kuri 
svarstytų ir priimtų sprendimus 
dėl rezistento vardo pripaži
nimo. Į komisiją įeitų teisinin
kai, istorikai bei nepriekaištin
gos reputacijos autoritetingi 
visuomenės bei kultūros veikė
jai. Komisijos sudėtį bei jos veik
los nuostatus turėtų tvirtinti 
Seimas. Šie siūlymai atmesti.

Esame įsitikinę, kad vien 
LDDP frakcijos balsais priimtas 
sprendimas yra nepagrįstas ir 
neteisingas, pagilins visuome
nės susiskaldymą, atneš painia
vą ir žalą”.

Laiškas baigiamas, prašant 
prezidento nepasirašyti birželio 
29 d. Seimo priimto įstatymo 
papildymo.

ir Latviją. Lietuvoje konvencija 
įsigalioja po jos ratifikavimo.

Europos Konvencija dėl nusi
kaltėlių išdavimo numato, kad 
prie šios konvencijos prisijun
gusios šalys gali viena kitai 
išduoti nusikaltusius asmenis 
teisti ar bausmei atlikti. Kon
vencija netaikoma politinių ar 
karinių pažeidimų atvejais, ir 
bet kuri valstybė taip pat turi 
teisę atsisakyti išduoti savo 
šalies pilietį užsienio valstybei. 
Konvencija dėl nusikaltėlių iš
davimo galioja visose Europos 
Tarybai priklausančiose šalyse, 
išskyrus Andorą, Belgiją, Estiją, 
Latviją, Maltą, Rumuniją ir San 
Mariną. Jos taip pat laikosi Iz
raelis ir Kroatija. Lietuvoje ši 
konvencija pradės galioti 1995 
m. rugsėjo 18 dieną.

Lietuva taip pat ratifikavo 
Konvenciją dėl pinigų plovimo. 
Ji skirta kovai su bet kokiu ne
legaliu būdu gautų pinigų plo
vimu, įskaitant ginklų parda
vimą, teroristinę veiklą, apga
vystes ir narkotikų kontra
bandą. Ji padės sustiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą 
tarp Europos Tarybos narių ir 
kitų valstybių, pavyzdžiui, JAV, 
Kanados, Australijos, dalyva
vusių konvencijos rengime. Ši

Vilnius, birželio 29 d. (AGEP) 
— Dvejiems metams suteiktus 
Vokietijos banko „Westdeut- 
sche Landesbank Girocentrale” 
kreditus Mažeikių valstybinei 
įmonei „Nafta” teks skubiai 
grąžinti, ir tai gali turėti liūdnų 
pasekmių gamyklos veiklai.

Praėjusią savaitę vyriausybė 
pavedė Mažeikių „Naftai” iki 
birželio 30 d. pervesti Lietuvos 
Bankui 10 milijonų dolerių, iš 
kurių 3.5 milijonus dolerių 
„Naftai” paskolins Lietuvos Fi
nansų ministerija.

Tai yra dalis birželio 22 d. 
vyriausybės nutarimo, kuriame 
numatyta, kad paskolos, suteik
tos valstybinei įmonei „Lietu
vos valstybinė energetikos sis
tema” ir Mažeikių „Naftai”, 
turi būti grąžintos bankui 
„Westdeutsche Landesbank Gi
rocentrale” iki 1995 m. gruodžio 
31 dienos.

Iš viso šioms dviems įmonėms 
suteikta 30 milijonų dolerių 
paskolų, iš jų 20 milijonų — 
Mažeikių „Naftai”. Kaip pasi
kalbėjime su BNS koresponden
tu paaiškino Mažeikių „Naftos” 
ekonomikos ir finansų direk
torius Vidmantas Mončiunskas, 
minėti 30 milįjonų dolerių į Vo
kietijos banką buvo padėti iš 
valstybės rezervinių lėšų kaip 
užstatas, kad bankas „West- 
deutsche Landesbank Girocent
rale” suteiktų dviem Lietuvos 
energetikos įmonėms kreditų.

Tačiau, pasak Mončiunsko, 
vykdant šias operacijas, buvo 
pažeistos kai kurios vyriausybės 
ir Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) memorandumo nuostatos, 
todėl TVF „ultimatyviai” parei
kalavo grąžinti vokiečiams jų 
išduotus kreditus.

„Galime tapti rakštimi vals-

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

Dr. Leonui
Kriaučeliūnui garbės

doktoratas
Lietuvos Veterinarijos Aka

demijos taryba Kaune šį pava
sarį už „ženklius nuopelnus, 
stiprinant Akademijos materia
linę bazę, paramą Akademijai, 
ruošiant specialistus bei moks
lininkus” dr. Leonui Kriauče
liūnui suteikė Lietuvos Vete
rinarijos Akademijos Garbės 
Daktaro vardą.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas šiai 
mokyklai, kurioje pats studijavo 
1940-1944 metais, paskyrė vie
ną milijoną dolerių.

konvencija galioja Bulgarijoje, 
Suomijoje, Italijoje, Nyder
landuose, Norvegijoje, Šveica
rijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 
Lietuvoje ji įsigalios nuo šių 
metų spalio 1 dienos.

tybei, jei neatiduosime šių kre
ditų”, sakė V. Mončiunskas. Pa
sak jo, iš esmės dabar vyksta už
statų pakeitimas — Mažeikių 
įmonė turi pervesti pinigus Vo
kietijos bankui, kad valstybė ga
lėtų atgauti savo lėšas.

V. Mončiunskas teigė fiziškai 
negalįs pervesti Lietuvos ban
kui 10-ies mln. JAV dolerių iki 
nurodytos dienos — birželio 
30-osios. Pasak jo, su tuo yra su
siję daugybė juridinių proble
mų, turi būti pasirašytos 
atitinkamos sutartys su paskolą 
teikiančia finansų ministerija, 
su Lietuvos Banku. Tuo tarpu 
sutartį su banku „Westdeutsche 
Landesbank Girocentrale” ten
ka nutraukti, ir todėl Mažeikių 
įmonė papildomai turės 100,000 
dolerių nuostolių.

Pasak Vidmanto Mončiunsko, 
birželio 30 d. „Nafta” Lietuvos 
Bankui gali pervesti ne daugiau 
kaip pusę reikalaujamos sumos, 
tuo tarpu likusiai jos daliai 
surinkti iš įmonės apyvartinių 
lėšų, pasak jo, reikia dar dešimt 
darbo dienų.

Mončiunskas sakė kreipęsis 
pagalbos į komercinius bankus, 
tačiau šie teigė neturį lėšų tokio 
dydžio kreditams. Iš didžiausio 
„Naftos” skolininko — „Lietu
vos kuro” galima tikėtis per šį 
laiką atgauti ne daugiau kaip 1 
milijoną dolerių, sakė Mon
čiunskas. Tačiru jis pabrėžė, 
kad įmonė, nors iš dalies pažeis
dama vyriausybės nutarimo są
lygas, vis dėlto surinks reikia
mą sumą.

Likusius 10 milijonų dolerių 
kredito „Nafta” turės grąžinti 
iki šių metų pabaigos. Apibend
rindamas susiklosčiusias aplin
kybes, Mončiunskas pranašavo 
liūdną ateitį gamyklai ir netgi 
jos žlugimą, jei vyriausybė ne
ras būdų įmonei paremti.

Siūloma kalinius
paleisti pirma laiko
Vilnius, birželio 27 d. (Elta) — 

Lietuvos vyriausybė pasiūlė Sei
mui pakeisti Lietuvos baudžia
mojo kodekso 54 straipsnį. Siū
lomame projekte numatoma tai
kyti lygtinį paleidimą iš įkali
nimo vietų asmenims, atliku- 
siems ne mažiau kaip tris ket
virtadalius bausmės.

Šios priemonės norima imtis 
dėl to, kad sparčiai auga kali
namųjų ir nuteistųjų skaičius 
Lietuvos tardymo izoliatoriuose 
ir pataisos darbų įstaigose. 
Pavyzdžiui, 1990 m. sausio 1 
dieną jų buvo 8,586 žmonės, 
1993 metų pradžioje — 9,900 
žmonių, 1995 m. pradžioje — 
12,671 žmogus. Šių metų gegu
žės 1 dieną jų skaičius persirito 
per 13,000. O nuo 1988 m. Lie
tuvoje nebuvo pastatyta nė vie
nos naujos pataisos įstaigos, 
todėl visos jos perpildytos.

Šių metų pradžioje visas Lie
tuvos pataisos įstaigas inspek
tavę Europos Tarybos ekspertai 
taip pat atkreipė dėmesį į di
deles laisvės atėmimo bausmės 
trukmes Lietuvoje ir būtinumą 
plačiau taikyti nuteistiesiems 
lygtinį paleidimą iš laisvės 
atėmimo vietų.

KALENDORIUS

Liepos 7 d.: Vilibaldas, Astas, 
Eitautas, Skinutė. 1904 m. gimė 
poetas Jonas Aistis — Aleksan
dravičius.

Liepos 8 d.: Kilijonas, Kolo- 
natas, Audrius, Bitė.



2 DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. liepos mėn. 7 d.

/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

29-se Europos krepšinio pirmenybėse

LIETUVA - EUROPOS 
VICEČEMPIONE

Po 56 metų pertraukos, Lietuva vėl iškovojo 
medalius. Graikų publika palaiko lietuvius prieš 
šališkus teisėjus. Jugoslavai tampa nušvilpti, nes 
jų pergalė pasiekta teisėjų švilpuko pagalba. 
Marčiulionis pripažintas naudingiausiu žaidynių 
žaidėju.

REMIGIJUS GAŠKA

Galutinis rezultatas lentoje 
rodė 96:90 Jugoslavijos naudai, 
bet 18,000 žiūrovų akyse 
laimėjo Lietuva. Žiūrovai matė 
ir suprato, kaip tendencingai 
teisėjai rungtynių pabaigoje 
priskyrė lietuviams tris tech
nines baudas ir neužskaitė svar
baus Štombergo metimo. „Tai 
labiausiai ginčytina pabaiga 
krepšinio istorijoje. Jugoslavai 
pergalę pasiekė teisėjo Toliver 
ir vieno įtakingo FIBA vyro 
pagalba”, — rašė Atėnų „Sporti- 
me”. „Žmonės palaikė tiesą ir 
tikruosius laimėtojus, bet ne 
tuos, kurie buvo paskelbti”, — 
pridūrė „Sportime”. Kitas 
Atėnų laikraštis, „Etnos”, 
didele antrašte šaukė: „FIBA 
perkūnas vėl trenkia”. Toliau 
„Etnos” pridūrė, jog FIBA mafi
ja surežisavo laimėjimą jugosla
vams.

Norint suprasti šį daugiau 
politinį, o ne sportinį žaidimą, 
turim skaitytoją nukelti į pra
eitį. Prieš kelis metus, vyriau
sios krepšinio organizacijos 
vadu (generaliniu sekretorium) 
buvo išrinktas serbas Stanko- 
vič. Pernai, kai vyko Europos 
krepšinio rungtynės, jugoslavai, 
ar tiksliau serbai, nedalyvavo, 
nes Jungtinės Tautos uždėjo 
sankcijas Serbijai už jos Bosni
joje vykstančio karo rėmimą. 
Pernai rudenį tos sankcijos buvo 
sušvelnintos. Tai davė progą 
Stankovič surasti būdų į Eu
ropos pirmenybes įtraukti ir 
Jugoslaviją. Jis paskelbė 
papildomą kvalifikacinį turny
rą, priėjau 12 rinktinių priski
riant dar 2 komandas. Š.m. ge
gužės mėnesį Sofijoje vykusia
me papildomame turnyre „kva- 
lifikavosi” Jugoslavija ir Turki
ja. Todėl Atėnuose žaidė jau 14 
komandų. Galėtume paklausti 
pono Stankovič kodėl jis nepa
skelbė papildomo kvalifikacinio 
turnyro 1993 metų Europos 
pirmenybėms? Jose Lietuva 
nedalyvavo, nes kvalifikaciniai 
turnyrai buvo prasidėję jau 
1991 metais, tada, kai Lietuva 
dar tik kūrėsi.

