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JBANC: reikalaujame 
ryžtingų JT veiksmų 

Bosnijoje

Prancūzija ir Vokietija siekia 
glaudesnio bendradarbiavimo 

su Rumunija

Vašingtonas, liepos 19 d. 
(JBANC) — Jungtinis Baltų 
Amerikiečių komitetas kreipia
si į JAV Kogresą,. reikalau
damas žengti lemiamą žingsnį 
prieš žiaurius serbų kariuo
menės veiksmus Bosnijos „sau
gumo zonoje”. Amerikos veiks
mai Bosnijoje parodys atsako
mybę už pastovumą ir taiką 
Europoje.

Europos saugumas, kaip buvo 
įprasta manyti, visų pirma pri
klauso nuo Jungtinių Tautų 
(JT). Tačiau jau keli metai, kai 
JT ir Europa buvo bejėgės prieš 
brutalią serbų agresiją Bosnijo
je, ir NATO, vienintelė orga
nizacija, garantavusi taiką ir 
saugumą Europoje, dabar pama
žu tampa tarsi pajuokos objektu. 
Jeigu Jungtinės Tautos ir 
NATO ir toliau bus tik pasyvios 
stebėtojos, Europoje netrukus 
gali kilti daugiau pavojingų 
tarptautinių konfliktų.

„Naujosios Europos namai” 
nebus pastatyti, jeigu pasaulis 
praras pasitikėjimą tokiomis or
ganizacijomis, kaip Jungtinės 
Tautos, NATO ir ESBO. Jungti
nės Tautos privalo imtis visų 
galimų priemonių, kad nebūtų 
pažeisti tarptautiniai susita

Lietuvos komerciniams 
bankams — centrinio banko 

paskolos
Vilnius, liepos 7 d. (LR) — 

Lietuvos banko valdyba priėmė 
„Paskolų komerciniams ban
kams suteikimo taisykles”, 
kurios reglamentuoja paskolų 
suteikimo tvarką komerciniams 
šalies bankams, turintiems lik
vidavimo problemų. Taisyklėse 
numatyta, jog centrinio banko 
paskolos suteikiamos nevir
šijant grynųjų užsienio rezervų 
ribinės sumos.

Lietuvos bankas paskolas ban
kams gali suteikti tuomet, kai 
bankų klientai pradeda masiš
kai atsiiminėti pinigus iš bankų 
ir tai gali turėti neigiamos 
įtakos visai šalies bankų sis
temai, kai bankas turi rimtų

Konstitucinis teismas 
atmetė LDDP

kreipimąsi
Vilnius, liepos 13 d. (AGEP) 

— Seimo LDDP frakcijos žemės 
ūkio specialistai kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą (KT) dėl 
Gedimino Vagnoriaus vyriausy
bės nutarimų, panaikinusių ko
lūkius. Šiuos nutarimus tiesio
giai kaime vykdė buvę kolūkių 
pirmininkai ir specialistai. KT 
nustatė, kad šie nutarimai,nors 
ir prieštaravo tuometiniams 
įstatymams, juos pritaikius, 
savaime neteko galios. Be to, 
Seimas nepakeitė susiklosčiu
sios situacijos kaime po minė
tųjų nutarimų įgyvendinimo, 
vadinasi, „faktiškai pripažino jų 
legalumą”.

LDDP atstovai Seime siūlė 
ištirti neapgalvotus Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybės veiks
mus kaime. Dėl šio LDDP pa
siūlymo labiausiai apsidžiaugė 
opozicija, nes būtų buvę galima 
pasiaiškinti, kas gi kaltas dėl 
kaime susiklosčiusios situacijos.

rimai ir Europoje nekiltų nau
ja agresijų banga.

įvykiai Bosnijos Srebrenica 
vietovėje — tarptautinė nelai
mė, į kurią negalime nekreipti 
dėmesio, ypač mes, baltai, kurie 
nuo 1940 m. patyrėme sovietų 
okupaciją. Taikūs Bosnijos gy
ventojai patyrė serbų okupaci
ją, taip pat, kaip ir šimtai 
tūkstančių nekaltų žmonių iš 
Baltijos respublikų, po II pa
saulinio karo deportuotų į Si
birą. Sovietai okupuotas Balti
jos teritorijas norėjo paversti 
„rusiškomis”.

20,000 karo pabėgėlių turėjo 
skubiai pasitraukti iš Srebreni- 
cos. Dauguma baltų amerikie
čių taip pat yra pabėgėliai, 
kurie, slėpdamiesi nuo sovieti
nio siaubo, atvyko į laisvą Ame
riką.

Žiauri istorija negali pasikar
toti, todėl Jungtinės Tautos ir 
tarptautinė visuomenė turi ne 
tik smerkti žudynes Bosnijoje ar 
apgailestauti dėl serbų kariuo
menės agresijos.

Mes turime imtis priemonių, 
kad užkirstume kelią žiauru
mui bei kariniams veiksmams 
Bosnijoje. Turime reikalauti šio 
klausimo sprendimo diplomati
nių derybų keliu.

likvidavimo problemų, nors ir 
yra nemokus arba kai banko 
veikloje nesimato likvidumo 
krizės požymių, tačiau banko 
klientai pradeda atsiiminėti 
pinigus iš banko.

Paskolos banko likvidumui 
suteikiamos remiantis komer
cinio banko prašymu, kuriame 
turi būti nurodyta pageidau
jama paskolos suma, terminas 
ir siūlomos paskolos užtikri- 

■ nimo priemonės, banko likvidu
mo būklė paskolos prašymo 
dieną ir banko likvidumo pa
blogėjimo priežastys.

Centrinis bankas paskolą gali 
suteikti ne ilgesniam kaip trijų 
mėnesių laikotarpiui.

Kino archyvas bus
perduotas Lietuvai
Vilnius, liepos 12 d. (LR- 

AGEP) — Prieš kelis mėnesius 
New Yorke mirusio Kazio Ma- 
tuzo šeima apsisprendė perduoti 
Lietuvai labai vertingą kino 
archyvą. Broliai Matuizos tarpu
karyje spalvotoje kino juostoje 
įamžino žinomus žmones, vals
tybines šventes, miestelių vaiz
dus.

Lietuvos televizija kai kuriuos 
iš šių filmų yra parodžiusi 
Lietuvos žiūrovams. Žinomas 
JAV lietuvių kultūrininkas 
Kazys Matuza dar prieš mirtį 
buvo gavęs Adolfo Šleževičiaus 
laišką, kuriame buvo prašoma 
perduoti šių juostų originalus 
Lietuvai. Kazys Matuza turėjo 
surinkęs ir unikalų Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį. Šis 
rinkinys vertinamas ne mažiau 
kaip 70,000 dolerių.

Kazio Matuzos šeima sutinka 
laukti, kol Lietuvoje kuri nors 
valstybinė ar privati institucija 
surinks lėšų, kad šis rinkinys 
atitektu Lietuvai

Liepos 19-tosios naktį Bosnijos serbų kariuomenė užėmė Jungtinių Tautų „saugumo zonoje” 
esančią Zepa vietovę. Tai jau antras miestas po Srebrenica, buvęs JT saugojamoje teritorijoje. 
Ši akcija dar kartą parodė JT bejėgiškumą bei iššaukė tūkstančių musulmonų deportaciją iš jų 
gyvenamų vietų. Serbai pasididžiuodami pareiškė, kad Zepa kapituliavo. Visus taikius gyvento
jus, kurie „nori išvykti”, serbai „evakuos” į šiaurines musulmonų gyvenamąsias vietoves, tuo 
atlikdami eilinį, jau 39 mėnesiai besitęsiantį „etninio valymo” aktą.

Serbų kariuomenės veiksmais liepos 11 d. iš Srebrenica vietovės buvo išvaryti apie 40,000 
musulmonų, tai buvo didžiausias „etninis valymas” šiame kare. Trečiadienio naktį prasidėjus 
serbų kariuomenės puolimui, savo namus apleido 15,000 Zepa vietovės taikių gyventojų.

Paskutiniais duomenimis, serbų kariuomenė pradėjo didelio masto puolimą šiaurės vakarų 
Bosnijoje, Bihac vietovėje, kuri taip pat yra JT „saugumo zonoje” ir kurioje gyvena 180,000 taikių 
musulmonų. Nuotraukose: (viršuje) JT taikdariai laukia kariuomenės vadovybės įsakymų dėl 
tolimesnių veiksmų; (apačioje) Jungtinių Tautų olandų taikdariai dalina duoną Bosnijos karo 
pabėgėliams, evakuotiems iš JT „saugumo zonoje” buvusios, dabar serbų kariuomenės užimtos, 
Srebrenica vietovės .Tūkstančiai pabėgėlių apsistojo Tuzlos aerodromo teritorijoje jiems pastatytose 
palapinėse.

Įtariamasis nebus
deportuotas

Torontas, liepos 19 d. 
(REUTER) — Čekų kilmės 82 
metų Joseph Nemsila, įtaria
mas nužudęs šimtus žydų II 
pasaulinio karo metais, negali 
būti deportuotas iš Kanados.

Imigracijos teisėjo sprendimu, 
J. Nemsilą gina 1910 m. priim
tas ir 1978 m. pataisytas įsta
tymas, pagal kurį, imigrantai 
negali būti deportuojami, jeigu 
jie pragyveno šalyje penkerius 
metus.

Kanados vyriausybės teisinin
kai teigia, kad šis įstatymas ne
sustabdys deportacijos, nes Jo
seph Nemsila, atvykęs į Kanadą 
1950 metais, nuslėpė savo praei
tį. Teismo sprendimus kritikavo 
ir Kanados Žydų Kongreso at
stovai.

Rusija nustatė rublio 
kursą

Maskva, liepos 7 d. (Elta) — 
Rusijos vyriausybė bei Centri
nis bankas nusprendė patvirtin
ti Rusijos rublio kurso svyra
vimo ribas valiutų rinkoje. Šis 
fiksuotas rublio kursas galios 
nuo š.m. liepos 1 d. iki spalio 1 
dienos.

Žemiausia rublio kurso riba —• 
4,300 rublių už JAV dolerį,

aukščiausia — 4,900 rublių už 
dolerį. Nuo 1993 metų sausio, 
kada buvo liberalizuotas rublio 
kursas, tai pirmas kartas, kai 
Rusijos vyriausybė bei Cen
trinis bankas tiesiogiai kišasi į 
valiutų rinkos reikalus.

Rusijos Centrinio banko bei 
vyriausybės atstovai, komen
tuodami šį žingsnį tvirtina, kad 
, jis buvo būtinas, siekiant ga
rantuoti Rusijos tarpbankinės 
valiutų rinkos stabilumą bei gi
nant valstybinę produkciją ir 
vartotojus”.
Jų nuomone, rublio kurso ri

bas jau leidžia nustatyti ma
žėjanti infliacija — paskutinių 
prognozių duomenimis, birželį ji 
siekė 6.7 proc. — bei sėkmingai 
vykdoma biudžeto politika.

TVF patvirtino
paskolą Lietuvai

Vilnius, liepos 19 d. 
(REUTER) — Tarptautinis Va
liutos Fondas (TVF) patvirtino 
32.2 milijonų dolerių vertės 
paskolą Lietuvai, pranešė TVF 
atstovas Lietuvai Peter Cor- 
nelius.

Ši paskola buvo paimta iš 
fondų, buvusių skirtų sovietinio 
bloko šalių mokesčių už energi
jos importą subalansavimui. 
Nuo 1992 m. TVF Lietuvai jau 
paskyrė daugiau kaip 210 mili
jonų dolerių paskolų.