Kadangi Jugoslavija (Serbija) 
iš visuomeninio Europos gyve
nimo dabar išjungta, ponui

Stankovič ir jo serbų draugams 
labai rūpėjo, nors krepšinio 
pagalba „Jugoslaviją” grąžinti 
į laikraščių antraštes.

O ką Stankovič padarė? Štai 
ką! Kad nebūtų jokių įtarimų, 
jis atsivežė „neutralų” teisėją iš 
Amerikos, teisėjauti Europos 
pirmenybėms... Jis pasamdė 
amerikietį George Toliver, 
kai kurių specialistų laikomą 
silpniausiu NBA teisėju. Šis 
teisėjas buvo FIBA (arba, atvi
rai kalbant, Stankovič) paskir
tas teisėjauti visoms svarbes
nėms Jugoslavijos rungtynėms. 
Jis teisėjavo prieš Italiją, 
Vokietiją, jis teisėjavo Jugo
slavijos — Graikijos žaidimui 
pusfinalyje, žinoma, jis turėjo 
teisėjauti ir jugoslavų žaistame 
finale. Kaipgi, juk jis 
„neutralus”...!

Kita gudrybė, kurią Stanko
vič įpynė Atėnų žaidynėse buvo 
ta, kad prieš Jugoslaviją žar
džiusios komandos išvakarėse 
dalyvavo kitose varžybose. Pvz.: 
Italija baigė sunkias rungtynes 
su Graikija 10 vai. vak., o jau 
kitą rytą 11:30 vai. turėjo žais
ti su Jugoslavija. Taip buvo ir 
Lietuvai, ir Vokietijai, ir Izra
eliui. Vadinasi, jugoslavai 
gaudavo po 20-24 vai. poilsio, o 
jų priešininkai tik po 12-14 
valandų.

Grįžkime prie finalo. Pilnu
tėliame žiūrovų olimpiniame 
stadione išbėga šios sudėties 
Lietuvos rinktinė: Sabonis, Kur
tinaitis, Karnišovas, Marčiu
lionis, Lukminas. Mūsiškiams 
nesiseka. Sabonis ir Marčiulio
nis prameta ir jugoslavai veda 
4:0. Bet Kurtinaitis savo pir
muoju ir paskutiniu tritaškiu 
pralaužia Lietuvai ledus. 
Einikis pakeičia Lukminą, kad 
įgyti daugiau jėgos ginantis 
prieš jugoslavų didžiuosius. Čia 
lietuviai suranda save ir 
Sabonio, Marčiulionio bei 
Einikio krepšiai septintoje 
rungtynių minutėje atneša 
Lietuvai pirmavimą — 18:13. 
Bet neilgam. Divač ir Djordjevič 
kelis kartus suranda taikinį ir 
išlygina 22:22. Nuo čia prasi
deda taškas už tašką, bauda už 
baudą. Matome 26:26. Jugosla

Europos krepšinio pirmenybių finalo rungtynėse, vykusiose Atėnų olim
piniame stadione, prie krepšio besiveržiančio Marčiulionio sulaikyti nesu
gebėjo net keturi jugoslavų rinktinės žaidėjai — Z. Savič, A. Djordjevič, S. 
Obradovič ir V. Divac. Nuotr. V. Malinausko

vai atsiplėšia iki 36:41. Garas
tas ima minutę. Marčiulionis 
mažina skirtumą 38:41. Gra
žiais Sabonio ir Karnišovo 
metimais lietuviai išlygina ir 
baigia kėlinį 49:48 savo naudai.

Antrame kėlinyje matome 
tikrai gražų žaidimą. Ne veltui 
abi komandos finale! Puikūs 
lietuvių praėjimai, tikrai ste
binantys jugoslavų tritaškių 
metimai. Praėjus penkioms 
minutėms rezultatas 62:62. Čia 
jugoslavai perima iniciatyvą ir 
trijų minučių tarpe surenka 10 
taškų, o lietuviai sumedžioja 2 
taškus. 72:64 — aštuonių taškų 
skirtumas. Bet mūsiškiai ne 
tam į Atėnus atvyko, kad taip 
lengvai pasiduotų. Per kitas 
penkias minutes jie ne tik pasi
veja serbus, bet jau ir veda 
76:75. Jugoslavai iš eilės pada
ro 8 taškus ir veda 83:76. Sabo
niui priskiriama techniška bau
da (jis ką tai pasakęs teisėjui) ir 
Arvydas apleidžia aikštę, gavęs 
penktąją baudą. Reikalai neko
kie. Bet Marčiulionis, sukaupęs 
visas jėgas, traukia lietuvius į 
kovą. Trejoms minutėms likus, 
mūsiškiai prisiveja iki 83:84. 
Bet nuo čia prasideda teisėjo 
Toliver „karaliavimas”. Jis 
neužskaito gražaus Štombergo 
metimo, po to, kai Saulius atsi
varęs prie krepšio ir pašokęs 
mesti yra pakliudomas pašo
kusio jugoslavų žaidėjo. Pritei
siama Sauliui bauda. Marčiu
lionis gauna technišką baudą. 
Iki šiol vykusios įtemptos ir 
įdomios rungtynės tampa suga
dintos teisėjo sauvaliavimo. 
Garastas ima minutę ir po jos, 
lietuviai krepšininkai, protes
tuodami negrįžta į aikštę. 
Ateina Divac ir kalbina Marčiu
lionį ir jo kolegas grįžti į aikš
tę. Pasitarę lietuviai grįžta. 
Vėliau spaudos konferencijoje 
Vladas Garastas pasakė: „Pri
sipažįstu ir gailiuosi, kad man

pritrūko pilietinės drąsos atsi
spirti. Tai buvo klaida”. O 
komandos kapitonas Chomičius 
vėliau sakė: „Jei būtume žinoję, 
kad už visišką išėjimą baudžia
ma tik pinigine bauda, būtume 
tikrai negrįžę. Žinojome, tik 
tiek, kad bauda 50,000 dol. Ar
vydas išsyk pasakė, „aš sumo
kėsiu”. Bet bijojome rizikuoti 
vieta Atlantos olimpinėse 
žaidynėse ir medaliais”. Grįžę į 
aikštę mūsiškiai tęsia kovą ir 
Marčiulionio įmestos krepšis 
pasiveja iki 90:93. Visa salė 
skęsta „Lie-tu-va, Lie-tu-va, Lie- 
tu-va” šauksme. Dar liko pusė 
minutės. Tetrūksta tritaškio! 
Deja, jugoslavai vėl meta 
baudas ir 90:96 jugoslavų 
naudai.

Mūsiškiams taškus pelnė: 
Marčiulionis 32, Sabonis 20, 
Karnišovas 19, Einikis 8, Kur
tinaitis 6, Chomičius 3, Štom
bergas 2. Iš jugoslavų ypač 
minėtinas Djordjevič, surinkęs 
41 tašką ir iš dvylikos mestų tri
taškių įmetęs devynius. Tai ne
girdėtas taiklumas. Aleksandar 
Djordjevič jau kelinti metai žai
džia Bolonos „Filodoro” koman
doje, Italijoje. Kitas Italjos lygo
je žaidžiąs jugoslavas — Predrag 
Danilovič sumetė 23. NBA žai
dėjas Vlade Divac sumetė 5. 
Tiek pat sumetė ir buvęs San 
Antonio „Spurs” žaidėjas Zarko 
Paspalj.

Trečią vietų laimėjo Kroatija, 
nugalėjusi Graikiją 73:68, o 
penktąją išplėšė italai, įveikę

ispanus 82:75.
Galutinė komandų padėtis 

atrodo taip:
1. Jugoslavija
2. Lietuva
3. Kroatija
4. Graikija
5. Italija
6. Ispanija
7. Rusija
8. Prancūzija.

Medalių įteikimo ceremonijos 
buvo tikra tragikomedija. Minu
tei prieš finalo pabaigą iš gar
bės tribūnos pasišalino Stan
kovič. Jis kaip tik turėjo įteikti 
medalius ir pasveikinti laimė
tojus. Graikų publika, nesu
tikdama su teisėjų sprendimais, 
be paliovos šaukė: „Lie-tu-va, 
Lie-tu-va, Lie-tu-va”. Išeinantys 
į aikštę jugoslavai buvo sutikti 
švilpimais. Pirmiausia medaliai 
buvo įteikti kroatams. Paskui 
lietuviams. Po to kroatai de
monstratyviai nulipo nuo 
pakylos ir iš aikštelės išėjo. Jie 
nenorėjo būti liudininkais serbų 
apdovanojimo. Trijų pirmųjų 
laimėtojų vėliavoms kylant į 
viršų ir policijos orkestrui gro
jant Jugoslavijos himną, 
švilpimai viską nustelbė. Tame 
triukšme girdėjosi tik policijos 
orkestro būgnai.

Spaudos konferencijoje Garas
tas pareiškė, kad „Viskas yra 
surežisuota. Ar mes, ar kroatai, 
ar graikai būtume žaidę, finale 
visus būtų sutikęs toks pat 
likimas, nes kažkam rūpėjo įro
dyti, kad jugoslavai geriausi. 
Jugoslavų krepšininkai geri ir 
mes nieko prieš juos neturime, 
bet juos valdo pikta ranka!” 
Marčiulionis pridėjo: „Žaidžiu 
krepšinį jau daug metų, bet 
nesu matęs tokių suktybių. Aš 
atvažiavau čia žaisti krepšinį, 
bet pamačiau pakliuvęs į 
politinį žaidimą. O gal galite 
kas nors pasakyti, kur pradingo 
Mr. Stankovič?”

Savo pareiškime serbų trene
ris bandė ginti Rišėja saky
damas, kad jis ir jįems padaręs 
netinkamų sprerittimų. O čia ir 
siūlosi klausimas — nuo kada 
laimėjusi komanda pradeda 
kalbėti apie teisėją ir jį ginti? 
Čia ir lenda yla iš maišo! 
Paklaustas, kodėl jo nuomone 
graikų publika taip stipriai 
palaikė lietuvius, o ne kaimy
nus ir tos pačios religijos serbus, 
Dušan Ivkovič nieko kito 
neturėjo pasakyt kaip kad, tur
būt dėl to, kad graikai norėjo 
atsirevanšuoti už pralaimėjimą 
pusfinalyje. Graikų žurnalis
tams spaudžiant, serbas dar 
pridūrė: „Man tai visai neaiš
ku, kodėl graikai taip greitai 
užmiršo, kad Lietuva viena iš 
pirmųjų pripažino Makedoniją”. 
Kaip žinome, graikai pripažįs
ta tik oficialų FYROM pava
dinimą, o MAKEDONIJOS
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Futbolas Čikagoje

ČIKAGOS „LITUANICOS” 
FUTBOLININKŲ PADANGĖJE

pavadinimą pasilaiko savajai 
provincijai. Tai įžūlus ir suktas 
serbo bandymas paveikti grai
kus prieš Lietuvą. Graikai ne
reagavo į šį Ivkovič mostą.

Šių pirmenybių finalas paliko 
rūgštų skonį ne tik lietuviams, 
bet ir graikams. Dar apie tai bus 
daug kalbama ir rašoma. Pa
prastai tokių nešvarių taktikų 
ir strategijų detalės tik vėliau 
iškyla į viešumą. Kaip ten be
būtų, džiaugiamės mūsų krep
šininkų labai puikiu pasi
rodymu ir laimėjimu. Garastas 
pažadėjo, kad Atlantoje bus dar 
stipresnė komanda. Jis omeny
je turėjo Ilgauską ir Žukauską, 
abu pretenduojančius į NBA. 
Mūsų krepšininkų pranašumą 
liudija ir jų pasiekti pavieniai 
rezultatai. Žurnalistų išrinktųjų

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwostern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tsl. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3SOO W. •• •«- Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r.-12 v p p

•132 S. Kadzle Avė., Chlcego 
(312) 77S-0040 arba (312) 416-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Finalines Europos krepšinio pirmenybes Atėnuose stebėjo arti 200 lietuvių.
Nuotr. V. Malinausko

Savo sezoną jau baigė ne vien 
tik klubo vyrų ir senjorų 
komandos, bet ir jaunesnieji. 
Patys jauniausieji (14 m. ir 
jaunesni) paskutines pavasario 
rato rungtynes žaidė birželio 17 
d., Lemonte, prieš Lincoln Way 
miestelio II komandą, kurią 
sutriuškino net 15-1. Ši jauniau
sioji klubo komanda pirmeny
bes baigė trečioje vietoje (iš 10 
susitikimų laimėjo 5 ir vienas 
sužaidė lygiomis).