Aplink pasaulį
• Europos Saugumo ir bend

radarbiavimo organizacijos 
(ESBO) misijos atstovai, stebėję 
Baltarusijos parlamento rinki
mus, pareiškė, kad skirtingai 
nuo rinkimų kitose buvusiose 
komunistinėse šalyse, Baltaru
sijoje rinkimai nebuvo laisvi ir 
demokratiški. Vyriausybė kišo
si į rinkimų procesą, trūko ob
jektyvios informacijos, kai kurie 
laikraščių redaktoriai buvo at
leisti, o TV programose rinkimų 
rezultatai buvo iškraipomi. Tuo 
Baltarusijoje buvo žengtas 
žingsnis atgal — į autoritarinio 
režimo ir antidemokratinės poli
tinės santvarkos atkūrimą.

• Saksonijos žemės vidaus 
reikalų ministras ir valdan
čiosios Krikščionių demokratų 
partijos (CDU) pirmininko pa
vaduotojas Heinz Eggert liepos 
10 d. atsistatydino iš pareigų. Jo 
atsistatydinimas, kurio priežas
timi tapo kaltinimai seksuali
niu persekiojimu, yra vienas di
džiausių šiemet Vokietijos poli
tinių skandalų.

• Ukrainoje, Chersono srity
je, atsirado naujas choleros židi
nys. Per kelias dienas į ligoninę 
buvo paguldyta 11 cholera ser
gančių žmonių. Viso Ukrainoje 
cholera serga 210 žmonių.

Pirmieji choleros atvejai 
Ukrainoje buvo įregistruoti 
Nikolajevo srityje birželio 5 d. 
Vienas cholera sirgęs ligonis 
mirė.

• Lietuvos Seimas ratifikavo 
Jungtnių Tautų vaiko teisių 
konvenciją, kuri apibrėžia pa
grindines vaiko asmenines, pi
lietines, socialines teises bei 
laisves ir būdus joms užtikrinti.

• Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenko tariamai 
dėl finansinių sunkumų sustab
dė strateginių branduolinių ra
ketų „SS-25” išvedimą iš šalies. 
Be kita ko, jis pareiškė, jog gink
lų išvedimas nėra būtinas, nes 
Rusija ir Baltarusija greitai vėl 
susijungs.

Paryžius, liepos 19 d. 
(REUTER) — Prancūzija ir Vo
kietija sutarė dar artimiau 
bendradarbiauti su Rumunija, 
tačiau kartu paragino šią šalį 
spartinti ekonomines ir demo
kratines reformas.

Pasibaigus Užsienio reikalų 
ministrų Herve de Charette 
(Prancūzija), Klaus Kinkei (Vo
kietija) ir Teodor Melescanu 
(Rumunija) susitikimui, Pran
cūzijos Užsienio reikalų minist
ras pareiškė, kad greitesnės po
litinės reformos, privatizavimas 
ir rinkos ekonomikos vystymas 
yra esminės sąlygos stojant į 
Europos Sąjungą (ES), tačiau 
šiuo atveju jokie tvarkaraščiai 
neturėtų būti nustatomi.

Bendras šalių pareiškimas tei
gia, kad Paryžius ir Bona remia

Kinija ir Vokietija stiprins 
ekonominį bendradarbiavimą

Bona, liepos 13 d. (Elta) — 
Kinijos valstybės ir partijos 
vadovas Jiang Zemin su oficia
liu vizitu lankėsi Vokietijoje. 
Jau pirmąją jo vizito Bonoje 
dieną Kinijos ir Vokietijos firmų 
atstovai pasirašė astuonias ko
mercines sutartis, kurių apim
tis, kinų vertinimais, viršija 4 
bilijonus Vokietijos markių.

Be ekonomikos, dėmesio cent
re buvo dvišalių santykių plė
tojimas. Vokietijos prezidentas 
Roman Herzog ir užsienio rei
kalų ministras Klaus Kinkei 
taip pat atkreipė Jiang Zemin 
dėmesį į žmogaus teisių pažei
dinėjimus Kinijoje ir perdavė 
sąrašą su 15 suimtų opozicijos 
veikėjų vardais, kurie, Vokie
tijos politikų nuomone, turėtų 
būti paleisti.

Bonoje Kinijos vadovas susi
tiko su federaliniu prezidentu 
Roman Herzog bei kancleriu 
Helmut Kohl. Per pokalbį užsie
nio reikalų ministerijoje buvo 
palankiai įvertinti Vokietijos ir

Kinijos prezidentas Jiang Zemin (kairėje) ir Vokietijos kancleris Helmut Kohl 
patenkinti susitikimo rezultatais.

• Lenkįjos Seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo remiantis Len
kijos teritorijoje penkeriems 
metams sustabdomi mirties 
bausmės nuosprendžiai ir jų 
vykdymas. Tačiau viešosios 
nuomonės tyrimo biuro duome
nimis, dauguma lenkų — 62 
proc. apklaustųjų — yra už mir
ties bausmę ir tik 37 proc. — už 
jos panaikinimą.

Rumunijos artimesnį bendra
darbiavimą su ESBO ir NATO. 
Vokietijos ir Prancūzijos užsie
nio reikalų ministrai davė su
prasti, kad nori matyti tarp Ru
munijos ir Vengrijos pasirašytą 
sutartį dėl tautinių mažumų, 
kurių klausimai dar neišspręsti.

Rumunijos Konstitucinis Teis
mas atmetė Vengrijos Demo
kratinės sąjungos ieškinį dėl 
naujo švietimo įstatymo, tuo 
patvirtindamas jo atitikimą 
konstitucijai ir tarptautiniams 
švietimo standartams.

1.6 milijono etninių vengrų 
atstovaujanti Vengrų Demokra
tinė sąjunga teigia, kad švie
timo įstatymas pažeidžia tau
tinių mažumų teises įgyti išsi
lavinimą. Įstatymą dar turi pat
virtinti Rumunijos prezidentas 
Ion Iliescu.

Kinijos santykiai. Tiesa, K. 
Kinkei, pasak ministerijos ats
tovo, pareiškė susirūpinimą pa
didėjusia įtampa santykiuose 
tarp Vašingtono ir Pekino.

„Šie santykiai, — sakė K. Kin
kei, — tarptautiniu atžvilgiu 
yra per daug svarbūs, kad jais 
būtų galima manipuliuoti”.

Liepos 13 d. Vokietijos ir Ki
nijos verslininkai pasirašė 
susitarimus dėl astuonių bend 
rų projektų. Didžiausiame pro
jekte, kurio apimtis 1.4 bilijono 
Vokietijos markių, numatyta, 
kad „Mercedes-Benz AG” kar
tu su „South-C’hina Motor 
Corp.” statys bendrą gamyklą.

Partneriai Kinijoje kasmet 
nori pagaminti 60,000 praban
gių limuzinų bei 100,000 varik
lių. Dar susitarimo pasirašymo 
išvakarėse „Mercedes-Benz 
AG” su „Yangzhou Motor 
Coach Man.” pasiekė susitari
mą dėl 7,000 kelioninių auto 
busų bei 5,000 važiuoklių auto
mobiliams per metus gamybos.

KALENDORIUS

Liepos 21 d.; Šv. Laurynas iš 
Brindisi, kunigas. Bažnyčios 
mokytojas (mirė 1619 m.); Lion
ginas, Prakseda, Rimvydas, La- 
sota.

Liepos 22 d.: Šv. Marija 
Magdalena, atgailotoja; Plato
nas, Rachelė, Dalius.

<
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. liepos mėn. 21 d.

/PORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS

1995 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių Lengvosios Atletikos 
pirmenybės š.m. rugsėjo 9 ir 10 
d. vyks Cuyahoga Community 
College, Western Campus, 
11000 W. Pleasant Valley Rd., 
Parma, Ohio (vakarinis Cleve- 
lando priemiestis). Varžybas 
vykdo Clevelando LSK 
„Žaibas”.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), moterų 
(17-34 m.), jaunių A (17-19 m.), 
jaunių ir mergaičių B (15-16 m.); 
berniukų ir mergaičių C (13-14 
m.), D (11-12 m.), E (9-10 m.) ir 
F (8 m. ir jaunesnių); vyrų ir mo
terų „Sub-masters” (35-39 m.) 
visų klasių „Masters” — (40-44 
m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija — pa
gal dalyvio amžių 1995 m. gruo
džio 31 d. Sub-masters ir mas
ters — pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną. Dalyvių skaičius 
neapribotas visose klasėse.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., 1:30 vai. p.p. 
Registracija nuo 12 vai. Sekma

dienį varžybos tęsis nuo 10 vai. 
ryto.

Dalyvių registracija pagei- 
aujama iki 1995 m. rugsėjo 5 
d. imtinai, šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. (216) 486-0889. 
Faksas (216) 943-4485.

Papildomi kontaktai; Eglė 
Laniauskienė 216-731-7464, 
Irena Wilkinson 905-822-0302. 
Danguolė Alderdice 905- 
639-7711.

Lietuvių 1995 m. pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS- 
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, informacijų gali 
kreiptis į A. Bielskų bei kitus 
aukščiau nurodytus asmenis, ar 
į bet kurį lietuvių sporto klubą.

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti.

ŠALFASS-gos Lengvosios 

atletikos komitetas
ŠALFASS centro valdyba

Arvydas Sabonis ir Šarūnas Marčiulionis, geriausieji Europos krepšinio 
pirmenybių žaidėjai Atėnuose, Vilniuje buvo sutikti kaip herojai. Jie ir kiti 
Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai buvo papuošti ąžuolo lapų vainikais.

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVA MORALINIS 
EUROPOS LAIMĖTOJAS

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

ČIKAGOS SPORTO KLUBAS 
„NERIS” IR TINKLINIS

Artėjant Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėms Lietuvoje, 
„Neris” jau du mėnesiai treni
ruojasi su moterų tinklinio 
komanda ir rimtai galvoja pasi
priešinti Lietuvos komandoms, 
žinoma, jei Lietuvos rinktinė 
nedalyvaus žaidynėse. „Nėrės” 
žaidėjų dauguma žaidžia 
universitetų komandose. Prie jų 
prisideda ir dvi dar vos 16 ir 17 
metų amžiaus mergaitės. Ko
mandos sudaryme daug prisi
dėjo Arūnas ir Gražina Vašiai. 
Treniruoti sutiko Jonas 
Izokaitis.

Turbūt mažai kam žinoma, 
kad „Neris” daug dirba su 14-16 
ir 18 metų amžiaus mergaičių 
komandomis. Šį sezoną turėjo
me 7 komandas, kurias nuola
tiniai treneriai treniravo du 
kartus savaitėje. Sezonas prasi
deda gruodžio 1 d. ir tęsiasi iki 
liepos 7 d. Per tą laikotarpį 
112-je turnyrų sužaista 611

rungtynių. Visas išlaidas pa
dengia tėvai.

Pasiekta gan gražių laimė
jimų: 16 m. amžiaus pirmoji ko
manda laimėjo „USA AAU 
Junior National” St. Louis, MO 
vykusiame turnyre pirmą vietą 
iš 64 komandų. Deana Lazaus
kaitė buvo išrinkta į „Ali 
American Team”, ji ir yra viena 
iš jauniausių, atstovausiančių 
„Neriai” Lietuvoje.

18 metų amžiaus pirmoji 
komanda „New Balance Junior 
Championships”, Lisle, IL, 
laimėjo 9 vietą iš 69 komandų.

14 metų amžiaus pirmoji ko
manda „USA National Cham
pionships” Orlando, FL., tarp 
48 komandų pasiekė 16 vietą.

Visuose šiuose turnyruose 
pirmiausia reikėjo kvalifikuotis 
savo rajone.

Sekantis parinkimas į „Ne
ries” komandas bus š.m. 
lapkričio gale. Kreiptis galima 
į klubo direktorių Zigmą Žiups
nį, tel. 708-425-3379.

Z.Z.

Europos televizijos sporto 
kanalas iš Graikijos sostinės 
rodė 29-sias Europos vyrų krep
šinio pirmenybes. Stebėjau jas, 
ypač mūsų šaunuolių rungty
nes, jiems laimint prieš Europos 
meisterį Vokietiją bei kitas 
valstybes.

Prieš pirmenybes daug įvairių 
spėliojimų pasirodė vokiškoje 
spaudoje, laikant „favoritais” 
rusus, kroatus, iš Serbijos ir 
Montenegro sudarytą rinktinę, 
vėl kita spauda aukso medalius 
skyrė Lietuvai. Platūs straips
niai buvo išspausdinti apie Š. 
Marčiulionį ir A. Sabonį. Miun
cheno ir Frankfurto spauda 
lietuvius priskyrė prie geriausių 
Europos krepšinio pirmenybių 
žaidėjų.

Daug sveikatos ir nervų 
kainavo man trejos Lietuvos 
rungtynės su Rusija, Kroatija ir 
baigmė prieš ,,ex Jugoslaviją”. 
Tačiau iš anksto reikia 
pažymėti, kad nors oficialiai 
aukso medalį laimėjo serbai 
ir montenegriečiai, tačiau 
moralinis pirmenybių laimė
tojas yra mūsų Lietuva! (ma
no pabraukta — K.B.).

Nežinau, ar Kanados ir JAV 
televizija rodė Lietuvos ir ,,ex 
Jugoslavijos” susitikimą, kurį 
gintarų kraštas pralaimėjo 
96:90 (48:49), tačiau visiškai tei
singai „Frankfurter Allege- 
meine” liepos 4 d. rašė, kad žiū
rovai pagerbė ne laimėtojus, bet

UŽSIDARĖ SPORTO 
LAIKRAŠTIS

Lietuvoje daugiau negu pora 
metų gyvavęs sporto laikraštis 
„OL Sportas” birželio mėnesio 
pradžioje išleido savo paskutinį 
numerį. Laikraščio leidėjas (jis 
leido ir daugiau laikraščių) 
Linas Jučas dėl visokių ne
švarių kombinacijų pakliuvo į 
teismą ir toliau negalės reikštis. 
Šiaip šis laikraštis buvo gana 
įdomiai redaguojamas, nors ir 
nevisada reguliariai leidžiamas 
(išeidavo maždaug trys laidos 
per mėnesį).

Kitas Lietuvos sporto laik
raštis — „Lietuvos sportas”, 
kuris nuo šių metų pradžios 
buvęs dienraščiu, nuo liepos 
grįžo į ankstesnį dažnumą — 
išeis 3 kartus savaitėje, bet su 
padidinta šeštadienine laida (16 
psl.). Šį laikraštį redaguoja 
Bronius Čekanauskas.

E. Š.

Čikagos „Neris” — „USA AAU National” tinklinio turnyro nugalėtojos 16-kos 
metų amžiaus mergaičių grupėje. Dešinėje — klubo direktorius ir laimėjusios 
komandos treneris Zigmas Žiupsnys.

„verlierer Litauen” — pralai
mėtoją Lietuvą.

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung” liepos 4 d. savo ilgą 
rungtynių aprašymą pradėjo 
lietuviška patarle: „Kas daug 
kalba, tas mažai dirba”. Visą 
Europos pirmenybių laiką lietu- 
viai mažai kalbėjo, daug 
pasiekė, tačiau pirmenybių 
pabaigoje rasdami apgaulę. 
Priežastis: prieš rungtynių 
pabaigą su „ex Jugoslavijos” 
rinktine. A. Saboniui buvo 
paskirta, ir tai neteisingai, 
techniška bauda ir tuo pačiu 
penkta. Lietuviai nenorėjo 
daugiau žaisti, tačiau prašomi 
,,ex Jugoslavijos” rinktinės 
kapitono, lietuviai sutiko išeiti 
į aikštę. Pasibaigus rungty
nėms, teisėją apsaugojo Graiki
jos policija, kadangi prie jo ar
tinosi Š. Marčiulionis ir A. 
Sabonis. Krepšinio aikštė buvo 
apipilta „drachmom”. 19 tūks
tančių žiūrovų net skandavo ne
švankius angliškus žodžius, il
gi švilpimai lydėjo „ex Jugo
slavijos” rinktinę.

Negali būti kalbos, kad prie 
,,ex Jugoslavijos” pergalės 
prisidėjo krepšinio s-gos vyr. 
sekretorius serbas B. Stankovic. 
Lietuvos rinktinės treneris 
Vladas Garastas spaudai 
pasakė, kad pirmenybių tvarka
raštis buvo sudarytas jau iš 
anksto rodant „ex Jugoslavijai” 
„žalią šviesą”. Kiekviena 
rinktinė, žaisdama vėlų vakarą, 
jau kitą rytą turėjo išeiti vėl į 
aikštę prieš serbo-montenegrie- 
čius, kurie turėjo žymiai ilgesnę 
pertrauką, š. Marčiulionis 
nuėjo dar toliau, pasakydamas 
spaudos atstovams, kad 
„pirmenybėse buvo vienas 
asmuo, kuris būtinai norėjo ir 
laukė *ex Jugoslavijos’ lai
mėjimo”. Be abejo, tie žodžiai 
buvo taikomi serbui, krepšinio 
sąjungos vyr. sekretoriui, B. 
Stankovic.

Išvada: šios 29-sios Europos 
vyrų krepšinio pirmenybės 
turėjo taip pat politinį atspalvį. 
Gaila, kad nukentėjo Lietuva, 
gaila narsių kroatų, kurie sto
vėdami šalia „ex Jugoslavijos” 
ir išprovokuoti čestnikų per
galės ženklais (pakeltos rankos 
su trim pirštais) nutarė apleis
ti medalių įteikimo iškilmę. 
Greičiausia, Kroatija šią de
monstraciją turės apmokėti 50 
tūkst. dol. bauda.

IR ŠĮMET DVI
KREPŠINIO
MOKYKLOS
KANADOJE
Toronto „Vyčio” vardo krep

šinio mokykla, Mamerto Duliū- 
no pastangomis, buvo įsteigta 
1968 metais. Ji veikia be susi- 
trukdymų iki šių dienų. Nors 
pradžia buvo sunki, tačiau gerai 
organizuojant, pateikiant rim
tas programas ir sugebant su
traukti gerus instruktorius, 
kaip, buvusius NBA lygos žai
dėjus bei organizatorius, ši 
mokykla buvo įsigijusi gerą 
vardą ir pasitikėjimą. Be pa
vienių asmenų atkreipto dėme
sio, mokyklą yra lankęs Ontario 
provincijos „Leadership Camp” 
atstovas, kuris, gerai žinodamas 
krepšinio reikalavimus, ska
tinęs į ją įsileisti ir ne lietuvius 
krepšininkus. „Žydėjimo” lai
kais (1970-80) šios mokyklos 
programa užimdavo 3-5 savaičių 
laiko tarpą kiekvieną vasarą ir 
sutraukdavo nuo 300 iki 400 
kursantų.

Laiko slinktyje keitėsi sąly
gos, keitėsi žmonės. Reikėjo 
taikytis prie nauju reikalavimų. 
Visuomet, tačiau, sunkumai bū
davo nugalimi... ir ši mokykla, 
štai, ir vėl skelbiasi, 1995 
rugpjūčio 20-26 dienomis prave- 
sianti krepšinio kursą, toje 
pačioje Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietėje, Wasagoje.

Mamertas Duliūnas, šios mo
kyklos steigėjas (1994 miręs 
Toronte), organizatorius, in
struktorius ir nuolatinis dar
buotojas, buvo iškilus dalyvis 
lietuvių krepšinio rinktinių 
pokario metu Vokietijoje 
(1945-1947) ir vėliau, ilgametis 
Toronto „Vyčio” krepšininkas 
bei darbuotojas.

LIETUVOS KREPŠINIO 
LYGOJE

Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) 1995 turnyre iki šiol 
pagal pergales komandos išsily- 
giavo šia eile: 1 vieta Kauno 
„Žalgiris” — 32 pergalės ir 3 
pralaimėjimai; 2 v. Kauno „At
letas” — 25-10; 3 v. Kauno 
„Lavera” — 23-13; 4 v. Šiaulių 
„Šiauliai” — 20-16; 5 v. Šilutės 
„Šilutė” - 20-15; 6 v. Vilniaus 
„Statyba” — 18-17; 7 v. Plungės 
„Olimpas” — 17-19; 8 v. Vil
niaus „Sakalai” - 16-20; 9 v. 
Klaipėdos „Neptūnas” — 10-25; 
10 v. Panevėžio „Lietkabelis” — 
9-26 ir 11 vietoje Kauno „Neca” 
- 5-31.

Geriausi trys žaidėjai lygoje 
yra: G. Einikis („Žalgirio”) — 
931 taškas, P. Jonestas („Olim
pas”) — 885 ir R. Thomasas („Ši
lutė”) — 733 tšk. Baudų metime 
geriausi: G. Bačianskas („Liet
kabelis”) - 89.34%, A. Palšis 
(„Neca”) - 86.59% ir A. Gied
raitis („Sakalai”) — 85.87%. 
Dviejų taškų metimuose: M. Žu
kauskas („Šiauliai”) — 65.35%, 
G. Einikis („Žalgiris”) — 64.75% 
ir Ž. Ilgauskas („Atletas”) — 
60.94%.

Tritaškiai: R. Vaišvila („Atle
tas”) — 50.57%, A. Šeiningas 
(„Statyba”) - 47.02% ir G. 
Pečiulionis („Neca”) — 42.73%.

Sig. K.

Pabaigai palikau liūdną 
vaizdą: gavęs technišką ir tuo 
pačiu penktą baudą (technišką 
baudą matė tik teisėjas!) Ar
vydas Sabonis palieka aikštę, 
esant 87:83 pasekmei „ex Jugo
slavijos” naudai. Televizijos 
aparatas tuoj pat buvo nukreip
tas į milžiną lietuvį (A. Sabonis 
yra 2.20 m aukščio ir sveria 130 
kg). Arvydo veidu riedėjo 
ašaros... Geriausio Europos 
vidurio puolėjo ašaros daug ką 
pasakė...

Lietuva iškovojo teisę daly
vauti olimpinėse žaidynėse. Gal 
jai pavyks Atlantoje atsire
vanšuoti „ex Jugoslavijai” už šį 
neteisingą ir skaudų pralaimė
jimą?

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Antroji krepšinio mokykla 
jaunimui, yra skelbiama 1995 
m. liepos 31 - rugpjūčio 4 die
nomis, Mississaugoje, Ontario. 
Tai, jau treti metai iš eilės, 
mūsų buvusio iškilaus krepši
ninko Leono Rautinš vado
vaujama. Jo mokyklos pro
gramos yra sustatytos kreipiant 
dėmesį į amžiaus ribas ir fizinį 
kursanto pajėgumą. Greta 
fizinio krūvio, dalyviams bus 
pravedama paskaitinio pobū
džio (su iliustravimu) krepšinio 
žaidimo įvairenybės.

Šios mokyklos kūrėjas yra jos 
vadovas Leonas Rautinš. Aukš
tosios klasės krepšinį pats pra
dėjo žaisti Minnesotos universi
tete, vėliau Syracuse. Kanados 
olimpinėje rinktinėje žaidė nuo

1977 iki 1982-jų. NBA lygoje 
„Philadelphia 76”, „Indiana Pa- 
cers” ir „Atlanta Hawks” žaidė 
1983-84 metų laikotarpiu. 
Vėliau yra žaidęs Europos aukš
tojoje lygoje, Italijoje.

Jaunimui, norinčiam pasi
tobulinti krepšinyje, kaip ma
tome, yra siūlomos šią vasarą » 
net dvi mokyklos, Toronte ir 
Wasagoje.