Komanda naująjį sezoną pra
dės gana anksti — rugpjūčio pa
baigoje. Į ją dar priimami nauji 
žaidėjai, kurių visada trūksta. 
Galima registruotis pas koman
dos vadovą — Gediminą 
Bielskų, tel. (708) 422-8376.

♦ * *
Klubo pirmoji vyrų komanda, 

pastiprinta žaidėjais iš kitų 
miestų, jau yra pasiruošusi 
vykti į Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, kurios Lietuvoje pra 
sidės liepos 30 d. Vyksta tik 
viena komanda (anksčiau buvo

galvojama, kad galės vykti ir 
veteranų vienuolikė). Net ir 
vieną komandą sudaryti buvo 
nelengva, nors pradžioje buvo 
užsiregistravęs gerokai didesnis 
futbolininkų būrys. Vėliau, kai 
reikėjo pirkti bilietus ir už juos 
susimokėti, nemažai jų vykti 
atsisakė.

Nepaisant, kad dauguma 
vyksta savo lėšomis, yra stu
dentų, kuriems bent kelionę 
reikia apmokėti. Todėl dar 
kartą kreipiamasi i sporto mė
gėjus, kad padėtų klubo vadovy
bei padengti jų kelionės į 
Lietuvą susidariusias išlaidas (o 
jų yra daug — nauju uniformų 
pirkimas ir kt.). Galintieji auka 
prisidėti, prašomi jas nukreipti 
klubo iždininkui Leonui Jurai- 
čiui, 15242 Narcissus Ct., Or- 
land Park, IL 60462. Čia reikia 
pažymėti, kad kartu su spor
tininkais ir vadovais vyksta ir 
futbolo mėgėjai, sudarydami 
daugiau negu 30 asmenų būrį.

E.s.

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312) 476-2112 

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 568-8101
Vai pagal susitarimą

geriausiųjų žaidėjų tarpe pirmo
je vietoje figūruoja Sabonis su 
140 balsais, Marčiulionis — 133, 
Kukoč su 74, graikas Christo- 
doulon su 49 ir Divač su 46. 
Karnišovas — dvyliktas. Ar
vydas Sabonis užėmė pirmą 
vietą atkovotų kamuolių skai
čiavime (116), pelnytų dvitaškių 
(53) ir naudingumo koeficiento 
(0.942) palyginime. Po prancū
zo Bonato, Šarūnas Marčiu
lionis sumetė 180 taškų ir 
užėmė antrąją vietą, A. Karni
šovas — trečią su 178 taškais, o 
Sabonis ketvirtą su 174 taškais. 
Marčiulionis buvo geriausias 
vaisingų kamuolių perdavime 
(47) ir mestų baudų (59) srityje. 
Šarūnas taip pat buvo pripažin
tas naudingiausiuoju žaidėju 
29-ose Europos krepšinio pirme
nybėse.

Šiuo laimėjimu džiaugiasi 
visa Lietuva, viso pasaulio lietu
viai. Ačiū mūsų vyrams ir linki
me jiems sėkmės Atlantoje. 
Mūsų akyse jie lieka laimė
tojais.

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
3000 N. H ai s tad

Chicago, IL 80887 
Tai. 312-268-38OO 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

' ..................... -H
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)882-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMMer St., Eknhurst, IL 60126 

708-M1-280*
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-1341120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS

7722 8. Kadzle, Chicago 60882 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v.y., antr 9 v r -12, 
ketvd 12- 4 v p p., penktd 12-6 v v

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzle Ava., 
Chicago, III. 80852

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

0055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-28SO 

Namų 706-448-8845
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 B. Ogden Ava., SuMe 310, 

Naparvllla IL 80883 
Tai. 708-627-00*0

Valandos pagal susitarimą
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„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...” dainuoja Digrių kapinaitėse žuvusių partizanų pagerbimo 
dalyviai. Nuotr. Prano Abelkio

„ŽEMĖJ LIETUVOS 
ĄŽUOLAI ŽALIUOS...”

PRANAS ABELKIS

t

t

Gegužės 14-ąją Kauno santa
koje, prie senosios pilies, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) ir Lietuvos moterų 
lygos Kauno skyriai surengė ge
gužinę „Daina prie Nemuno ir 
Neries”. Joje pagerbtas prieš 23 
metus susideginusio K. Kalan
tos ir tokiu pat būdu prieš kelis 
metus gyvybę nutraukusių S. 
Žemaičio ir V. Vičiulio bei 
Lietuvos partizanų kritusių 
Kalniškėse prieš 50 metų, ir 
kitur, žūties atminimas. O šis 
renginys, pasak jo vedėjos, 
Lietuvos moterų lygos Kauno 
skyriaus pirmininkės L. Skuo
dienės, pavadintas gegužine 
todėl, kad kiekvienas kovotojas 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę į kovą dėl tėvynės ėjo su 
daina ir viltimi.

Susikaupimo minutę, kurią 
vedė Karmelitų parapijos kle
bonas kunigas A. Keina, ir pa
gerbus kritusius dėl tautos ir 
tėvynės laisvės ir nepriklauso
mybės, prie Vytauto Didžiojo 
paminklo ir R. Kalantos susi
deginimo vietoje Muzikinio teat- 
' - sodelyje jaunimas padėjo 
gėles.

Kauno aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos įmonės kanklininkių 
ansambliui pradėjus skambinti 
melodiją „Oi, neverk, motu
šėlė”, tarsi pati gamta prapliu
po ašarų lietumi, apraudodama 
iš kovos lauko negrįžusius 
brolius.

Lietuvos moterų lygos pirmi
ninkė, habilituota daktarė O. 
Voverienė, savo kalbą pradėjo 
žodžiais: „Simboliška, kad gam
tos atgimimas sutapo su Vilties

atgimimu, antrąja Tėvynės 
sąjungos ir visų dorų Lietuvos 
žmonių pergale rinkimuose. 
Tačiau ta pergalė dar trapi, kaip 
silpnas pavasario daigelis, kurį 
būtina saugoti nuo audrų ir 
vėjų, darganos ir ligų”. Bet kaip 
išsaugoti tą Viltį, kaip ją 
paversti galutine pergale — pro
to, gėrio ir tautos genijaus per
gale? Į tai atsakydama, 
profesorė O. Voverienė priminė, 
kad mūsų išmintingi vyrai, 
broliai, sūnūs ir tėvai, antrą 
kartą laimėję Lietuvos nepri
klausomybę sumanumu, kant
rybe, ištverme, prieš penkerius 
metus užbaigė II pasaulinį ka
rą... Prieš porą metų iš Lietuvos 
buvo išvestas ir paskutinis oku 
pantų kareivis, tačiau Lietuva 
taps realiai nepriklausoma ir 
laisva, galės siekti savo gerovės 
ir laimės tik tuomet, kai iš jos 
bus išvesta baisiausia ir labiau
siai žudanti tautą „šėtono ka
riuomenė” — paskutinis „šėtono 
kareivis”. Ir nėra tokios jėgos 
pasaulyje, kuri galėtų pavergti 
tautą, tvirtai pasiryžusią ginti 
savo nepriklausomybę.

Moterų lygos pirmininkė 
kalbėjo, kad todėl šiandien 
turime susirūpinti dvasinių ir 
kultūrinių vertybių atkūrimu, 
ugdyti Lietuvos žmonėse ir ypač 
jaunime savimonę, pasididžia
vimą tautos didvyriška praei
timi, pagarba visų dienų Lietu
vos karžygiams, šviesiausiems 
žmonėms, atvedusiems tautą ir 
Lietuvą į jos laisvę ir nepriklau
somybę. Taip pat turime atkur
ti dorovines vertybes, vyro ir 
tėvo, kaip šeimos saugumo ir

tvirtumo autoritetą, ugdyti 
atsakingą požiūrį į santuoką ir 
į vaikų auklėjimą šeimoje, 
pagarbų požiūrį į motinystę. Be 
to, ji kvietė tobulinti tautinės ir 
katalikiškos mokyklos atgimi

Digrių kapinaitėse pagerbti žuvusieji apylinkės partizanai; prie paminklo 
padėtos gėlės ir vyko iškilmės. Nuotraukoje matomas 1918 m. 
Nepriklausomybės kovų savanoris, garliavietis S. Andriušis.

Nuotr. Prano Abelkio

mo idėją, kiekvienam tapti 
tautos kariu, jos tvirtove, 
didžiąją laiko dalį skiriant tau
tos atgimimo labui. „Tautos 
gyvybės jėga yra stebuklingai 
didelė. Šimtai tūkstančių bet 
kurios tautos narių, susibūrusių 
apie tikrai tautinę šviesą sklei
džiantį žiburį, turi daugiau 
kūrybiškos potencijos, negu trys 
milijonai abejingų, atsisakiusių 
blaivybės, doros ir nesi
rūpinančių savo sielos dorumu, 
žmonių”, — užbaigė O. Vove
rienė.

Po to kalbėjęs šaulys L. Belic- 
kas, partizaninės kovos Lietu
voje dalyvis, prisiminė žūtbū
tines kovas Lietuvos miškuose 
pokario metais, sakėsi pasiryžęs 
ir toliau, kiek jėgos leis, tęsti 
kovą dėl tėvynės Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės, nes 
kova dėl jos dar nebaigta. Apie 
neužbaigtą Laisvės bylą keletą 
žodžių pasakė ir kitas šaulys, P. 
Raila.

Karmelitų parapijos bažnyčios 
klebonas kun. A. Keina kalbėjo 
apie partizanų šventą kovą už 
Lietuvos laisvę, apie geriausio 
tautos žiedo žūtį ir tremtį į gula
gus. Kunigas kvietė jaunimą 
dažniau paimti į rankas Lietu

vos, partizanų ir tremtinių is
toriją, mokytis išjos, kaip reikia 
mylėti tautą, tėvynę. Tik tokiu 
būdu bus ugdomas tautiš
kumas, patriotiškumas, paža
dinta tautos Ąžuolų dvasia. O 
savo kalbos pabaigoje kun. A. 
Keina sukalbėjo dažnai miš
kuose partizanų kalbėtą maldą, 
pakviesdamas visus prisiminti 
lietuvių kankinių stiprybę ir 
drąsą, jų auką, miestelių gat
vėse priešais NKVD ir KGB 
būstines išniekintus partizanų 
kūnus, bet nepalaužtųjų dvasią.

Ir, nors lijo lietus, bet dar il
gai šio gražaus ir prasmingo 
renginio dalyviai nesiskirstė: 
klausėsi poetų K. Genio ir E. 
Tauragnės skaitomų eilių, 
kanklininkių, šaulių „Trimito” 
ansamblio dainų apie partiza
nus, laisvę, tautą ir tėvynę, pa
tys kartu dainavo. Viena kau
nietė perskaitė savo kūrybos 
eilėraštį, dedikuotą Laisvės 
šaukliui, profesoriui Vytautui 
Landsbergiui.

Kad nei gražias tradicijas tu
rinčios tautos šventės, nei jų 
renginiai nebūtų užmiršti, mo
terys perdavė jaunimui — jau
niesiems konservatoriams, 
skautams ir kitiems — atmin
tines.

Gegužinė Santakoje užbaigta 
daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos...”

Dainuodami patriotines 
dainas, renginio dalyviai 
patraukė centrinėmis miesto 
gatvėmis, pagerbiant Vytautą 
Didįjį Laisvės alėjoje, Neži
nomąjį Karį Karo muziejaus 
sodelyje. Prie jų bei prie Laisvės 
paminklo padėtos gėlės. Prie 
Nežinomojo Kario galbūt pirmą 
kartą sudainuota I grupės in
valido kauniečio A. Urbono 
sukurta daina „Laisvės Lietu
vai”, kuri okupavus Lietuvos 
televiziją 1991 m. sausio mėn., 
skambinant gitara, ši daina 
atlikta Kauno TV laisvame 
eteryje.

Gegužinės rengėjos nuošir
džiai dėkingos už paramą Lietu
vos Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos I vidaus pulkui ir 
asmeniškai pulkininkui Mada- 
lovui, Kauno apskrities terito
riniam gynybos štabui, Lietu
vos Šaulių sąjungai ir jų an
sambliui „Trimitas”, Karmelitų 
parapijos bažnyčios klebonui 
kun. A. Keinai, aktoriui ir 
poetui K. Geniui, poetei E. 
Tauragnei, Kauno Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos įmonės 
kanklių ansambliui.

• 1933 m. liepos 17 d. Vo
kietijoje, ties Soldau vietove, ” 
žuvo lietuviai lakūnai Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas, sėk
mingai perskridę Atlanto van
denyną.

Danutė Bindokienė

Juk reikia ir 
„lengvesnių” temų

Paskutinę birželio savaitę, kai 
JAV prezidentas žūtbūt buvo 
pasiryžęs nenusileisti japonams 
dėl prabangių automobilių 
importo, prekybos su Japonija 
sąlygų ir galimų sankcijų, jei 
susitarimas nebus pasiektas (jis 
vis dėlto įvyko birželio 28 d. 
Genevoje, nors daugelis tarptau
tinio verslo žinovų nelabai nori 
Amerikai pripažinti laimėjimą); 
kai pasaulio akys vis dar krypo 
į kruviną Bosnijos likimą ar 
pačius vėliausius Jelcino 
„sąskaitų su savo kabinetu 
suvedinėjimus” Maskvoje, 
daugelio Amerikos didžiųjų 
dienraščių pirmuose pusla
piuose vieta buvo skirta „pasau
lį drebinančiai” naujienai: Kali
fornijoje (kur gi kitur!) moksli
ninkai paskelbė žengę pirmuo
sius žingsnius nuostabaus 
atradimo keliu. Tas, tiesiog 
stulbinantis, įvykis ilgainiui iš
gelbės žmoniją nuo... plikimo!

Jau prieš daugelį metų pusiau 
juokais mestas šūkis, kad tur
tingiausias pasaulio gyventojas 
bus tas, kuris išras tikrą, vei
kiantį metodą atželdinti pli
kiems plaukus. Sakoma, kad 
vien JAV gyvena bent 35 milijo
nai vyrų ir apie 20 mil. moterų, 
turinčių problemų su visišku ar 
tik dalies galvos plaukų pra
radimu. Nors tai nėra jokia 
gyvybei pavojų sukelianti 
„liga” ar kaip kitaip žmogaus 
normalų gyvenimą sumaišantis 
reiškinys, vis dėlto retai atsiras
tų vyras (o juo labiau moteris), 
kuris plaukų nuslinkimą nuo 
galvos nelaikytų labai trauma- 
tišku. Praplikimas ar visiškas 
nuplikimas siejamas su senat
vės atėjimu ir kitais neigiamais 
ypatumais, dėl to visais amžiais 
buvo ieškoma „vaistų” ir prie
monių, galinčių vėl vešliais 
plaukais apdengti plikes (beveik 
visi metodai pareikalauja kant
rybės, ištvermės, o labiausiai — 
finansinių išteklių).

Naujausias San Diego, CA, 
biotechnikos bendrovės „Anti- 
Cancer Ine.” atradimas, nu
aidėjęs žiniasklaidoje birželio 28 
d., yra tai, kad ir už plikumą 
„kalti” žmogaus genai, kurie, 
lyg išdykę vaikai, tai vienur, tai 
kitur organizme „išeina iš 
rikiuotės” ir sudaro įvairių įvai
riausių problemų. Jeigu pa

• 1918 m. gruodžio 8 d. • Dešimtoji Baltuos santar-
Vilniaus katedroje įvyko vės šalių konferencija vyko 
vyskupo Jurgio Matulaičio-Ma- Taline, Estijoje, 1939 m. 
tulevičiaus ingresas. gruodžio 7-8 d.

vyktų tuos „neklaužadas” ap
valdyti, visi gimtų sveiki, augtų 
gražūs, išmintingi ir be jokių 
sielos ar kūno negalių. Kaip 
rašo minėtos tyrimų bendrovės 
įkūrėjas dr. Robert Hoffman 
vėliausiame „Nature Medicine”. 
žurnale, atrasti tam tikri sutri
kimai genuose ir kaip tik dėl jų 
žmonės plinka. Dabar belieka 
pritaikyti metodus ir tuos genus 
pakeisti, o tuomet bus įmanoma 
plaukus želdinti „nors ir ant 
delno”. Žinoma, ne rytoj, ne po
ryt — galbūt po penkerių metų 
tyrimų ir įtempto darbo labora
torijose.

Vartojant „lengvesnio” sti
liaus temą šiandieniniame dien
raštyje, jokiu būdu nenorima 
pasišaipyti iš plinkančių ar nu
plikusių. Kiekvienas žmogus 
turi tam tikrą savo paties įvaiz
dį ir sunkiai su juo skiriasi. 
Plaukų netekimas, be abejo, tą 
įvaizdį pakeičia labai drama
tiškai, juo labiau, kad kai kurie 
vėžio ligos gydymo metodai (ar 
kita liga) staiga iššaukia pli
kumą. Minėtoji San Diego 
bendrovė taip pat užsiima vėžio 
tyrinėjimais, o plikimo genų 
atradimas įvyko beveik „per 
klaidą”. Tačiau galima įsivaiz
duoti, kad mokslininkai tose (ir 
kitose) oratorijose stengsis šį 
atradimų visu spartumu vystyti 
ir tarpusavyje lenktyniauti dėl 
pirmenybių būsimoje rinkoje. 
Juk plikumo „išnaikinimas” pa
saulyje jau kvepia ne milijonais, 
o bilijonais dolerių. Tiesa, dr. 
Hoffman teigia, kad gautą 
pelną investuotų į vėžio tyrimus 
ir galbūt pagaliau pavyktų su
tramdyti šios baisios ligos 
grėsmę.

Vis dėlto kažkaip nemaloniai 
nuteikia, kai mokslininkų 
laikas, energija ir ištekliai nu
krypsta į populiariąją rinką — 
šiuo atveju, į plaukų ataugi- 
nimą, o pasaulyje milijonai 
kenčia nuo AIDS, vėžio, įvairių 
kitų virusinių užkrėtimų, 
Alzheimer’s ligos, daugybės 
dvasinių ar fizinių negalių. Tie
siog sunku tikėti, kad šiose sri
tyse pažanga slenka lyg sraigė 
žvyruotu taku, nors nuolat į 
tyrinėjimų laboratorijas ateina 
naujos mokslininkų pajėgos ir 
idėjos.
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PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Be to, turėjome paieškoti toje vietoje, kur vadas 

miegojo, jo belgiško pistoleto, kuris, jo manymu, iš pus
palčio kišenės kažkur ten bus ir iškritęs. Jei kiltų pavo
jus visam daliniui būti apsuptiems, atidengti ugnį į 
priešą,iššauti raketą. Jis sakė, kad čia palauksią. Mes 
greit suradom pistoletą ir nustatėm, kas taip smarkiai 
šaudė. Išlindę į krūmų pakraštį, pro žiūronus pamatėm 
keliais vežimais nuvažiuojančius Skapiškio skrebus. Jie 
pasuko keliuku senojo Vėželių kaimo link, kur jų laukė 
kareivių būrys. Pro žiūronus matėme juos ten slampinė- 

jančius. Į skrebus mes nešovėm, vadas buvo įspėjęs tik 
kraštutiniu atveju šaudyti, o šiaip situaciją turėjom jam 
pirmiausin pranešti. Grįžę pranešėm vadui, kad matėm 
apie 15 skrebų ir kaime yra rusų kareivių. Aišku, mūsų 
jėgos buvo nedidelės, be to, lengvuosius kulkosvaidžius 
buvom palikę kitoje vietoje, todėl nebuvo mums jokios 
prasmės juos užkabinti, juo labiau, kad su jais veikė ir 
kareiviai. Iš ryšininkų pasakojimų nustatėm, kad skre
bams įtartini buvo mūsų krūmai ir miškelis, tačiau į 
juos eiti jie nesiryžo.

Nutarė geriau iš tolo apšaudyti, pažiūrėti, gal kas 
nors ir išbėgs. Galbūt jiems niežtėjo pramiklinti ir naujai 
gautus kulkosvaidžius bei kitus ginklus. Šovinių tai jie 
turėjo apsčiai. Čeikos sodybą jie tikrino kažkieno

nurodymu iš aukščiau, tik, nieko neradę, iššaudė savo 
apkabas į jos krūmelius. Mūsų sargybiniai jų nepaste
bėjo, pražiopsojo, o, be to, mes kariškai apmokyti 
nebuvom.

Visa ši istorija tuo dar nepasibaigė. Greitai 
paaiškėjo, kad mūsų judėjimas tose apylinkėse buvo ste
bimas vienos merginos, turinčios ryšių su NKVD. Po tos 
savotiškos „pirties”, kuri pasibaigė laimingai, mes 
užėjome pas kažkokį ūkininką, vienam iŠ būrio gerai 
pažįstamą. Buvom išalkę ir paprašėm šeimininko 
užkąsti. Atsitiktinai toje sodyboje užtikom besislapstantį 
nuo mobilizacijos, buvusį 1941 m. sukilimo dalyvį — 
partizaną iš Kauno. Jis buvo pažįstamas „Vlasovui”, 
todėl tarp jo ir mūsų greit užsimezgė draugiški ir atvi
ri pokalbiai. Šeimininkas mus pradėjo vaišinti tuo, ką 
geriausia turėjo. Pasirodė ir pora jaunų mergaičių su 
skilandžiais bei karštos arbatos padėklais. Nusiėmėm 
nuo pečių ginklus, pasistiprinti buvo ne pro šalį, nežinia, 
kada vėl galėsim valgyti — juk mes buvom benamiai 
paukščiai. Mūsų vadas „Ąžuolas”, pasitraukęs nuošaliau 
nuo kitų, su buvusiu 1941 m. Kauno partizanu, puolu
siu Žaliąjį tiltą, tyliai kažką kalbėjosi. Partizanas vadui 
pranešė, kad viena iš trijų gretimos sodybos merginų 
yra nepatikima. Ji buvusi savotiška atskalūne, su 
seserimis ir tėvais nesutarianti. Kaimynams buvo aišku, 
kad ji labai palinkusi ir idealizuojanti naująją komunis
tinę valdžią, dažnai pėsčia einanti į Kupiškį. Ką ji ten 
veikianti, niekas tikrai nežino. Viena tik išaiškėjo, kad 
ji sekanti partizanų judėjimą ir jo kryptis. Seserų pasako
jimu, maždaug prieš pora dienų, kai buvo pasimaišę 
Vėželių apylinkėse mūsų keletas žvalgų, ji nedelsiant 
išėjo į Kupiškį. Seserų ji buvo pasekta ir tiksliai 
nustatyta, kad buvo užėjusi NKVD būstinėn pas skre
bus. Dabar mums pasidarė visiškai aišku, dėl ko mūsų

apylinkėse intensyviai maišėsi skrebai su kariuomenės 
būriais ir dėl ko šiandien mes su jais vos nesusidūrėm.