Sig. K.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

3*00 W. *5 St. Tel. (704) 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 ,

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p p

•132 S. Kedzia Avė., Chicago 
(312) 770-004* arba (312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS L.IGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)052-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schltlor M., Klmhurst, IL *0126 

708-941 2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 709-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedsle, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

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

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzia Ava., 
Chicago, III. 60852

IŠLEISTA LATVIJOS 
SPORTO ISTORIJA

„Lietuvos aido” š.m. bal. 1 d. 
laidoje, sporto skyriuje trumpa 
žinutė: „Išleista Latvijos sporto 
istorijos knyga. Joje atspindėtas 
ir išeivijos sportas”... Labai 
norėtųsi, kad Lietuvos sporto is
torijos leidėjai pasektų kaimy
nais, o juk medžiaga, kiek 
žinoma, seniai paruošta, įskai
tant išeivijos dalį.

Cardlac Dtagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzia Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

—  ■  —■■■ '
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (706) 598-40SS
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzia

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 778-26*0 

Namų 708-44* 8848
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6185 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 8*5-7788

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good SamarHan Madlcal Center 

Napervllle Campus
1020 C. Ogdan Ava., SuHe 310, 

Nspervtlte IL *08*3 
Tai. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą
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TYLUSIS KARAS
KRISTINAS ASTIKAS

(Pabaiga)

Kaip tai galėjo įvykti? At
kreipkime dėmesį: šalia „novo
je myšlenije” ir „perestroikos” 
atskiru komponentu yra „glas- 
nost”. Taigi ir Lietuvoje buvo 
sukurta (tai patvirtina jos finan
savimo slapti kanalai) „laisvo
ji spauda”.

Ji, vadovaujama R. Eilunavi
čiaus ir V. Kavaliausko, nuo 
valstybingumo atkūrimo mo
mento šaukė apie neišvengia
mas „raganų medžiokles”. 
Demagogija laimėjo. Visi 
troško, jog raganos pačios gera
noriškai apleistų tarptautinį 
pripažinimų atgavusių valstybę. 
Deja, to neįvyko.

Paslėptosios okupacijos 
mechanizmas

Pilietiškoji Lietuvos visuo
menės dalis, demonstruodama 
ryžtų ir drausmę, ėjo į mitingus, 
kuriuose reikalavo rinkos eko
nomikos.

Nomenklatūra (be kelių dele
guotų politiniais sumetimais) į 
mitingus nevaikščiojo. Komjau
nimo „verslininkai”, žinodami 
būsimos ekonomikos modelį bei 
naudodamiesi gorbačioviniu 
„kooperacijos judėjimu”, vals
tybes sųskaita krovėsi pirminį 
kapitalų. Laiku informuoti, 
kaip ir koks kapitalizmas bus 
kuriamas, jie nebijojo „kapi- 
talizacijos” ir atsakomybės už 
valstybes turto grobimus. Jie 
parlamento ir pasienio muitinių 
gynimui laiko tuščiai neleido.

Tuo pat metu ortodoksinės 
partokratijos dalis nieko 
nesuprato. Reikalavo iš Gorba
čiovo triuškinti Sąjūdį, ku
riame, tautos remiami, ėmė

dominuoti Laisvės judėjimo ats
tovai. Ortodoksų veikla baigėsi 
sausio 13-ųjų ir rugpjūčio puču.

Periferijoje nomenklatūra val
džios nebuvo praradusi. Veik 
nepapešiotos visoje valstybės te
ritorijoje išliko sovietinės spec. 
tarnybos, „laisvosios spaudos” 
profesionaliai pridengtos kaip 
„pasimetusios”.

Persikrikštiję partiečiai orga
nizavo čekistų finansavimą 
valstybės lėšomis.

Taip be ginklų okupantų tan
kams kelių pastoti pasiryžusi 
tauta buvo paralyžuota; iš jos 
atimta valia priešintis neo- 
komunizmo kūrimui. Kruopš
čiai parenkami ir tautai įper
šami lyderiai buvo lietuviai.

Irklavimas į priešingas 
puses

Taip šviesios atminties Sta
sys Lozoraitis pavadino pro
cesus tėvynėje po politinio iš- 
silaisvihimo.

Rafinuočiausiais būdais part- 
nomenklatūrai ir ranka rankon 
su ja tebedirbančiai spec. tar
nybai, diskredituojant laisvės 
judėjimo iškeltus vadus, buvo 
akcentuojamas šių „nepasiren
gimas” valstybės valdymui, 
demoralizuojami silpnesnieji, 
judėjimas priešinamas su už
sienio tautiečiais. Neokomu- 
nistinės jėgos parlamente (vilio
jamos turtu) niekad nemanė bū
ti normalia opozicija; nesiekė 
europinio tipo valstybės kūrimo, 
nors apie tai dažnai dviveidiškai 
kalbėjo.

Juokinga klausyti, kai Adol
fas Šleževičius kalba apie so
cialdemokratinę (vidutinių savi
ninkų) vystymosi kryptį. Be
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SKATo kariams atliekant mokomąjį Dzūkijoje, S.m. birželio mėn. žvalgai ant Liškiavos piliakalnio.
Nuotr. A. Jarmolo

abejonės, jis niekad nemanė stu
dijuoti Socialdemokratijos pos
tulatų. Jam būtina „nusikųsti 
uodegų”, t.y. 95% tautos pramo
ninio ir prekybinio turto pagro
busių (besiruošiančių tai pada
ryti su žeme ir gamtonauda) no
menklatūrų organizuotai pa
slėpti, kad būtų įgyvendinta 
„perestroika” Lietuvoje.

Kvalifikuotai supriešinant 
tautų, griaunant viskų, kų pra
dėjo V. Landsbergio vadovau
jami žmonės, kurdami valstybės 
institucijas, turto „prichva- 
tizavimo” pirmasis etapas jiems 
iš dalies pavyko.

Reikia pripažinti, jog mes 
(nusileisdami nebent Rumu
nijai) pirmaujame tarptautinės 
neokomunistinės sistemos kū
rime.

Amų praradusi teisėsauga

Tokia teisėsauga buvo rei
kalinga, kad „prichvatizacija” 
vyktų sklandžiai. Net ir tuomet, 
jei už tai reikėtų mokėti didelės 
dalies piliečių nesaugumu ar 
net gyvybe.

Sovietijoje aukštųjų mokyklų 
mandatinės komisijos privalėjo 
garantuoti, jog kai kurias pro
fesijas sudarytų konformistinių 
pažiūrų asmenys ir jų vaikai. 
Ypač sijojama buvo teisėje ir 
žurnalistikoje.

Mūsų analizuojamu laikotar
piu tai davė savo vaisius. LDDP 
- organizuotai valstybės turto 
grobimo struktūrai - išsidalinti 
tai, kas privalėjo būti daugelio 
žmonių „startiniu kapitalu”, tei
sėsauga tylėjo, o, kai tylėti buvo 
nebegalima, teigė nematanti 
neokomunistų veiksmuose „nu
sikaltimo sudėties”.

Masinės informacijos prie
monės nukreipdavo apvogtųjų 
dėmesį į neesminius dalykus, 
pagaliau į sųmoningai inspi
ruotų nusikalstamumų.

Tam prireikė žurnalisto V. 
Lingio nužudymo.

Bevalė valstybė

Po Seimo rinkimų užsieniečiai 
Lietuvų, kaip minėjome, lygino 
su Rumunija. Suprantama, 
LDDP ideologai nervinosi.

Analogijų paieškų priežastis - 
abiejose šalyse „tautų valia” 
valdžion grųžinti komunistai.

Be abejonės, panašumų rastu
me daug. Tačiau ideologai ne jų 
bijojo. Nevaldomos euforijos 
fone organizuoto „Rumunuos 
sprogimo” rengime dalyvavo 
specialistai su lietuviškomis 
pavardėmis.

Galimas daiktas - Rumunijos 
fiasko buvo reikųlfngas dėl 
Moldovos, tuo tarpu Lietuvos - 
gal dėl Karaliaučiaus, o gal dėl 
to, jog ji stambiausia ir etniškai 
vieningiausia iš Baltijos šalių.

Tačiau ar tik dėl šių geopo- 
litinų priežasčių neoimperija 
neapsiribojo valstybės struk
tūrų „finliandizacįja”?’

Laokoono vaikų būtis

Analizė neleidžia dvejoti, jog 
„perestroikos” varikliu Lie
tuvoje buvo LKP CK ideologijos 
skyriaus ir KGB Lietuvos pada
linys. Kad užduotys būtų sėk
mingai įvykdytos, šioms struk
tūroms (vos procesams prasi
dėjus) grųžinti „vertingiausi 
kadrai” iš Rytų Vokietijos (kur 
sėmėsi darbo patirties, pvz., 
buvęs LTSR KGB šefas R. Mar
cinkus) ir Vakarų šalių.

Procesams vykstant, partijos 
draugai (LDDP) tikėjosi, jog 
specialiosios tarnybos, kaip 
įprasta, yra jai pavaldžios. 
Tačiau 1991 m. rudenį į LDDP 
valdymo organus įterpiamas 
„verslininkas ir žurnalistas” A. 
Klimaitis.

Ilgai „vokiškoje” aplinkoje 
dirbęs, Justas Paleckis žinojo 
žymiai daugiau, nei eiliniai par
tiečiai. Jis išsigando. Pasakė 
LDDP „grietinėlei”: „Kų jūs pa
darėte? Juk tai kagėbistas”. Ir 
pats perėjo į socialdemokratus.

Šį jo paniškų bėgimų kai kas 
bandė aiškintis tuo pačiu dėdė- 
pistų siekiu: persikūnyti į „so
cialdemokratinio tipo partijų”.

Tikrovė kitokia. Vieno žymes
nių lietuvių kolaborantų sūnus 
suprato, kad kagėbistai net ne
siruošia tarnauti partijai tokiai, 
kokia ji yra.

KGB užduotis - visiškai valdy
ti visas pokomunistines struktū
ras. Spaudoje pasirodžiusios 
„grupuotės istorijos” tolesnė 
eiga rodo, jog tiek LDDP, tiek 
prezidentas su nauju jiems skir
tu vaidmeniu visiškai susitaikė.

Kreiptinas dėmesys į faktų, 
kad per penkerius valstybin
gumo metus Lietuvoje nepriim
tas joks įstatymas, kuris sus

tabdytų užsienio specialių 
tarnybų ardomąjį veikimų prieš 
valstybę.

Tad Lietuvos piliečius drąsiai 
galima lyginti su senovės grai
kų mitologinio herojaus Laoko
ono vaikais.

BAIGĖSI MOKSLO METAI 

KAUNO KUNIGV 
SEMINARIJOJE

Gegužės 27 d. iškilmingu aktu
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos didžiojoje salėje 
buvo užbaigti 1994-95 mokslo 
metai. Kreipdamasis į susirin
kusius seminarijos auklėtinius, 
Kauno vyskupas augziliaras Si
gitas Tamkevičius linkėjo klie
rikams „degti tikėjimo ugnimi” 
ir būti apaštalais. Teologijos 
bakalauro diplomai buvo įteikti 
septyniems šeštų seminarijos 
kursų baigusiems auklėtiniams, 
dvidešimt šešiems penktą kursų 
baigusiems klierikams ir vie
nam kunigui.

Stojamieji egzaminai į Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminari
jų šiais metais vyks rugpjūčio 17 
d. Kandidatams reikės parašyti 
rašinį iš teologijos pagrindų. 
Kaip rašoma seminarijos ir Teo
logijos fakulteto vadovybės krei
pimesi į Lietuvos jaunuolius, pa
sirengimas kunigystei trunka 
šešerius metus, o studijos vyks
ta Kauno Katalikų teologijos fa
kultete prie VDU. Baigusiems 
seminarijų suteikiami kunigys
tės šventimai. Sėkmingai išlai
kiusiems teologijos egzaminus 
ir parašiusiems mokslinį darbų 
suteikiamas teologijos bakalau
ro laipsnis. Gabiausieji siunčia
mi tęsti studijas užsienyje.