Buvo visiškai tiksliai nustatytas tos merginos vaid
muo, siekiantis mus išduoti ir sunaikinti. Pasitraukėm 
gilyn į Turmiškį. Ten įvyko trumpas partizanų pasi
tarimas, kuriame buvo nuspręsta stipriai reaguoti į tos 
merginos ryšius su NKVD. Bausmė — nukirpti merginai 
plaukus. Leitenantas tą bausmę vykdyti pavedė „Alek
sui” ir man. Jis priminė, kad būrio sprendimas neat
šaukiamas, ašaromis nepaperkamas. Atėjus nakčiai, 
mudu su „Aleksu” pasiruošėm į žygį. Abu gimnazistai, 
jis kažkur nuo Šimonių, nežinojau, ar tai jo tikras var
das, ar slapyvardis. Jis buvo ginkluotas rusišku automa
tu, su barabanėliu (disku), o aš tik šautuvu, rusišku 
ilgavamzdžiu, prie šono turėjau dar ir raketniką, o 
„Aleksas” pistoletą. Mūsų kelionė nebuvo labai ilga, 
netrukus pasibeldėm į sodybos duris. Negreit jos 
atsidarė. Vidurnaktyje, neramus moteriškas balsas 
klausinėjo, kas mes tokie esame. Apšvietėm prožek
torium savo kepures. Pro mažytį duryse langelį ji pama
tė mano kepurėje įsiūtą trispalvį kaspinėlį, o „Aleksas” 
dėvėjo šaulio uniforma. Tada ji įleido mus į priemenę. 
Mes pasisakėm, kad esam partizanai ir norim su šeimi
ninkais pasikalbėti apie vieną jų dukrą, kurios ir vardą 
pasakėm. Atsirado ir šeimininkas. Pasiūlė atsisėsti prie 
stalo. Jie sakėsi uždegsią lempą, bet mes neleidom. Iš
gėrėm po puoduką pieno, užkandom sūrio. Pasisakėm 
atėję įspėti vienos jų dukros, kad nevaikščiotų į Kupiškį 
pas skrebus. Paklausėm, kur ji mieganti. Mums nurodė 
kieme svirną. Pasiteiravome šeimininkų, ar jie neturi 
plaukams kirpti mašinėlės. Jie sakėsi neturį. Eidami 
koridoriuje, pasišvietę prožektoriais užtikom ant sienos 
pakabintas avims kirpti žirkles. „Aleksas” jas pasiėmė 
su savim ir mes išėjom svirno link. Neilgai trukuą

prisikėlėm merginas. Tėvas liepė atidaryti svirno duris 
ir kai jos buvo atidarytos, tėvas paliko mus vienus su 
jomis. Iš pradžių jos buvo labai išsigandusios, 
matydamos mus ginkluotus, bet vėliau aprimo, kai 
pasisakėm, kas esą. Žiburio nedegėm. Pro mažytį langu
tį švietė mėnulis. Viduje buvo prieblanda. Dabar svar
biausia buvo nustatyti, kuri iš jų trijų išdavikė. Kada 
iš pradžių malonus pokalbis su merginomis įgavo aštrią 
fazę, mes atvirai liepėm prisipažinti, kuri iš jų vaikš
čioja į Kupiškį pas skrebus. Seserys tylėjo. Pagaliau 
viena iš jų prisipažino ir pradėjo verkti, matydama mūsų 
rūsčius veidus. Trumpais sakiniais perdavėm partizanų 
dalinio vado — „Ąžuolo” sprendimą ir pasakėm, kokia 
bus bausmė. Ji pradėjo dar labiau kūkčioti. „Aleksas” 
padavė man avims kirpti žirkles ir aš, niekad nekirpęs 
avių, o juo labiau merginos, greitai susipainiojau jos gels
vose garbanose ir beveik nieko ten nenukirpau. 
„Aleksas” prišoko ir, matyt, buvo naudojęs tokias 
žirkles, nes geras kuokštas plaukų tuojau nusirito 
žemėn. Tačiau ir jis daug nekirpo. Vis dėlto mums 
abiems buvo labai nesmagu vykdyti tokį vado įsakymą. 
Palikom mes tas žirkles ant grindų su besidraikančiais 
keliais pluoštais mergaitiškų plaukų. Kažkaip keistai 
atrodė jie mėnesienoje ant grindų. Mergaitės ašarotas 
veidas užgavo mūsų nuotaiką, taip, kad mes abu 
stengėmės kuo greičiausiai dingti iš to svirno. Vėliau, 
kaip sužinojom, ta mergina nebevaikščiojo daugiau 
viena į Kupiškį. Visa apylinkė žinojo dėl koji su skary 
te visad galvą aprišusi. Šis atsitikimas aiškiai parodo
gana švelnią bausmę už nesilaikymą partizanų įsakymo 
nesusidėti su priešu. Šis įvykis charakterizuoja ir 
partizanų palygint žmonišką elgesį ano meto sąlygomis, 
bent pačioje partizanų judėjimo pradžioje.

(Bus daugiau)

I I
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Would You Be Surprised 
Tb Find 27 Doctors Right 

Around The Corner?

REAL ESTATE REAL ESTATE

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

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 
Fax. 706499-7006

Rea. 312-7763971 
Pager 312-3060307

Savininkas parduoda 2 miega
mų kondominiumą, Parkshire 
Estates, Oak Lawn, IL.

Tel. 708-599-9252

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

MŪSŲ NAUJASIS GYDYTOJŲ 
KABINETŲ PAVILIJONAS — ARTI 
JŪSŲ NAMŲ.

Dabar galite rasti savo gydytoją artimoje 
apylinkėje, arba mūsų naujame „Gydytojų 
Pavilijone", pačioje ligoninėje, šiame pavilijone 
savo kabinetus turi 27 gydytojai — ir šeimos, ir 
specialistai. Jūsų vizitas gydytojui — vienas 
patogumas. Mes taip pat padedame jums sau
giai pasistatyti automobili. Patarnavimas veltui.

TURIME IR DAUGIAU STAIGMENŲ.

Būtent, šv. Kryžiaus ligoninė priklauso 1% ge
riausiai pacientus aptarnaujančių ligoninių 
visame krašte. Čikagos mieste ji — Nr. 1! 
Mus aukštai vertina žymios organizacijos, kaip 
American Hospital Association, Motorola ir 
Northvvestem universitetas. Daugelio ligoninių

Physicians at the Pavilion

vadovai lanko mus pažiūrėti, kaip mes visa tai
pasiekiame.

. n į'
STAIGMENŲ PAKIETĖLIS VELTUI - 
TIK JUMS!

Informacija apie mūsų programas, gydytojų są
rašas, $350 vertės šv. Kryžiaus ligoninės paslau
gos sveikatai, nuolaidos ir dovana veltui. Tik 
paskambinkite mums šiandien — jau nebesiste
bėsite mūsų puikiomis paslaugomis, tik džiaug
sitės.

CALL
ar

CONDO FOR SALE
9840 8. Pulaskl Rd.,

Oak Lawn, IL
1 bdrm, 3rd fl., etevator bldg. 
Very nice condition; $53,000. 

Low taxes. Call:
McKey 8 Poague

312-238-8448 or 708-422-1805

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20°/o--30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
‘.aip pat ir už automobilio 
jraudimą.

FRANK ZAPOU8 
32081/i West 95th Street 

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

ra
KMIECIk REALTORS 

, 7922 S. Pulaskl Rd.
* ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite pardi oti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji prote 
sionaliai, sąžiningai ir asnjęniškai 
patarnaus, [kaifiąyirpąs,veltui.

OAK LAWN BI-LEVEL
3 bedroom, 11/2 bath, updated kitchen 
and baths, Super Ciean, Mar,yextra’s 

For appointment 706425-7104 (owner) 
Price reduced

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. 

vienam arba dviem pensininkams. 
Kreiptis: 7136 S. Mozart Avė.

HELP VVANTED

Banking
TELLER

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
working with customers. Previous 
banking and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Maln St.

Lemont, IL 80438 
(708) 287-2241

Khabd F. Ahmed, M.D. 
Family Practice 

Robert J Andina, M.D. 
Cardiology 

Naila Aziz, M.D.
Pediatrks

Ajay Bajaj, M.D 
Gastroenterology 

Sung L Chou, M.D.
Intcmal Medkine 

George W. Ferenzi, M.D. 
Hematology/Oncology 

Mercedita C. Jacob-Tan, M.D. 
Cardiology/Intemal Medicine

Idant Khan, M.D.
Intcmal Medicine

Ignas G. Labanauskas, M.D 
Orthopedic Surgery 

Wade Malhas, M.D 
Orthopedic Surgery 

Raj R. Mittal, M.D. 
Hematology/Oncology
Michael J. Paciorek, M.D. 
Otolaryngology (ear, nose, 
and throat)
jayantibhai Patel, M.D. 
Cardiology 

Gopal Popli, M.D. 
Gastroenterology
Sundar Praksam, M.D. 
Intcmal Medicine

I. Press, Ganey Associates, 1994.

H
HolyCross

Pitu P. Punjabi, M.D.
Intemal Medicine 

FrandscoJ. Randin, M.D. 
Intemal Medicine 

Hari Rao, M.D. 
Cardiovascular/
Thoracic Surgery 

Jeffrey Rosen, M.D.
General Surgery
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Intemal Medicine 

Narcisco A. Soberano, M.D. 
Intemal Medicine 

Penchal Sompalli, M.D. 
General Surgery

Nancy Streitmatter, M.D. 
Cardiology

Frederick T. Tan, M.D, 
Family Practice 

Dhruva Tilvvalli, M.D. 
Gastroenterology 

Raghu Vollala, M.D. 
Cardiology 

Victorino S. Yu, M.D. 
Gastroenterology

sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

HOSPITAL
E x p e c t to be Surprised!

Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600 

Holy Choss Hospital k sponsoheo by thf Sistėhs oe St. Casimir
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METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. Julius Sasnauskas, OFM

(Naujai Įšventintas Toronte per Sekmlnea)
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

UŽKANDŽIAI priei kelionę namo

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti -
pasikvieskite Ir savo draugusl



t t

LAIŠKAI
SUGRĮŽIMAS Į SAVAS 

PARAPIJAS
Kaip Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos klebonas, sutinku su 
redaktorės D. Bindokienės ve
damuoju „Grįžkime į savas pa
rapijas!” (š.m. birželio 30 d.), 
kuriame yra išryškinti pavyz
džiai, kas įvyksta, kada žmonės 
kartu dirba. Nuoširdus bendra
darbiavimas priveda prie gerų 
rezultatų — renginiai pritrau
kia daug žmonių ir praeina su 
pasisekimu. Nėra reikalo eiti 
vieni prieš kitus. „Draugo” 
renginių kalendorius pristato 
organizacijų numatytus rengi
nius kartu su datomis, todėl, 
darant planus kokiam parengi
mui, galima eiti pagal šias pa
skelbtas datas ir netrukdyti ki
tiems planus.

Vedamojo antraštė ragina 
mus sugrįžti į savas parapijas. 
Tas yra ypač svarbu, jeigu 
mums rūpi dalyvauti šv. Mišio
se lietuvių kalba ir toliau tęsti 
mūsų pamiltų švenčių paminė
jimą, pvz., gegužines pamaldas 
ir Šiluvos atlaidus.

Laikui bėgant, lietuviai pali
ko savas parapijas, išsimėtyda
mi po Čikagą ir apylinkes. Da
bar Čikagoje beliko tik dvi lie
tuvių parapijos — Švč. M. Ma
rijos Gimimo ir Nekalto Prasi
dėjimo, o apylinkėse Šv. Barto- 
lomiejaus Waukegane, Šv. An
tano Cicero ir Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misija Lemonte. Jos 
stovi ateities kryžkelėje. Jų 
ateitis gali būti ilga ir šviesi, 
jeigu mes jas palaikytume.

Dažnai tenka matyti daug 
; žmonių, atsilankančių tik per 

šventes ir ypatingas progas mū
sų parapijoje.'• To neužtenka. 
Reikalinga, kad jie atsilankytų 
dažnai. Parapija ilgai neišsilai
kys, jeigu mes remsimės tik 
tais, kurie dar tebegyvena apy
linkėje.

Sugrįždami į savas parapijas, 
mes palaikome savo tradicijas, 
savo kalbą, savo tapatybę ir taip 
pat tuos, kurie darbuojasi pa
rapijoje. Parapija nėra vien pa
statai — mūras ir vitražai — ji 
yra apylinkės tikinčiųjų gyveni
mo centras. Ten yra ne tik tos 
apylinkės šventovė, bet ir jos 
bendrystė, ir istorija.

Kun. Jonas Kuzinskas 
Chicago, IL

AR JAU PASIKEITĖ 
NUOMONĖ?

Š.m. birželio 1 d. „Drauge” 
paskelbta, kad „gegužės 30 d., 
antradienį, Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas savo 
potvarkiu paskyrė žinomą Ame
rikos lietuvių veikėją, prof. Vy
tautą Bieliauską prezidento pa
tarėju specialioms progra
moms”.

Gal ne vienam „Draugo” skai
tytojui kilo klausimas, o kokios 
gi bus tos „specialios progra
mos”. Ir štai į šį klausimą at
sako pats profesorius, duotame 
pasikalbėjime „Drauge” š.m. 
birželio 28 d. Cituoju: „Mano 
darbas bus ryšių su užsienio 
lietuviais palaikymo ir taip pat 
specialūs projektai, surišti su 
psichologijos, komunikacijos, 
mokslo, švietimo ir kultūros 
problemomis”.

Toliau pasikalbėjime prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas aiškina: 
„Mes galime ir turime dirbti su 
Lietuva tokia, kokia ji dabar 
yra, o ne vien su tokia, kokios 
mes pageidautume. Lietuva yra 
išrinkusi savo Seimą ir savo pre
zidentą demokratiška balsų 
dauguma. Pagal demokratiškus 
principus, tai yra tautos valia ir 
mes ją turime respektuoti”.

Bet šis dr. Vytauto Bieliausko 
pareiškimas nesiderina su min
timis ir mestais man kaltini
mais 1993 m. gegužės 20 d. 
straipsnyje „Drauge” — „Žala 
Lietuvai ir išeivijos skaldymas”.

Buvau apkaltintas, kad pa
sveikinau užsienio reikalų mi

nistrą Povilą Gylį bei prezi
dentą Algirdą Brazauską už Vy
tauto Čekanausko paskyrimą 
Lietuvos ambasadorium Va
šingtone. Tame pačiam straips
nyje toliau dr. Vytautas Bie
liauskas rašo: „O vis dėlto am
basadoriaus Lozoraičio ‘nusodi
nimas’ bus ne tik žalingas Lie
tuvai, bet jis yra jau tapęs didele 
žala išeivijai, nes dėl jo jau yra 
pradėtas mūsų skaldymas”.

Tai buvo nepagrįsti kaltini
mai ir Lietuvos respublikos pre
zidentui Algirdui Brazauskui, ir 
jo vyriausybei. Demokratiškai 
rinktas prezidentas turi teisę 
daryti pakeitimus vyriausybėje 
bei naujus paskyrimus.

Dr. Vytautas Bieliauskas, ap
siėmęs naujas pareigas, staiga 
pakeitė savo nuomonę apie Lie
tuvą, nes „pagal demokratiškus 
principus, tai yra tautos valia ir 
mes turime ją respektuoti”. O 
kodėl buvo užmiršti tie demo
kratiški principai ir tautos valia 
straipsnyje: „Žala Lietuvai ir iš
eivijos skaldymas”?

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 

Lockport, IL

ŠVIETIMAS IR PINIGAI

Nors švietimas nėra finansinė 
institucija, tačiau be pinigų 
negali verstis. Amerikietiškos 
valdinės mokyklos, yra valdžios 
aprūpintos, bet ir jos dejuoja, 
kad per mažai gauna pinigų, 
sunku verstis. Panašiai skun
džiasi ir lietuviškos mokyklos, 
kurios iš valdžios nieko 
negauna, patys lietuviai jas 
privalo išlaikyti. Padeda 
Lietuvių fondas, bet toli gražu 
tos pagalbos neužtenka. Prie 
mokyklų išlaidų didėjimo pri
sidedą ir infliacija. Tėvai turi 
didinti mokslapinigius, kad 
mokykla sudurtų galą su galu.

Šį kartą noriu sustoti ties 
Čikaga, kuri iki šiol, buvo 
vadinama išeivijos lietuvių 
sostine. Kadaise čia veikė per 20 
lietuviškų mokyklų, o šiandien 
beliko tik viena ir ta pati su 
problemomis.

Prieš trejus metus čia dar 
veikė trys lietuviškos mokyklos: 
Čikagos auštesnioji, Dariaus 
Girėno pradžios ir Kristijono 
Donelaičio pradžios ir aukštes
nioji. Lietuviams keliantis į 
priemiesčius, pradėjo sparčiai 
mažėti mokinių skaičius. Kai 
kuriuose skyriuose buvo palikę 
vos po kelis mokinius. Tėvai 
pradėjo kalbėti, gal geriau 
visoms trims mokykloms susi
jungti: nereikės dviejų aukštų 
nuomų mokėti už patalpas ir 
padidės klasėse mokinių skai
čius, patiems mokiniams bus 
smagiau turėti daugiau draugų. 
Kaip tarė, taip ir padarė. In
iciatyva atsirado iš K. Done
laičio mokyklos tėvų tarpo. 
Jiems pritarė ir kitų dviejų 
mokyklų tėvai. Nors K. Done
laičio mokyklos vadovybė prie
šinosi, tačiau tėvų valia nulėmė. 
Jau treti mokslo metai baigėsi 
sujungtoje mokykloje. Darbas 
vyksta Jaunimo centro patal
pose. Ir Jaunimo centras dar 
gali vadintis tuo vardu, nes turi 
jaunimo.

Kaip minėjau, K. Donelaičio 
lit. mokyklos buvusi vadovybė 
priešinosi sujungimui ir dabar 
negrąžina sujungtai mokyklai 
priklausančių pinigų bei inven
toriaus. Jau treti metai, kai 
banke yra įšaldyta apie 30,000 
dol. Be jų parašų negalime 
išimti, o pasirašyti nesutinka.

Kas tuos pinigus rinko, kaip 
juos rinko, bet juos rinko 
mokykla, todėl niekas privačiai 
jais negali naudotis, turi tekti 
sujungtai mokyklai ir tų buvu
sių K. Donelaičio mokyklos tėvų 
žiniai, kurių vaikai lanko šią 
sujungtą mokyklą. Mokykla 
turėjo mokymo priemonių, kny
gų , kur jos šiandien? Girdis 
gandų, kad tos knygos pardavi
nėjamos kitoms mokykloms. 
Kas renka už jas pinigus? No
rėčiau, kad tie gandai liktų gan
dais.

Čikagos aukštesnioji ir Da
riaus Girėno mokykla atidavė Į

visą inventorių, mokymo 
priemones, biblioteką ir visus 
pinigus sujungtai mokyklai. K. 
Donelaičio mokykla visur savė 
garsino ir didžiavosi,kaip 
geriausia mokykla, nejaugi savo 
egzistencijos pabaigoje taip 
negarbingai pasielgtų? Trejus 
metus buvo laukta geros valios, 
jai nepasirodžius, nieko kito 
nebeliko, kaip viešai pareikšti 
visuomenei per spaudą. Tas vi
sas turtas yra visuomenės, tad 
visuomenė apie tai privalo 
žinoti. Turėtų daugiau dėmesio 
atkreipti ir JAV LB, kuri 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu 
užsienyje, tuo pačiu ir lietu
višku švietimu.

Juozas Plačas 

Chicago, IL

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
VERTĖ

Noriu padėkoti už D. Bindo
kienės vedamąjį (liepos 1 d.) 
„Kas prakalbins nebyles” apie 
lietuviškas knygas ir jų brangi
nimą. Šiandien, išvykdamas į 
Lietuvą, o vėliau — į Karaliau
čių, Gervėčius ir Punsko-Seinų 
kraštą, vežuosi patį didžiausią 
turtą ir dovaną atgimstančios 
Lietuvos jaunimui — išeivijos 
lietuvių knygas! Mes dažnai rū
pinamės nuvežti reikalingus 
įrankius darbui su jaunimu sto
vyklose, mokyklose ir įvairiuo
se seminaruose bei kultūriniuo
se renginiuose, bet pamirštame, 
kad 100,000 kartų brangesnis 
turtas yra per 50 metų išeivijos 
sukauptas meilės giesmės loby
nas savo tėvynei, mums belau
kiant jos prisikėlimo aušros. 
Šios Vakarų egzilio epochos su
kauptos mintys mūsų išeivijos 
literatūroje liudija atgimstan
čios tautos jaunimui, kokia 
šventa tautos meilės vizija ir 
kokia tai brangi Dievo dovana 
— lietuvybė — yra mūsų žmogiš
kajai egzistencijai.

Veždamasis lietuvių išeivijos 
skausmo, meilės, vilties, sapnų,
tikėjimo miiytis, kurios išreikš
tos poezijos eilutėse, literatūros 
žodžiuose, mokslinėsė studijose, 
jaučiu, kad vežu Lietuvos jauni
mui meilės žvaigždutes iš išei
vijos, kurių švytėjimas ves tą 
jaunimą į gilesnį savo tautos 
meilės pažinimą, o per tai — į 
didesnę meilę Dievui, dėkojant 
Jam už privilegiją būti lietuviu.

Raginu redaktorę prie progos 
rašyti daugiau tokios dvasios 
vedamųjų, kuriuose primena
ma, kokie palaiminti buvome, 
kad su viltimi laukėme Lietuvo
je šv. Velykų įsikūnijimo. Ačiū, 
kad esate moralinės prasmės in
terpretuotojo balsas ne tiktai 
mūsų išeivijos gyvenime, bet 
taip pat ir Lietuvos jaunimui, 
kuris labai vertina „Draugą” ir 
visą išeivijos literatūrą.

Vežu šilčiausius sveikinimus 
Lietuvos jaunimui iš „Draugo” 
redakcijos. Nepamirštu savo 
pažado skatinti Lietuvos jau
nuomenę siųsti savo kūrybą ir 
straipsnius į „Draugą”, kad 
meilės dialogas tarp Lietuvos ir 
išeivijos vis augtų ir stiprėtų.

Arvydas Žygas 

Cicero, IL

DRAUGAS, penktai Iienis, 1995 m. liepos mėn. 7 d.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANASTAZIJA BITAITYTĖ 

PETRAUSKIENĖ
Minint mūsų mylimos Mamytės, kurios netekome 1994 

m. liepos mėn. 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę bus 
aukojamos š.m. liepos mėn. 8 d. 8 vai. ryto, šeštadienį, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velįonę Anastaziją savo maldoje.

Nuliūdusi šeima

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, jo broliui VYTAUTUI PETRULIUI, jaunimo 
stovyklos „Dainava” tarybos pirmininkui su šeima, 
velionio žmonai GRAŽINAI, dukroms su šeimomis, 
broliui MINDAUGUI su šeima ir senutei MOTINAI 
reiškiame giliausią užuojautą.

Jaunimo stovyklos „Dainava” 
direktorių taryba

A.tA.
Prof. dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, gilaus skausmo paliestą šeimą, tėvus 
ALĘ RŪTĄ ir EDMUNDĄ ARBUS, seserį VIOLETĄ, 
krikšto dukterį ir seserį RASĄ labai nuoširdžiai ir 
broliškai atjaučia ir skausmu dalinasi

Feliksas Andriūnas 
Aldona ir Paulius Šidlauskai

„ Yra gyvenimas, kurio atsiskyrimas neatėmė” 
Palydėjus į Amžiną Tėvynę

A.tA.
RASĄ ŠIMKUTĘ PAUKŠTIENĘ,

guodžiame Motiną dr. VALERIJĄ ŠIMKIENĘ, 
dukterį ERIKĄ, sūnų ALEKSANDRĄ, brolius 
MINDAUGĄ ir ALGĮ su šeimomis, tetą PLACIDĄ ir 
kitus artimuosius. Širdingai jungiamės atsiskyrimo 
sielvarte.

Lietuvių Dantų Gydytojų sąjunga 
Chicagoje

A.tA.
Teisininkei

ONAI KAVALIŪNIENEI

mirus, jos vyrui JONUI, mūsų klubo nariui, dukteriai 
SIGUTEI su šeima, sūnums GEDIMINUI-MARIUI ir 
DONATUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Beverly Shores lietuvių klubas,
Indiana

midland 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

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

ESEIC
UNOER

r

A.tA.
JADVYGA KARALIENĖ

Dubinskaitė

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Tragiškai žuvo 1995 m. liepos 4 d., 5:45 vai. vakaro, 

sulaukusi 71 metų.
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Veliuonos valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 30 m.
Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnūs — Medardas, marti 

Audronė, Rytis; anūkas Vytas; seserys — Teodora Ilekienė, 
gyv. Daytona Beach, FL, su šeima, Eugenija Dubinskaitė, gyv. 
Toronto, ir kiti giminės JAV-bėse, Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 7 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 8 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnūs, anūkas, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald. M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
Prof. dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškiame tėvams 
ALEI RŪTAI ir EDMUNDUI ARBAMS, seserims 
RASAI ir NIJOLEI.