Į kunigų seminarijų priimami 
jaunuoliai nuo 18 metų am
žiaus, „rimtai apsvarstę pašau
kimų kunigystei, doro elgesio, 
praktikuojantys katalikai, ga
būs mokslui, baigę vidurinę ar 
jai tolygių mokyklą”. Kan
didatai birželio — rugpjūčio 
mėn. turi asmeniškai atvykti į 
seminarijų, parašyti pareiškimų 
ir užpildyti pateiktą anketų. Su 
savimi jie privalo turėti savo or
dinaro rekomendaciją, klebono 
parašytų charakteristiką, krikšto 
metrikus, sveikatos pažymą, ka
rinį bilietų, pasų, mokyklos 
baigimo atestatų, keturias fo
tonuotraukas.
(„Katalikų bažnyčia Lietu

voje”, Nr.5)

• Telšiuose gegužės 7 d. 
vyko meilės ir padėkos Motinai 
renginiai. Po šv. Mišių, kurios 
katedroje buvo aukojamos už 
gyvas ir mirusias motinas, su
sirinkusiems parapijos salėje 
šventės dalyviams žodį tarė Tel
šių kunigu seminaruos dvasios 
tėvas mons. Jonas Kauneckas, 
o seminarijos auklėtiniai atliko 
motinoms skirtų koncertų.

Popiežius rašo 
moterims

Š.m. liepos 10 d. popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė 
laiškų, ypač taikomą pasaulio 
moterims, pasisakydamas ban
dysiąs kalbėti „į kiekvienos mo
ters širdį ir protų”. Laiškas 
paskelbtas ryšium su Jungtinių 
Tautų ruošiama ketvirtąja 
Pasaulio moterų konferencija, 
turinčia įvykti Beijing (Kinijoje) 
šį rugsėjo mėnesį.

Kaip buvo galima tikėtis, šv. 
Tėvas laiške stengėsi išvengti 
kontroversijų ir kreipti savo 
mintis kiek galima pozityvesne 
linkme, tačiau griežtai pasiliko 
prie Bažnyčios pažiūros į ne
gimusių kūdikių žudymą ir mo
terų kunigystę. Pastarieji du 
ankstyvesniųjų popiežiaus 
pasisakymų bei enciklikų pa
tvirtinimai jau susilaukė aštrios 
reakcijos iš moterų feministinio 
judėjimo vadovybės ir narių. 
Kadangi negimusių kūdikių žu
dymas (nors įprasta jį vadinti ne 
tokiu „kruvinu” žodžiu — abor
tai), be abejo, bus viena disku
tuojamų temų moterų suvažia
vime Kinijoje, popiežius kaip tik 
pabrėžė Katalikų Bažnyčios 
pažiūrą į abortus: moteris, dirb
tiniu būdu nutraukianti nėš
tumą, papildo žmogžudystę, 
nepaisant, kokios priežastys ją 
paskatina tai padaryti. Katali
kėms, kurios dalyvaus konfe
rencijoje, šis priminimas bus 
reikšmingas.

Popiežius laiške pamini, kad 
„kunigystė nėra dominavimo, o 
tarnystės klausimas”. Vyrų ir 
moterų teises Bažnyčia vienodai 
gerbia ir pripažįsta, bet mato 
skirtingų vyrų ir moterų rolę. 

Kristus apaštalais pasirinko tik 
vyrus, todėl ir Bažnyčia nesi
ruošia atsisakyti paties jos įkū
rėjo įvestos tradicijos. Galbūt, 
norėdamas kiek sušvelninti 
savo žodžius apie Kunigystės 
sakramentą, pasiliekantį išskir
tinai vyrams (ir žinodamas, jog 
daugelis moterų prieš tą pasisa
kymą „šiaušis”), popiežius 
primena, kad daugybė labai 
talentingų, gabių, išsimokslinu
sių moterų paskyrė savo tarnys
tę Bažnyčiai ir tuo paliko neiš
dylantį ženklą jos istorijoje.

Apskritai šiame laiške kalba
ma labai jautriai, su padėka ir 
iš dalies atsiprašymu, kad pra
eityje Katalikų Bažnyčia pa
kankamai griežtai nepasmerkė 
baisių skriaudų, nukreiptų 
prieš moteris. Juk pats Kristus

Danutė Bindokienė

prieš kone du tūkstančius metų 
savo pavyzdžiu parodė žmonijai, 
kokia turi būti jos pažiūra į mo
teris. Jis buvo moterims atlai
dus, pagarbus, jautrus, atviras. 
Jeigu istorijos slinktyje žmonija 
(ir Bažnyčia) nutolo nuo tos 
dieviškosios formulės, tai dabar 
atėjo laikas klaidas atitaisyti.

Gražiausia laiško dalis yra jo 
pradžia, kai šv. Tėvas dėkoja 
moterims: motinoms, dukte
rims, seserims, žmonoms; mo
terims profesionalėms, ypač 
pasirinkusioms religinės bend
ruomenės gyvenimą. Moterims 
Dievo suteikta ypatinga 
dovana: jos moka žmones matyti 
„ne tiek akimis, kiek širdimi”, 
nepaisant, kokioje ideologinėje 
ar politinėje sistemoje gyventų; 
moterys linkusios aukotis kitų 
labui — švietimo darbe, tarnau
jant vargšams, silpniesiems. 
Tokiu būdu moteris visuomenėj 
tampa „dvasios ir kultūros mo
tina”. Moteris apdovanota 
„natūraliu vidiniu įžvalgumu, 
kuris padeda jai palaikyti atvi
rus ir šiltus ryšius su kitais”. 
Deja, daugelyje kultūrų pačios 
brangiausios moters savybės ne 
tik niekinamos, bet panei
giamos. Viena tokių — motinys
tė. Mots -ys, pasirinkusios žmo
nos ir motinos rolę, turi būti ver
tinamos, o ne diskriminuoja
mos.

Popiežius pasisako už lygias 
moterų teises visuomenėje: 
vienodų atlyginimą su vyrais už 
tų patį darbą, dirbančių motinų 
globų, vienodas teises žengti 
karjeros keliu darbovietėje, tas 
pačias teises šeimoje ir pan.

Galima sakyti, kad tai pirmas 
toks laiškas Katalikų Bažnyčios 
istorijoje ir apie jo turinį (su tam 
tikrais rezervais) daugumas 
katalikių atsiliepia teigiamai. 
Popiežius sako, kad laikas 
pažvelgti į milžiniškų moterų 
įnašų žmonijai, o tas įnašas nei 
kiek nemažesnis kaip vyrų, juo 
labiau, kad moterims kone vi
suomet reikėjo „plaukti prieš 
srovę”: joms buvo sunkiai pri
einamas mokslas, jos buvo 
paniekintos, ignoruojamos, 
dažniau vertinamos pagal savo 
išvaizdų, bet ne pagal suge
bėjimus, dvasines savybes, pro
fesinį pasiruošimą.

Moterų suvažiavimo išvaka
rėse šv. Tėvas tarytum stengiasi 
bent iš dalies atitaisyti istorijos 
skriaudas moteriškai giminei. O 
tai jau „susitaikymo pradžia”.

PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS 
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Vedant jį pro važiuojantį garvežį, jis staiga metėsi po 
jo ratais ir žuvo. Tai toks likimas dviejų brolių Leono 
ir Broniaus Stančikų, vyrų kaip ąžuolų, kovojusių 
skapiškėnų partizanų eilėse. Ypač išsiskyrė iš visų Bro
nius savo milžinišku ūgiu ir didele jėga, jis kaip žaisliuką 
nešiojosi didžiulį vokiškų kulkosvaidį. Jie abu buvo 
stambaus ūkininko sūnūs. Senasis tėvas iškeliavo į 
Sibirą. Po tiek metų man ausyse tebeskamba brolių 
dainuota partizaniška daina: „Saulutė į vakarus leidos, 
ilgėjosi girios ir pievos, veidužį man ašaros puošė, kai 
tu pasakei man su Diev...”

Viso to nebūtų buvę, jeigu mūsų kraštas nebūtų 
buvęs okupuotas svetimųjų. Broliai būtų arę gimtinės 
žemę ir darbavęsi Lietuvai. Šiandieną jų nebėra. 
Nežinau kaip susiklostė Leono žmonos ir jo dukros 
likimas, neturiu smulkesnių žinių.

1994 m. vasarų važiavau pro buvusio Topolio dvaro 
vietų. Nieko negalėjau bepažinti. Tik didelių medžių krū
va, tankūs lapuočiai, nepažįstami buvusio kolchozo pa
statai, nepažįstami žmonės... Važiavome keliais, kurių 
anksčiau, rodos, nebuvo.

Tarybinių dokumentų įsigijimas

Giliai sukrėstas dviejų būrio draugų žuvimo po

NKVD kariuomenės siautėjimų Skapagiry ir Turmiš- 
kyje, prasiveržęs pro jų apsupimo žiedų, netekęs savo 
palydovo vilkšunio „Frico”, pagaliau pasiekiau savo at
sarginį bunkerį, įrengtų Vėželių kaimo pakraštyje 
negyvenamoje Trumpicko gryčioje. Nedidelė tai buvo 
slėptuvė vienam žmogui, padaryta po aukštaitiška kros
nimi. Šalia namo pamatų pro mažytį plyšelį įeidavo oras 
ir truputis šviesos. Vienų rytų, man ilgiau miegant, 
mane prikėlė šūviai ir šaudymas tiesiai į mano 
„bunkerį” — slėptuvę. Iš miego pabudęs, greit nesusi- 
gaudžiau, kas čia atsitiko? Pro plyšį pamačiau patį 
„Perkūnų” ir bent dešimtį stribų. Pasirodo, jie užklydę 
į kaimų ir pasivaišinę degtine pas J. Jonušį, po gerų 
pietų, sumanė pašaudyti į taikinį, kurį pasistatė ties 
mano slėptuve. Nusiraminęs, kad čia tik pripuolamy- 
bė, bet ne išdavystė, stebėjau jų veidus. Lengvai galėjau 
likviduoti „Perkūnų”, o gal ir dar kelis — bet kas iš to? 
Tuomet aš aiškiai supratau, jog komunizmo tokiais 
ginklais nenugalėsi. Greit paliko jie mane ramybėje, 
nežinodami į ką šaudė.

Būdamas izoliuotas nuo visų, keletą naktų iš eilės 
bandžiau užmegzti nutrūkusius ryšius — viskas veltui. 
Jie visi pasitraukė kažkur tolyn, link Vabalninko. 
Visokios mintys sukosi galvoje, ieškojau sprendimo 
maldoje. Prisimenu, kaip staiga, lyg koks žaibas blyks
telėjo mintis, kuri anksčiau niekad nekildavo: „Numir
ti visados suspėsi!” Priesaikos tai mes nebuvome priėmę, 
gal keisti kovos būdų? „Kišk kalavijų atgal į jo vietų, 
nes visi, kurie griebiasi kalavijo, žus nuo kalavijo*’.. (Mt. 
26, 52) Grūdas, jei jis nekris į žemę ir nebus apmiręs, 
jis neneša vaisiaus... Taigi gal keisti kovos būdų? Lyg 
kažkokios vidinės jėgos pastūmėtas, atsistojau ir išėjau. 
Per tėvo gerų pažįstamų Kubickų, smulkų valstietį iš

to paties Vėželių kaimo, greitai buvau jo vežime, ypač 
sužinojus, kad šiuo metu „Perkūno” nėra namuose. 
Dviese su Kubicku užeinam į milicijos būstinę. Durys 
praviros. Nieko nėra. Lovoje gulėjo tamsiai mėlyna 
kariška uniforma kariškis, apsivyniojęs baltu rankšluos
čiu galvų. Pakėlė akis ir rusiškai tarė: „Ko jums reikia? 
Paaiškinom, kad atėjome gauti dokumentų. Jis paklau
sė: „O kur gyvenai?” Susigriebiau kažkaip pasakyti, jog 
pas senelę, štai ir liudininkas. Jis nieko daugiau 
nesakęs, nuplėšė kampų rusiško laikraščio, rodos, „Prav- 
da”, gulėjusio ant stalo ir rusiškai užrašė: „Šiuo 
pažymiu, kad Povilas Vaičekauskas vyksta į Rokiškio 
karinį komisariatų”, (parašas) leitenantas Volkov, data. 
Jis vėl atsigulė, matyt labai skaudėjo galvų. Mes išėjom.