Janina ir Vytautas Čekanauskai 
Stasė ir Vytautas Fledžinskai 
Birutė ir Aleksas Griciai 
Marytė ir Pranas Grušai 
Danguolė ir Jonas Navickai 
Dalilė ir Antanas Polikaičiai 
Regina ir Antanas Pavasariai 
Alfonsą Paiiūrienė 
Gražina ir Juozas Raibiai 
Laima ir Ričardas Ringiai 
Inga ir Alfonsas Tumai

Mieliems Prieteliams, ALEI RŪTAI ir EDMUNDUI 
ARBUI, jų brangiam sūnui

A.tA.
dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, reiškiame giliausią užuojautą kar
tu ir velionio šeimai, seserims VIOLEI ir RASAI ir 
dėdėms ALGIUI ir ALFAI NAKAMS su šeimomis. 

Liūdime —

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
Regina ir Justinas Pikūnai

A.tA.
ONAI KAVALIŪNIENEI

išėjus Amžinybėn, liūdesio valandą nuoširdžią 
užuojautą vyrui JONUI KAVALIŪNUI, buvusiam 
LB Švietimo Tarybos pirmininkui, ir visai šeimai 
reiškia.

JAV LB Švietimo Taryba

A.tA.
FILOMENAI JURJONIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras — GAILUTĘ, 
SALOMĖJĄ ir sūnų PRANĄ su šeimomis. Liūdime 
kartu su jumis.

Irena ir Liudas Kirkai

Mielam Draugui
A.tA.

ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną GRAŽINĄ, 
dukras DAIVĄ ir LAURĄ, brolius VYTAUTĄ ir 
MINDAUGĄ su šeimomis ir kartu liūdime.

Elena ir Adolfas Miliai

k
*
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g DRAUGAS, penktadienis, 1^95 m. liepos mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Jau šį sekmadienį, liepos 9 
d., nuo 10:30 vai. ryte iki 5 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero vienuo
lyno sode vyks smagus šurmu
lingas „kermošius”. Tai seselių 
ruošiamas festivalis, kad būtų 
galima sutelkti lėšų paliegusių, 
senų kazimieriečių globai, 
palengvinti jų senatvės dienas. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti, pasivaišinti, pa
silinksminti ir tuo pačiu padėti 
šv. Kazimiero seserims.

Ateinantis antradienis yra 
ne liepos 13 d. (kaip paskelbė 
liepos 6 d. laidoje), o liepos 11 
d. Taigi ir „Draugo” renginių 
komiteto posėdis šaukiamas 
liepos 11 d., antradienį, 5 vai. 
p.p., marijonų vienuolyno 
patalpose. Bus aptariami visi 
svarbieji darbai, susieti su 
artėjančia dienraščio gegužine, 
kuri įvyks liepos 30 d. Čika
goje, prie „Draugo”. Kviečiami 
į pasitarimą visi renginių komi
teto nariai ir visi, kurie norėtų 
savo darbu prisidėti prie 
gegužinės ruošimo. O tų darbų 
tikrai visiems pakaks!

Mūzai Rubackytei koncer
tuojant Vilniuje ir Kaune, 
salėse pritrūkdavo vietų, nes 
Lietuvos publika jos virtuozišku 
skambinimu taip gėrėdavosi ir 
gausiai rinkdavosi į koncertus. 
O kaip bus Čikagoje? Ar mūsų 
muzikinis skonis yra toks 
„neišlavintas”, kad neįver
tintume pianistės, kuria visas 
pasaulis žavisi? Vienintelis 
pianistės Mūzos Rubackvtės 
koncertas JAV lietuviams bus 
liepos 16 d., 3 vai. popiet, 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis”. Visi kviečiami!

Linda Burbienė atlieka programų Pasaulio lietuvių centro Lemonte ruoštuose 
Tėvo dienos pietuose birželio 18 d.

x A.a. Adelės Šliažienės 
atminimui Regina ir Stasys 
Patlabos paaukojo $50 Lithu 
anian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką.

(sk)
x Stasės ir Algirdo Didžiu

lių auksinės vedybų sukakties 
proga gautos piniginės dovanos 
paskirstytos taip: Utenos 
Senelių prieglaudai — $240, 
Panevėžio Kūdikių Namams — 
$240 (abi Lietuvoje) ir BALFui 
per Cicero skyrių — $125. Šios 
įstaigos dėkoja visiems auko
tojams.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos sekmadieniniame biule
tenyje (liepos 2 d.) rašoma, kad 
ruošiasi susituokti — skelbiami 
užsakai — Sylvia Šležaitė ir Li
nas Lukas, taip pat Antanas 
Mikužis ir Jeanne Jasica.

Tarptautinis M. K. Čiur
lionio vardo pianino ir vargonų 
konkursas vyks Vilniuje š.m. 
rugsėjo 22 - spalio 7 d. Konkur
se ruošiasi dalyvauti geriausi 
jaunieji (20—30 m. amžiaus) 
muzikai iš visos Europos. Jie 
varžysis dėl trijų pirmųjų vietų. 
Baigiamasis koncertas, kuria
me programą atliks laimėtojai, 
bus Valstybinės filharmoni
jos rūmuose. Organizacinio 
komiteto adresas yra Interna
tional M. K. Čiurlionis Piano & 
Organ Competition, Aušros 
Vartų 5, Vilnius 2001, tel. 
370-2-62-94-60, faksas — 
370-2-62-69-89. Kitas tarp
tautinės pianino ir vargonų 
konkursas numatomas Vilniuje 
tik 1999 metais.

Jeigu Jūsų sūnus, duktė, sū
nėnas, anūkėlis, ar kitas pažįs
tamas jaunuolis nesiruošia daly
vauti aukščiau minėtame kon
kurse, bet pasižymi talentu (ne 
vien muzikoje, bet ir kitose sri
tyse), yra tarp 15 ir 30 metų am
žiaus, kviečiame savo sugebėji
mais pasidalinti su Čikagos ir 
apylinkių lietuviškąja publika. 
Š.m. spalio 22 d. Jaunimo cen
tre, Čikagoje, Korp! „Giedra” 
ruošia jaunųjų talentų koncer
tą, kurio pelnas skiriamas dien
raščio „Draugo” naudai. Regis
truotis galima pas Indrę Tijū- 
nėlienę, tel.: 708-537-7949 arba 
708-541-3702.

x A.L. Tautinės S-gos gegu
žinė liepos 16 d. Ateitininkų 
namų ąžuolyne. Karšti pietūs, 
loterija, muzika. Visi kviečiami 
ir laukiami. Pradžia 1 vai. p.p. 
Tel. 312-581-4420.

(sk)
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 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, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(ak)

Bronius ir Petrė Andriukai
čiai, Chicago, IL, Draugo fondo 
garbės nariai, 60 metų 
vedybinės sukakties proga pa
pildomai atsiuntė $1,000.-, 
prašydami nariais įrašyti dukrą 
Aldoną Jakubauskienę ir sūnus 
Daumantą ir Bronių P. Andriu
kaičius. Fondo rėmėjais įrašė ir 
aštuonis anūkus: Aldoną M. 
Berenschot, Audronę F. Skycak, 
Astrą R. Gamsjacger, Aleksą V. 
Jakubauską, Kristiną M. And- 
riukaitytę, Steven, J. Andriu
kaitį, Paulių B. Andriukaitį ir 
Petrą D. Andriukaitį.

Draugo fondas sveikina su
kaktuvininkus Petrę ir Bronių 
Andriukaičius ir jų atžalyną, 
įstojusius nariais bei rėmėjais į 
Draugo fondą. Sukaktu
vininkams nuoširdi padėka už 
prasmingą šeimos šventės 
paminėjimą įnašu į Draugo 
fondą.

Jadvyga ir Petras Gruodis,
Chicago, IL papildė anks
tyvesnius įnašus. Draugo fonde 
$600.- ir tapo Draugo fondo gar
bės nariais. Jiems nuoširdžiai 
dėkojame. Tai yra gražus pavyz
dys mūsų dienraščio „Draugo” 
išlaikymui ir šios paramos 
pažymėjimui ilgalaikėje Draugo 
fondo garbės narių lentoje 
„Draugo” patalpose.

Algis Liepinaitis, Chicago, 
IL, padovanojo „Draugo” 
gegužinės laimėjimams puikią 
dovaną: didžiulę, baltą, su tam
sesniu įaustu raštu pakraš
čiuose, lininę staltiesę, labai tin
kančią iškilmingoms puotoms, 
vestuvėms, sukaktuvėms. Prie 
staltiesės yra 12 atitinkamų ser
vetėlių, taip pat pamargintų 
įaustu raštu. Dovana tikrai 
įspūdinga. Ją galite laimėti 
„Draugo” gegužinėje liepos 30 
d. Esame dėkingi A. Liepinai- 
čiui už dovaną!

Ar domitės šikšnospar
niais? Pirma negu su pasi
piktinimu atmesite klausimą, 
pakartokite jį savo vaikams. Jų 
atsakymas, be abejo, bus: taip! 
Čikagos Field muziejuje (Roose- 
velt ir Lake Shore Dr.) birželio 
17 iki rugsėjo 4 d. veikia pro
grama, pavadinta „Masters of 
the Night: The True Story of 
Bats” (Nakties valdovai: tikra
sis šikšnosparnių pasaulis). Ap
lankę šį skyrių, suprasite, kokie 
įdomūs ir naudingi gyvulėliai 
yra šikšnosparniai ir kaip jie 
įgijo tokį „neigiamą įvaizdį”. 
Paroda tikrai „kitokia” — 
patiks ir vaikams, ir tėvams, ir 
seneliams. (Be to, šikšnospar
niai „neįsivelia” į plaukus...). 
Įėjimas į parodą 3 dol. Muziejus 
atidarytas kasdien nuo 9 vai. r. 
iki 5 vai. p.p. Trečiadieniais už 
įėjimą į patį muziejų mokėti ne
reikia (į parodą mokestis vis 
tiek imamas). Vyresnio amžiaus 
žmonėms ir vaikams bei studen
tams yra nuolaida.

x Liepos 9 d., 12 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, IL ruošiami pietūs pa
dėti padengti galvos rekonst
rukcijos išlaidas išskirtų Lietu
vos Siamo dvynių. Kviečiame 
pavalgyti ir savo auka užtikrin
ti Vilijos ir Vitalijos ateitį. Ačiū! 
„Saulutė”, Mercy Lift, Lietuvos 
Vaikų Viltis, Lietuviai katali
kai labdariai ir „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas. Jei ne
galite dalyvauti, mielai pri
imamos aukos, pažymint, kad 
tai Vilijai ir Vitalijai. Nuo mo
kesčių nurašomą auką prašome 
siųsti: „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

x Žibutė Gudelienė ieško 
Irenos Samuolis-Labeikytės, 
gyv. Čikagoje, 4032 S. Maple- 
wood. Irenos motina — Kazi
miera Labeikiėhė mirė 1960 m. 
Atsiliepkite, rašykite: Žibu
tė Gudelienė, Žadeikos 4-12, ‘ 
Vilnius 2035, Lithuania, ar
ba skambinkite: Lisa 708- 
381-1235 (Barrington, IL)

(sk)

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

1940 m. birželis buvo gražus 
ir žydintis kaip visados, bet 
13-14 d. tūkstančiai rusų tankų 
įsiveržė į Lietuvą, ir ją okupa
vusi SSSR, skelbdama liaudžiai 
„išlaisvinimą”, grobė, suimi
nėjo, žudė ir trėmė į Sibirą 
geriausius tautos sūnus ir duk
ras. Taip suardė mūsų valdžios, 
kariuomenės ir mokslo struk
tūras; nusavino žemę, geriau
sius pastatus ir įmones, o 1941 
m. 13-14-18 naktimis ėmė 
masiškai suiminėti kaimų ir 
miestų tvarkingesnius gy
ventojus ir, davę jiems tik 10 
minučių pasiruošti, šeimomis 
vežė į geležinkelio stotis ir, 
sugrūdę į gyvulinius vagonus, 
kiek stovinčių tilpo, išvežė į 
Sibirą.

Bandžiusius bėgti ar per silp
nus keliauti nušaudavo vietoje 
ir išmesdavo pakelėse. Taip 
birželio žydinčios pievos ir žali 
berželiai apsipylė ašaromis ir 
krauju tų, kurie juos augino ir 
mylėjo. Taip buvo išvežta apie 
40,000, o planuota buvo išvežti 
ir sunaikinti 700,000 žmonių. Šį 
planą sutrukdė įvykdyti antras 
slibinas iš vakarų — Hitleris, 
puolęs sovietus birželio 29 d. Vėl 
liejosi kraujas ant Lietuvos 
žemės, tik šį kartą jis buvo ir 
abiejų priešų.