Nedelsdamas pėsčias nuėjau į Rokiškį, niekieno 
nesulaikytas, stojau į karinę komisjjų, ten vėl apžiūrėjo 
pusnuogį, patikrino pažastis dėl SS ženklų ir išdavė lai 
kinų, baltų karinį bilietų. Mažiukas NKVD leitenantas, 
kalbus lietuviškai, išdavė pažymėjimų, kuriame buvo 
štai kas užrašyta rusiškai: „Pažymėjimas. Šiuo 
pažymima, kad Povilui Vaičekauskui leidžiama pra
gyventi Skapiškio miestelio teritorįjoje. Antspaudas. 
Parašas. Data”. Paduodant tų dokumentų, nei iš šio, nei 
iš to staiga piktai pagrasino: „Žiūrėk, daugiau neik į 
Černiaus bandų!”. Instruktavo, kad nuolat reikės regist
ruotis milicijoj. Štai ir viskas. Bet ir čia vėl man padėjo 
laimė. Aš nėjau ten registruotis, bet kreipiausi pas savo 
krikšto tėvo Benedikto Vaičiūno žmonų, kurios brolis 
tuo metu buvo Skapiškio valsčiaus partorgas. Ji garan
tavo dėl manęs, neatlyžtamai prašė mažybiniu vardu 
brolio, kad padėtų man. Partorgas paniurusiu veidu 
tylėjo. Pagaliau, neatsilaikęs sesers prašymų, burbtelėjo: 
„Einam!”. Nusivedęs į vykdomojo komiteto įstaiga, liepė

vienam savo pareigūnų mane priregistruoti ir tuoj pat 
išregistruoti. Taip aš išsprūdau dar penkeriems metams 
iš NKVD horizonto. To partorgo pavardė Baltrūnas, var 
do neprisimenu, tai labai aukšto LTSR veikėjo, buvu
sio Lietuvos komjaunimo sekretoriaus, Valerijono 
Baltrūno tėvas. V. Baltrūnas vėliau buvo ir Lietuvos 
KP CK. Prisimenu, kad valsčiaus partorgas vienąsyk, 
ginkluotas automatu, užklydo savo tėviškėj į vienų 
sodybą ir joje sutiko atsitiktinai buvusius kelis mūsų 
būrio partizanus. Jis niekad to nesitikėjo. Kadangi visi 
buvo pažįstami nuo vaikystės dienų, atvirai pasikalbėjo, 
dar išgėrė po stikliukų ir taikiai išsiskyrė, laikydami 
tai paslaptyje. Tai pavyzdys, kad buvo ir yra visokių 
žmonių, net ir iš komunistų tarpo, kurių už įsitikinimus 
negalima smerkti. Teisti mus tegali vienas Dievas.

Nei mano krikšto tėvo, nei jo žmonos, nei minėto par 
torgo, jau nebėra gyvųjų tarpe.

Antrasis areštas

Ėjo jau 1950 metai, o aš dar nebuvau NKVD na
guose. Prisimenu tuos metus, kai dirbau Vilniaus 
universitete Gamtos mokslų fakulteto Darvinizmo ir 
genetikos katedroje, Čiurlionio gatvėje, Vilniuje. Tuo 
metu katedros vedėjas buvo profesorius dr. Povilas 
Snarskis, aspirantė J. Monstvilaitė ir kita aspirantė, 
žydų kilmės, kurios tikslią pavardę pamiršau. Prisimenu 
fakulteto partorgų, doc. Petrylų, nuo kurio vienąsyk 
gavau stipriai barti už tai, kad išverčiau iš rusų kalbos 
Stalino žodžius: „Mokslas, kuris yra nutraukęs ryšius 
su bandymais ir praktika — koksai tai yra mokslas”.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DAYTONA BEACH, FL
PAGERBTAS 

JONAS DAUGĖLA

Visuomenininkas, žurnalistas 
Jonas Daugėla š.m. birželio 15 
d. šventė savo amžiaus aštuo
niasdešimties metų sukaktį. Ta 
proga Daytona Beach, FL, Lie
tuvių klubo valdyba birželio 22 
d. suruošė jo pagerbimą Mar
kos restorane.

Pagerbime dalyvavo beveik 
visi šio telkinio lietuviai. Ren
ginio programai vadovavo žur
nalistas Algirdas Šilbajoris. 
Svečiams susirinkus, netrukus 
pasirodė ir jubiliatas Jonas Dau
gėla su žmona operos soliste 
Juoze. Juos susirinkusieji suti
ko plojimais. Jubiliatui šis su
sitikimas buvo staigmena.

Po valandėlės dalyviai pakėlė 
vyno taures, sudainavo sukak
tuvininkui ilgiausių metų linkė
jimus, o „Sietyno” choristai, su
dainavo ir „Valio, valio, valio”.

Pasivaišinus restorano patiek
tais valgiais, programos vedėjas 
Algirdas Šilbajoris pirmuoju 
kalbėtoju pakvietė Vytautą Ab- 
raitį, tautinės minties ilgametį 
veikėją.

Vytautas Abraitis neilgame 
žodyje išsakė jubiliato Jono 
Daugėlos gyvenimo dorybes — 
išeitą mokslą, įgytą specialybę 
— agronomo, darbus T ’etuvoje, 
ypač rūpesčiu skirti sietuvos 
ūkininkams ir darbo žmonėms. 
Jonas Daugėla ir profesiją 
pasirinko vildamasis būti 
naudingu padėdamas ugdyti 
žemės ūkį ir darbo žmonių 
gerbūvį. Palietė jo veiklą Var
pininkuose, Valstiečių liau
dininkų judėjime, didelį įnašą, 
kaip žurnalisto spaudai, įnašą 
išeivijoje visuomeniniam ir po
litiniam gyvenimui. Jonas Dau
gėla visą gyvenimą pašventė 
mūsų tautos ir išeivijos darbams, 
šviesesnei ateičiai. V. Abraitis 
išreiškė ir savo bei žmonos Stel- 
los jubiliatui nuoširdžiausius 
linkėjimus.

Po to LB Daytona Beach apyl. 
pirm. dr. Birutė Preikštienė ir 
Tėvynės sąjungos (LK) grupės 
vicepirm. Kazimieras Barūnas 
įvertino jubiliato prasmingą 
gyvenimą ir išreiškė šių organi
zacijų linkėjimus.

Lietuvių Žurnalistų s-gos cen
tro valdybos pirm. Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės sveikinimą per
skaitė žurnalistas Jurgis Janu- 
šaitis, pasveikindamas sukak
tuvininką ir LŽS-gos Garbės 
teismo, Lietuvių fondo tarybos 
ir v-bos vardu (kaip įgaliotinis). 
Trumpai įvertino Jono Daugė
los didelį įnašą mūsų spaudai ir 
pasveikino Jį 65-rių metų 
spaudos darbų sukaktyje. Prie 
šių linkėjimų J. Janušaitis

jubiliatą pasveikino savo ir 
žmonos Verutės vardu.

Narimantas Karaša sveikino 
„Kortų klubo” vardu, humo- 
ristiškai, palinkėjo sėkmės kor
tų lošime ir įteikė dvi kalades 
kortų iš Lietuvos ir „aukso” 
maišelį, jeigu ištiktų nesėkmės 
kortų lošime.

Klubo v-bos vicepirm. Aniceta 
Mažeikienė pasveikino klubo 
vardu ir įteikė dovanėlę. Jubi
liato gyvenimo ištikimoji paly
dovė, operos solistė Juoze 
Daugėlienė prisiminė savo vyro 
kilniąsias dorybes, ypač sužino
jusi dabar jo didelį pomėgį „ūki
ninkauti”, ką jis jau įrodo tvar
kydamas savo sklype „pavyz
dingą ūkį”.

Romualdas Budreika, Jono 
Daugėlos, berods, bendraamžis, 
drauge vaikystės dienas pralei
dę toje pačioje gimnazijoje, 
prisiminė savo draugo Jono ano 
meto draugystę, charakterį, sie
kimus, pasidžiaugė išlikusia 
draugyste.

Pabaigoje žodį tarė jubiliatas 
Jonas Daugėla. Jis mintimis 
sugrįžo beveik į vaikystės 
dienas, į valstybinę gimnaziją 
Šiauliuose, vėliau išgyvenimus 
Dotnuvos žemės ūkio akademi
joje. Jo kolegos rinkosi tada įvai
rias profesijas, išsakydami savo 
gyvenimo tikslus, o Jonas Dau
gėla, tikras Lietuvos žemės vai
kas, matydamas Lietuvos ūki
ninko ir darbininko gyvenimą, 
ryžosi pasirinkti agronomo 
profesiją, kuri vėliau tarnavo 
Lietuvos gerbūvio kėlimui.

Visi kalbėtojai prisiminė Jono 
Daugėlos gyvenimo ryškesnius 
bruožus, jo įnašą visuomeninei 
ir politinei veiklai, nuoširdų 
atsidėjimą mūsų spaudai, kurio 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
gyvenimo problemas aptarian
tieji straipsniai praturtina mū
sų spaudą.

Jonas Daugėla išreiškė padė
ką klubo nariams, ypač mote
rims už šią malonią jam suruoš
tą staigmeną, padėkojo visiems 
dalyviams, o kalbėjusiems už 
sveikinimus ir linkėjimus.

Po to vyko su jubiliatu gražus 
pabendravimas. Algirdas Šilba
joris tarė ačiū visiems už atsi
lankymą. Pagerbimas praėjo 
malonia nuotaika. Programą 
sumaniai pravedė žurnalistas ir 
visuomenininkas Algirdas Šil
bajoris. Daug sielos įdėjo klubo 
valdybos moterys, ypač darbš
čioji Danutė Šilbajorienė. Sve
čiai buvo pavaišinti ir Onutės 
Daržinskienės labai skaniu 
„Gimtadienio” pyragu, skirtu 
jubiliato garbei.

NAUJA ORGANIZACIJA 
PRADĖJO VEIKLĄ

1994 m. rudenį veikliųjų žmo
nių — JAV LB Tarybos ir Day

tona Beach LB apylinkės valdy
bos narės dr. Sigitos Ramanaus
kienės, Kazimiero Barūno ir 
kitų dėka Daytona Beach lietu
vių telkinyje buvo suorganizuo
ta ir įsteigta Tėvynės sąjun- 
gos-Lietuvos Konservatorių 
grupė. Pirmininke buvo išrink
ta dr. Sigita Ramanauskienė, 
vicepirmininku Kazimieras Ba
rūnas, iždininke Vanda Bagdo
nienė, sekretorium Eduardas 
Senkus.

Po susiorganizavimo grupė 
tuojau pradėjo savo veiklą. Lie
tuvoje rinkimams į savivaldy
bes artėjant, ši grupė jautriai 
atsiliepė į TS-gos-LK vadovybės 
prašymą paremti jų veiklą pini
gais; rinko tam reikalui aukas 
ir per trumpą laiką Tėvynės są- 
jungos-LK grupės nariai ir pri
jaučiantys suaukojo 1,000 dol. 
Mažai grupei tai reikšmingas 
įnašas.

Š.m. birželio 27 d. pirminin
kės dr. Sigitos Ramanauskienės 
namuose vyko šios grupės narių 
ir prijaučiančiųjų susirinkimas. 
Dr. Sigita Ramanauskienė, pa
sveikinusi susirinkusius pra
nešė apie veiklą. Pasidžiaugė 
gera grupės veikla, dėkingai 
vertino visus prisidėjusius prie 
veiklos savo darbu ir auka. Pa
žymėjo, kad grupės įnašas į Flo
ridos Tėvynės sąjungos skyriaus 
veiklą sėkmingas, o tūkstantinė 
— reikšminga parama.

Pirmininkė aptarė ir ateities 
veiklą. Aukoms telkti bus su
ruošta „Garage sale”, pirminin
kės namuose gegužinė ir dova
nų paskirstymas.

Taip pat Tėvynės sąjungos- 
LK Daytona Beach grupė rug
sėjo 10 d. pirmą kartą ruoš Tau
tos šventės minėjimą. Prince of 
Peace parapijoje — bažnyčioje 
pamaldos, o po pamaldų salėje 
vyks minėjimas.

Susirinkime dalyvavęs Ame
rikoje studijas gilinantis Levec- 
kių giminaitis dr. Vytas Bra- 
siūnas įdomiai papasakojo vyks
tančias politines, ekonomines ir 
Tėvynės sąjungos-LK veiklos 
problemas. Ragino aktyviai da
lyvauti Lietuvos politiniame gy
venime remiant Tėvynės 
sąjungos veiklą.

Veiklos pagyvinimo klausi
mais pasisakė darbštusis Kazi
mieras Barūnas, konkrečiai 
pasiūlydamas keletą naudingų 
veiklai planų. Po susirinkimo 
pirmininkė dalyvius pavaišino 
priešpiečiais, o dalyviai „su
metė” šimtinę, kurią pirmi
ninkė paskyrė grupės veiklai 
paremti.

Jurgis Janušaitis

• JAV pripažino Lietuvą de 
jure 1922 m. liepos 28 d.

Joną Daugėlą, jo 80 metų sukakties proga sveikinant. Iš k. — sukaktuvininko 
žmona Juoze Daugėlienė, programai vadovavęs žurn. Algirdas Silbąjoris 
įteikia dalyvių pasirašytą adresą gimtadienį švenčiančiam visuomenininkui, 
žurn. Jonui Daugėlai

Nuotr. Donato Stuko

PIRMIEJI LIETUVIAI 
TEXAS VALSTIJOJE

Texas valstijos DeWitt apy
gardoje š.m. birželio pradžioje 
įvyko vienas iš reikšmingiausių 
įvykių negausios vietinių lietu
vių bendruomenės gyvenime: iš
kilmingai buvo atidengta Texas 
istorinė paminklinė lenta lietu
viams imigrantams, atvyku- 
siems į DeWitt apygardą prieš 
140 metų, atminti.

Memoriale pateikiama trum
pa pirmųjų Lietuvos imigrantų 
istorija. Tarp daugelio Europos 
imigrantų, plūstančių į mažai 
gyvenamas Texas teritorijas de
vynioliktojo amžiaus viduryje, 
buvo ir nedidelė grupė lietuvių, 
kurie apsigyveno DeWitt apy
gardos Yorktown apylinkėje. 
Laiko slinktyje,atvykėliai asi
miliavosi su imigrantais iš Vo
kietijos, taip paslėpdami savo 
tikrąsias šaknis daugeliui metų. 
Dokumentai rodo, jog pirmai
siais lietuviais, apsigyvenusiais 
šioje apylinkėje, galima laikyti 
Davido ir Doros Stančių (Schol- 
ze) šeimą. Jie atvyko apie 1852 
metus. Istorikai ir tyrinėtojai 
mano, jog tai vieni iš pirmųjų 
lietuvių imigrantų Amerikoje, 
paliudyti dokumentuose. Vė

liau, apie 1874 metus, prie jų 
prisijungė nauji lietuviai imi
grantai — arti 70 šeimų. Dau
guma jų atvyko iš Gumbinės 
apylinkių tuometinėje Rytų 
Prūsijoje ir Amerikos krantus 
pasiekė Galvestono arba India- 
nolos uostuose. Memorialo teks
te pabrėžiama, jog atvykėliai iš 
Lietuvos tapo garbingais Ameri
kos piliečiais, įsijungdami į 
vietinį gyvenimą ir įnešdami 
svarų indėlį į Amerikos istoriją 
ir kultūrą.

Po oficialaus paminklinės len
tos atidarymo buvo aplankytos 
nedidelės Joniškiu kapinės, ku
riose ilsisi daugelio pirmųjų 
Lietuvos atvykėlių palaikai.

Vėliau vyko minėjimas, orga
nizuotos San Antonio lietuvių 
organizacijos „Lithuanians in 
Texas” ir Houston Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės. Buvo 
rodomi dokumentai, nuotrau
kos, žemėlapiai. Tarp švenčian- 
čiųjų buvo pirmųjų lietuvių 
Texas palikuoniai, kurie, nors ir 
nekalba lietuviškai, labai laim
ingi, atradę savo tikrąsias šak
nis.

Asta Davidonytė

LITHUANIANS IN TEXAS 
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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

MM mote 
LENDER

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAL ESTATE

KMIECIK REALTORS' 
į 7922 S. Putoki Rd. 
’ 4365 S. Archec Avė.

DANUTE MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus, (kaiAąyiigą^eltui. <,

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 60439 
(708) 2S7-2241

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
jas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
Jraudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Vs We»t 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

M^ureoavrac

DONT SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL y edenai SAVINGS
ANO IOAN ASSOCIATION 

Cborteied ond Superyned by 4,b United Statei (roveilimeni

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

I

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

Sav. parduoda Clarendon Hilla 2 
mieg. „condo”, antrame aukšte su 
balkonu. Lauko baseinas. $64,000. 
Kreipkitės: tel. 708-923-0670 arba 
312-239-2179 (palikti „mesaage”).

Parduodamas arba išnuomo
jamas 1 mieg. „condo” su vir
tuvės įrengimais. Nuoma $575.

Tel. 708-923-0336

IEŠKO DARBO

Moteris, baigusi universitetą, 53 metų 
amžiaus, ieško darbo prie senelių ar 
vaikų, arba imtųsi namų valymo, saugoji
mo ar kokių panašių darbų.

Kreiptis į Asta Šimaitienę, 6524 S. 
Campbell Avė., Chicago, IL 60629. 

Tel.: 312-776-1036

47 m. moteris Ieško darbo. Turi 
patyrimo ligonių slaugyme, turi 
puikias rekomendacijas. Kreiptis: 

tel. 708-344-2384 arba 
708-344-8479

MISOJE dkANEOUff'

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 

viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60620.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p. Juozui Gailai už rūpestį, paau

kotą laiką ir pastangas gelbstint mano regėjimą. Esu dėkinga 
Saulutei, Lietuvos vaikų globos būreliui, jos pirm. Indrei 
Tijūnėlienei ir visai Tijūnėlių šeimai ilgą laiką globojusiai 
mane, aukojusiai savo brangų laiką ir atidavusiai visas savo 
jiegas sugrąžinant nereginčioms akims šviesą. Didžiausią pa
saulyje ačiū tariu dr. Mindaugui Vygantaui, kuris ne tik atli
ko sudėtingą operaciją veltui, sudarė nuostabias sąlygas toli
mesniam gydymuisi, bet ir pats savo giliu tikėjimu, šviesa, 
sėkmė ir laime uždegė nereginčias akis.

Savo ir dukrelės vardu dėkoju visiems mums padėjusiems, 

Rėdą Šimkutė

f



LAIŠKAI
•

UŽTENKA „KALKINIŲ” 
RAŠINIU

Jau ne kartą lietuviškoje 
spaudoje buvo kreiptasi į ją 
rašančius, prašant, kad tie 
patys rašiniai nebūtų siunčiami 
į kelis kitus, o tik vienam 
laikraščiui. Deja, vis dar pasitai
ko, kad ne kurie rašantieji j 
spaudą, nekreipdami dėmesio į 
tuos prašymus ir žurnalistikos 
etiką, savo rašinius, per kalkę 
ar „Zerexo” mašina padauginę, 
jais „apdovanoja” net kelis 
laikraščius. Ypač „kalkiniais” 
rašiniais neretai save „pasigar
sina” vienas rašantysis iš 
Čikagos.

Ateityje, jei „kalkiniai” 
rašiniai lietuviškoje spaudoje 
nesiliaus rodytis, teks juos ir jų 
autorius registruoti ir paskelbti. 
Užtenka apgaudinėti laikraš
čių redaktorius ir skriausti 
skaitytojus!

Petras Palys
Tobyhanna, PA

TAIP NEGALIMA DARYTI

Visi buvo kviečiami atvykti 
liepos 16 d. į „Margučio” ren
giamą pianistės Mūzos Rubac 
kytės koncertą. Buvo skel
biama, kad bus šaldoma salė ir 
t.t. Tą dieną temperatūra siekė 
93°. Prieš koncertą salė buvo 
truputį atšaldyta, bet per kon
certą šaldymas buvo išjungtas. 
Kai kas aiškino, kad tai sukelia 
ūžimą, bet jo beveik nesigirdėjo, 
nors turiu ir neblogą klausą. Sė
dėjome šlapi, negalėdami net 
tinkamai džiaugtis koncertu (o 
jis buvo tikrai puikus). Ką be
kalbėti apie piąpistę, kuri turėjo 
atlikti visą koncertą ir šluos
tytis prakaitą nuo rankų, veido 
bei klavišų!

Kam tada tas šaldymas, jei juo 
negalima pasinaudoti ir kodėl 
taip klaidingai skelbiama? Taip 
negalima daryti. Gerai, kad ne
buvo lavonų. Išėjus iš salės, 
lauke buvo žymiai vėsiau, negu 
viduj.

Dana Stankaitytė
Oak Lawn, IL

PADĖKA

Savo ir turbūt daugelio kitų 
sporto mėgėjų vardu reiškiu di 
džiulę padėką „Draugui” ir 
ypač Lietuvos olimpinio komi
teto Atlantoje atstovui inž. dr. 
Remigijui Gaškai už puikius 
Europos krepšinio pirmenybių 
aprašymus. Kasdien nekantriai 
laukėme žinių ir su džiaugsmu 
išgyvenome mūsų laimėjimus. 
Garbė krepšininkams, sporto 
arenoje vėl iškėlusiems Lietu
vos vardą visame pasaulyje!

Algirdas Šilbajoiis 
Ormond Beach, FL

NE VISADA SAULĖ ŠVIEČIA

Perskaičius „Draugo” Nr. 126
(1995.VI.30) Jono Daugėlos 
laišką apie lietuvių kalbos 
niokojimą Lietuvos spaudos 
puslapiuose, pasidarė^liūdna. 
Abejoju, kad Floridos lietu
viškos spaudos bendradarbių 
griežtas pareiškimas „Lietuvos 
aido” redaktoriams atneš teigia
mų rezultatų; panašūs nusi
skundimai jau keli metai iš eilės 
yra siunčiami ne tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje gyvenančių 
skaitytojų (kai kurie dėl tos 
priežasties net nutraukė prenu
meratą).

Kas keisčiausia, kad rytojaus 
dienos 1995.VII.01) „Draugo” 
kultūriniame priede, „Kertinės 
paraštės” skiltyje poetas Pranas 
Visvydas irgi neapsieina be 
lietuvių kalbos niokojimo. Savo 
nuotaikingame rašinėlyje „Ne 
visada saulė šviečia” šalia 
spalvingai pavartotų žodžių bei 
išsireiškimų (saulė plieskė, 
lauke jau pliaupia, lietaus 
muzika, diena sumirks lietuje ir 
kt.) autorius ima ir, parafra
zuojant jo paties išsireiškimą, 
„nesąmoningai ’nusižaidžia žo
džiais”. 'Štai jo „žodžių žai
dimas”: žokėjai (jojikai), laine
riai (keleiviniai lėktuvai), tra
kas (bėgimo takas), favoritas 
(mėgstamasis).

Atrodo, kad ir „Draugo” kul
tūriniame priede „ne visada 
saulė šviečia”.