Bėgdami nuo vokiečių, rusai 
skubotai žudė dar neišvežtus 
lietuvius. Tris metus priešai 
naikino vienas kitą giliai Rusi
jos žemėje, bet 1944 m. birželį 
rusai vėl ėmė grįžti į Lietuvą, 
stumdami nusilpusius nacius. 
Rusams padėjo aliantai iš Vaka
rų, atrasdami Vokietijoje 
milžiniškus kacetus,pilnus gyvų 
ir krūvas dar nesudegintų lavo
nų griaučių visų tautybių, jų 
tarpe ir tūkstančiai lietuvių, 
priešinusių okupacijai.

Vokiečiai tęsė kadaise kry
žiuočių pradėtą veržimąsi į ry
tus — „Drang nach Osten”. O 
rusai tęsė carų pradėtą 
veržimąsi prie Baltijos jūros.

Jau seniai neliko kryžiuočių ir 
carų, neliko ir komunistų su na
ciais. Penkeri metai Lietuva vėl 
nepriklausoma, bet baisiojo 
birželio šmėkla dar aiškiai ma
toma, nes per 50 metų sis
temingai naikintos tautos 
struktūra, moralė ir sąžinė yra 
tiek sužalota, kad tauta laisvės 
dar nesuvokia ir nepajėgia nusi
kratyti priaugintų ir įvežtų 
parazitų. Kasmet minime bai
siuosius birželius. Prisiminimas 
šios baisios tragedijos yra toks 
skaudus ir didelis, kad Elenos 
Sirutienės žodžiais, pradedant 
birželio 14 d. „Seklyčios” 
popietę, „šis skausmas nebus 
užmirštas iki grabo lentos”.

Pagrindiniu kalbėtoju šiame 
minėjime buvo pakvietas 
buvęs partizanas, kalinys ir 
tremtinys Povilas Vaiče
kauskas. Geras kalbėtojas ir tų 
dienų liudininkas vaizdžiai 
atkūrė mūsų tautos tragedijos 
detales ir siaubingą skriaudą, 
toliau vykdomą išlikusiems nuo 
sunaikinimo politiniams ka
liniams, tremtiniams ir part- 
zanams, kai buvę stribai ir žu
dikai Lietuvoje vis dar džiau
giasi savo „žygdarbiais”, 
gaudami buv. sovietines pensi
jas, kt. lengvatas.

Nekartosiu čia P. Vaiče
kausko paskaitos, nes jos min
tys jau buvo spaudoje rašytos ir 
dabar „Drauge” spausdinamos. 
Jo pagrindinė paskaitos mintis 
buvo: „Nebijokime priešo, kuris 
užmuša kūną, bet bįjokime tų, 
kurie užmuša, sužaloja ir kūną, 
ir sielą”. Antras jo teigimas: 
„Jei bus Kaliningradas — Lietu
vos nebus!” Išklausėme prele
gento susikaupę, lyg suakme
nėję, skausme.

Parengimo vadovė dar para
gino visus įsižiūrėti į juodu 
kaspinu perrištą paveikslą, 
kuriame SSSR žemėlapyje, 
juodais taškais atžymėta tūks
tančiai buvusių „gulagų”, kur 
kentėjo ir žuvo mūsų tautiečiai.

Pasaulio lietuvių centro renginių talkininkai

Sekanti programos dalis buvo 
taip pat ne mažiau jaudinanti: 
muz. Ričardui Šokui akompa
nuojant, deklamavo Dalia 
Sokienė ir dainavo Mažosios 
Lietuvos atstovė — Aldona Bun- 
tinaitė.

Dalia Sokienė deklamavo: 
Ant. Miškinio „Išvežimai”, 
„Sunkūs darbai”, I. Kossu 
Aleksandravičiaus „Iš kraštų 
tolimų”. Solistė A. Buntinaitė 
dainavo: „Malda” (žodž. Putino, 
muz. Vanagaičio), „De Profun- 
dis” (žodž. B. Brazdžionio, muz. 
J. Zdaniaus), „Apsaugok Aukš
čiausias” (žodž. Maironio muz. 
Č. Sasnausko).

Garsams nutilus, akimirką sė
dėjome paskendę skausme ir 
maldoje, bet pastebėję, kad jau 
pabaiga, stipriai plojome 
mieliems atlikėjams ir paren
gimo vadovei už tas šventas dvi 
valandas, atplėšusias apgijusias 
žaizdas, bet suteikusias sparnus 
sieloms pakilti prie Viešpaties 
kojų.

Po to buvo pietūs ir laimės 
šulinys.

Jonas Žebrauskas

IŠ ARTI IR TOLI

SUSITIKIMO DIENA 
PUTNAME

Metinė lietuvių susitikimo 
šventė Putname, Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų sodybo
je, vyks sekmadienį, liepos 23 
dieną. Šventė bus pradėta 11 
vai. ryto šv. Mišiomis. Po Mišių 
pasivaišinimas seselių pa
gamintais gardumynais, pa
bendravimas ir Neringos sto
vyklos jaunimo atliekama pro
grama. Bus įvairių laimėjimų, 
o 3 vai. p.p. bus traukiamas 
didysis laimikis — kelionė į 
Lietuvą, dovanota Šimkų bend
rovės (Hartford, CT). Nuleidus 
vėliavas, susikaupimo bendroje 
maldoje valandėlė ir, pasivai
šinę seselių paruoštais užkan
džiais ir kavute, su geriausiais 
įspūdžiais skirstysimės į namus. 
Visi kviečiami.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ
MINĖJIMAS PUTNAME

Birželio 18 d., sekmadienio 
popietę buvo paminėta Vilties ir 
Gedulo diena Putnamo Seselių 
vienuolyno sodyboje.

Algimantas Gureckas, pagrin
dinis kalbėtojas, buvęs 3 metus 
Lietuvos patarėju Jungtinėse 
Tautose, pažvelgė į Gedulo 
dieną iš perspektyvos, iškel
damas faktus, dažnai grims- 
tančius užmarštin, o būti
nus prisiminti ir minėti. Surišo

„Pagalba Lietuvai" konferencijos prezidiumas (ii kairės): Jūratė Budrienė, konferencijos 
rengimo komiteto pirm.; vysk. Hansas Dumpys, sės. Marilyn Kuzmickus, Šv. Kazimiero vie
nuolyno gen. viršininkė; Lietuvių fondo tarybos pirm. Marįja Remienė; JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė ir Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

Nuotr. G. Valentukonio

gedulą su viltimi, kuri per 50 
okupacijos metų sušvisdavo ir 
Lietuvoje, ir tarptautinėje 
padangėje vienu, tai kitu švys
telėjimu, o dabar stipriai pajun
tama jaunimo pasireiškimuose.

Prelegentas buvo pakviestas 
ir dėstė kursą apie Jungtines 
Tautas 50-čiai jaunų studentų 
prie Vilniaus universiteto 
įsteigtame tarptautinių santy
kių ir politinių mokslų ins
titute. Grįžo nustebintas jų 
brandumu, gabumais, žinojimu 
tarptautinės situacijos ir rimtai 
ieškančių būdų Lietuvos poli
tinėms bei ekonominėms proble
moms išspręsti.

Susirinkusieji domėjosi, kė
lė klausimus. Prelegentas, 
pasinaudodamas savo plačia 
patirtimi ir moksliniu patsi- 
ruošimu, patenkino ir klau
siančių, ir klausančių norus.

Aldona Prapuolenytė vado
vavo pokalbiui ir minėjimą 
užbaigė, paskaitydama A. 
Miškinio „Raudas”.

Po to, jos ir sės. Arkadijos 
vaišinami, suvažiavę ar suėję 
svečiai iš Putnamo, Giraitės, 

>, Thompsono, Kennebunk, dar 
gerą valandą pabendravo.

J.Č.P.

IŠ PRANCIŠKONŲ 
GYVENIMO

Kennebunkport, Maine, vasa
rio 16 d. 10 pranciškonų baigė 
naujokyną ir padarė vienuoliško 
gyvenimo įžądus. Devyni jų yra 
iš Lietuvos ir vienas iš Kanados.

1994 m. spalio 25-27 d., Ken
nebunkport įvyko lietuvių pran
ciškonų konferencija — kapi
tula. Jos metu provincijolu per
rinktas tėv. Placidas Barius, 
OFM; viceprovincijolu — Augus
tinas Simanavičius; provincijolo 
patarėjais — Jonas Bacevičius, 
Pranciškus Giedgaudas ir Ra- 
faelis Šakalys; provincijolo dele
gatu Lietuvoj — Sigitas Jurčys. 
Buvo išrinkti ir vienuolynų vir
šininkai: Kennebunkport — Le
onardas Andriekus; Brooklyn — 
Pranciškus Giedgaudas; Toron
to — Augustinas Simanavičius; 
Kretingos — Antanas Grabnic- 
kas.

MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ STOVYKLA 

LOS ANGELES

Los Angeles moksleivių ir jau
nučių (nuo 6 iki 16 metų) sto
vykla rugpjūčio 6-13 d. vyks 
Casa de Maria vietovėje, netoli 
Santa Barbara, CA. Kviečiami 
moksleiviai ateitininkai ir iš 
kitų vietovių. Informacijas 
teikia Danguolė Kuolienė, tel. 
(310) 544-0170.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

MAŽLIETUVIŲ
SUVAŽIAVIMAS

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir Maž. Lietuvos 
fondo narių suvažiavimas š.m. 
rugsėjo 2-3 d. vyks Čikagoje, 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus patalpose. Visi maž- 
lietuviai, ir Maž. Lietuvos rei
kalais susidomėję ir besirūpi
nantieji, kviečiami. Platesnes 
informacijas teikia Ramūnas 
Buntinas, 908 Rob Roy Place, 
Downers Grove, IL 60516, 
U.S.A. Tel. (708) 969-1316.

PRIIMKIME LIETUVOS 
SPORTININKUS

30 Lietuvos lengvosios atle
tikos veteranų sportininkų at
vyksta į Buffalo, N.Y., daly
vauti ten š.m. liepos 13-23 d. 
vyksiančiose Pasaulio lengvo
sios atletikos veteranų pirmeny
bėse. Kadangi dėl finansinių iš
teklių ribotumo 10 dienų vieš
nagė Amerikoje jiems beveik 
neįmanoma, Buffalo ir aplin
kinių vietovių lietuviai prašomi 
juos pagloboti. Galintieji svečius 
priimti, prašomi nedelsiant 
skambinti Algiui Rugieniui, tel. 
(810) 642-7049.

SKLEIDŽIA LIETUVYBE

Septynių metų amžiaus Ąžuo
las Dunaravich papasakojo savo 
pirmam skyriui apie lietuvišką 
kultūrą. Ryšium su tuo, jis mo
kykloje paruošė lietuvišką pa
rodėlę, kuri veikė du mėnesius. 
Ąžuolas taip pat laimėjo pirmą 
vietą mokykloje už jo sukurtą 
eilėraštį.
(„Tulpė Times”, 1995, gegužė)

STIPENDIJA LIETUVOS 
KREPŠININKĖMS

Viena arba dvi Lietuvos krep
šininkės jau šiemet rudenį galės 
pradėti studijas JAV. Maždaug 
50,000 dol. stipendiją ketve- 
riems mokslo metams per
spektyviai žaidėjai (ar žaidė
joms) ketina skirti viena New 
Yorko valstijos zoninė asocia
cija. Jos atstovas John McGui- 
re, tuo tikslu viešėjęs Lietuvoje, 
su savo bendramintė Dalia 
Povilauskaitė Seilei susitiko su 
Lietuvos krepšinio (LKF) fede
racijos atsakinguoju sekreto
riumi Sauliumi Samulevičiumi 
ir apsvarstė galimas kandidatū
ras stipendijoms.

Pasak J. McGuire, jei bendra
darbiavimas su LKF bus 
produktyvus, ateityje gauti 
stipendiją ir važiuoti mokytis į 
JAV galės ir daugiau lietuvių 
merginų.
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