Viktoras Priščepionka
Ottawa, Canada

REIKĖJO KOMENTARŲ

Viešėdamas Amerikoje, turiu 
maloniu galimybę skaityti čia 
leidžiamus lietuviškus laikraš
čius, jų tarpe ir „Draugą”. Ran
du daug gerų ir įdomių straips
nių, tačiau liepos 8 d. numery
je (1311 įdėtas prof. B. Genzelio 
straipsnis, su skambiu pava
dinimu „Lietuva ir Rusijos ko
munistinės imperijos griūtis”, 
verčia mane rašyti šį laišką.

Buvo laikai, kada prof. B.
Genzelį, kaip vieną iš Sąjūdžio 
vadovybės narių, Lietuvoje 
daug kas gerbė. Įvykių tėkmė 
buvusį Vilniaus universiteto 
komunistų organizacijos sekre
torių toli nenunešė. Prisime
name, kad jis po sausio 13 
nakties buvo vienas iš tų, kurie 
nebeatėjo į Aukšč. Tarybos 
posėdį, pareikšdamas, jog viskas 
baigta ir nėra ko daugiau rink
tis. Dabar, išrinktas į Seimą 
pagal LDDP sąrašą, draus
mingai balsuoja pagal partijos 
nurodymus ir yra vienas iš jos 
ideologų. Ideologinio darbo jis 
neapleidžia jokiu atveju. Ir 
minėtame straipsnyje jis sten
giasi skaitytojams įdiegti dabar 
LDDP labai propaguojamą 
mintį, kad Lietuvos nepriklau
somybė buvo atstatyta ne
1990.03.11, o 1990.02.07, kai
LTSR Aukšč. Taryba priėmė kai

Golfininkų ketvertukas Lietuvių fondo ruoštose žaidynėse liepos 16 d. Iš 
kairės: Vytas Ringus, dr. Edmundas Ringus, Osvaldas Nakas ir dr. Jonas 
Valaitis.

kuriuos nutarimus. Prof. B. 
Genzelis pats tikriausiai 
supranta, koks tai absurdas, kai 
okupacinės valdžios institucija, 
kuri niekam neatstovauja, skel
bia, kad Lietuva nelaiko save 
SSSR dalimi, nes ankstesni jos 
sprendimai yra neteisėti ir 
niekiniai, tačiau nesiima jokių 
konkrečių veiksmų. Tuo metu 
prieš Brazausko CK rūmus ka
bojo ilgas plakatas: „Lietuva be 
suvereniteto, Lietuva be atei
ties”. O savo kalbose jis aiškino, 
kad,, geriausias suverenitetas 
yra SSSR sudėtyje.

Tokia pat nesąmonė buvo ir 
LKP atsiskyrimas nuo KPSS. 
Visi, stebėję tuos įvykius, 
prisimena kaip Berezovas sten
gėsi įtikinti Maskvoje buka
galvius, KPSS CK narius, kad 
LKP, pasilikdama vieningoje 
partijoje, praranda bet kokią 
įtaką Lietuvoje ir yra būtina 
formaliai atsiskirti.

Dabar B. Genzelis šiuos oku
pacinės valdžios ir kolaborantų 
partijos manipuliavimus pa
teikia kaip svarbiausius to 
meto Lietuvos istorijos įvykius.

Mano supratimu „Draugo” 
redakcija galėjo išspausdinti šį 
straipsnį tik su išsamiu komen
taru. To nepadariusi, ji suteikė 
aukštą tribūną LDDP ideologui, 
pučiančiam burbulus apie ne
būtus LKP nuopelnus, atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę.

A. Lisauskas 
„Kovo 11” redaktorius

Vilnius, Seattle, WA

BŪTŲ ŽMONIŠKA IR 
KRIKŠČIONIŠKA

Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
niekada nebuvo geri. Jie ypač 
pablogėjo po Pirmojo pasaulinio 
karo, kai Lenkija, svajodama 
dar apie uniją ąu Lietuva ir 
turėdama imperialistinius tiks
lus, užgrobusi Lietuvos pietry
čius, persekiojo ten gyvenančius 
lietuvius už lietuviškumo pasi
reiškimus. Tą liūdną netolimos 
praeities istoriją mums primena 
Ignas Medžiukas savo straips
niu: „Pietryčių Lietuvos liki
mas” („Draugas”, 1995 m. 
birželio 22 d.).

Nors Lenkija katalikiškas 
kraštas, bet jos valdžia ir 
dvasininkija fanatiškai baudė ir 
skriaudė lietuvius už lietuvių 
kalbos vartojimą ir lietuvišką 
veiklą kultūrinėje bei švietimo 
srityje. Tokios lenkiškumo nuo
taikos dar ir dabar nėra visai 
išblėsusios. Jei Lenkija tikrai 
nori gerų kaimyninių santykių 
su Lietuva, ji neturėtų bijoti at
virai pripažinti savo klaidas, 
nusižengus žmoniškumui, len
kinant lietuvius.

Abiejų valstybių santykių 
gerinimui būtų prasminga, jei 
popiežius Jonas Paulius II pa 
tartų Lenkijos prezidentui savo 
tautos vardu apgailestauti už 
padarytas skriaudas Lietuvai. 
Tai būtų žmoniška ir krikš
čioniška.

Juozas Navakas
Gulfport, FL

Išlaikę nelengvus egzaminus, Partizano Daumanto kuopos jaunučiai ateitininkai džiaugiasi galėję 
duoti įžodį. Iš k. - Saulė Sidrytė (matoma dalinai), Nida Masiulytė, Tara Mikužytė, Aleksa Janu- 
šaitė, Jonukas Domanskis, Julius Gylys, Edvardas Kuprys, Paulius Lieponis, Antanas Petkus.

Nuotr. Danos Mikužienės
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ESAME DĖKINGI

Esu labai dėkingas „Draugui” 
už paskelbtą informaciją, skirtą 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams, apie Rietavo parapijos 
senelių namų statybą. Į pagal
bos kvietimą atsiliepia nemažai 
tautiečių, kilusių iš mūsų 
parapijos. Ačiū jiems! Didelį 
organizacinį darbą atliko JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 

pirm. Birutė Jasaitienė, kurioss 
rūpesčiu surinkta 1,730 dol.

Senelių namų statybai auko
jo šie asmenys: Antanina Jauta- 
kas (600 dol.), Jonas Grigola 
(250 dol.), Stasė Kankus (200 
dol.), a.a. Kazimiero ir Ste
fanijos Vaičių vardu (200 dol.), 
Rimšienė (100 dol.), Ona ir Jo
nas Motiejūnai (100 dol.),

Vladas Jomantas (100 dol.), Ona 
Jakutis (100 dol.), Apol. Var
nelis (50 dol.), Aurelija Kriau
čiūnienė (30 dol.).

Visos šios aukos mums labai 
reikalingos ir brangios, nes jos 
spartina statybą. Suprantama, 
vien minėtos sumos nepakaks 
darbams užbaigti, bet mes 
esame tikrai dėkingi. Tuo pačiu 
drįstu pakviesti tautiečius tęsti 
kilniąją misiją Rietavo parapi
jos senelių namų statybai. Jūsų 
pagalba padės greičiau įrengti 

jaukų prieglobstį beglobiams ir 
vargstantiems seneliams.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį 

šeštadienį Rietavo parapijos Sv. 
Mykolo Archangelo bažnyčioje 
aukojame šv. Mišias ir meldžia
mės už visus geradarius.

Kun. Česlovas Degutis 
Parapijos klebonas

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI,
„ mirusius atsimenant, aukojo

(nuo 1994 m. gruodžio mėn. iki 1995 m. birželio mėn )
ė '

A.A. JUZEFĄ KABLIAUSKIENĖ

Po $10.00 Julija Smilgienė, Vanda Prunskienė, Jane 
Merkienė.

Po $20.00 Aldona, Elegijus Kaminskai, Kostas Burba, 
Emilija Kielienė, Irena, Tomas YVeigand, Jonas, Gene 
Miglinai, Aldona, Aleksas Rukuižos, Vanda, Antanas 
Brazdžiūnai.

Po $25 Dana, Aleksas Vitkus, Elvyra Juzėnas.
Po $50.00 Gražina Senkevičienė, Dr. & Mrs. Norbert 

YVeber.
$500.00 Sofija, Jorge Galante.

A.A. KONSTANCIJA MICEVIČIENĖ

$20.00 Sofija, Adolfas Jelioniai.
$25.00 Dalia Vakselienė.
$100.00 Universal Savings Bank.

A. A. RACHELĖ MEMENĄS

$100.00 Kun. Vytas ir Milda Memenai.

A.A. Dr. ADOLFAS BALTRUKĖNAS

$20.00 Angelė Venclovienė.

A.A. VERONIKA MAŠIOTIENĖ

$50.00 Baniutė Kronienė.

A.A. EMILIJA ZUBRICKIENĖ

$15.00 Stasė ir Algirdas Didžiuliai.

A.A. AGNUTĖ KIŽIENĖ

$25.00 Augusta ir Vacys šauliai.

A.A. SOFIJA ADOMAITIENĖ

Po $10.00 Juozas Andrašiūnas, Uršulė Balskienė, Juozas 

Macenas, Stasys Vanagūnas, Juozas Blažys, Stasys Česna- 
vičius, Vera, Justas švabai, Jonas Miglinas, Vincas Pavilčius.

$5.00 Bronė Mikulskienė.
Po $15.00 Ignas Petrauskas, Stasė, Algirdas Didžiuliai.
$20.00 Dr. Vytautas Tauras, Sigutė, Juozas Užupiai, 

Justas, Rasa šarauskai, Dr. Stasė, Kazys Riškus, Aldona 

Riškus, Nata, Vytautas Aukštuoliai, Kostas Burba, Aga 
Rimienė.

Po $25.00 Vytautas K. Čapas, Juozas Graužinis, Irena, 
Julius Gelažiai, Jonė Linkuvienė, Balys Račkauskas, Mara 
Svotelienė, Vacys, Augusta šauliai.

Po $30.00 Vanda, Jonas Stankai, Emilija Kolbienė.
Po $50.00 Dr. Birutė Kasakaitienė, Vlada Klein, Elena, 

Stasys Barai, Irena, Antanas Sprindžiai.
$60.00 Marytė, Vladas Ruzgai.
$100.00 Janina Marks. Tel. 219-696-2228/TeI. - Fax 219-696-7760
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PADĖKA
Mūsų brangus, mylimas Sūnus, Brolis, Dėdė, Krikšto 

sūnus.

A.tA.
RIMANTAS GENČIUS

gyvenęs Indianapolyje, IN, palaidotas š.m. birželio 22 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Širdingai dėkojame, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui už puikiai sutvar
kytas religines apeigas.

Nuoširdi padėka, kan. V. Zakarauskui, taip gražiai at
likusiam apeigas kapinėse, už šv. Mišias, guodžiantį pamoks
lą bei užjaučiančius žodžius.

Gili padėka krikšto motinai, Joanai Stoškaitei, kuri 
puikiai sutvarkė visus laidotuvių reikalus, papuošė altorių 
gražiomis gėlėmis, pakvietė sol. Lijaną Kopūstaitę, muz. 
Ričardą Šoką, kurių graži muzika ir giedojimas palengvino 
mūsų liūdesį.

Dėkojame, Petrui Petručiui, kuris „Margučio” radijo pro
gramoje net du vakarus Rimantą taip gražiai paminėjo.

Dėkojame Zitai Baltramonaitei, lankiusiai velionį ligos 
metu ir atsisveikinusiai draugų vardu.

Dėkojame Algiui Regiui, taip gražiai apibūdinusiam a.a. 
Rimantą.

Dėkojame Petrui Mikalajūnui už didelį pasišventimą ir 
a.a. Rimanto lankymą ligos metu.

Reiškiame gilią padėką giminėms, draugams, pažįs
tamiems, kurie atsilankė su velioniu atsisveikinti į kapines, 
dalyvavo šv. Mišiose, pareiškė mums nuoširdžią užuojautą 
žodžiu, raštu ar telefonu.

Dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, įvairioms 
labdaros organizacijoms.

Dėkojame visiems, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėkoti.

Liūdi: tėvai, broliai su šeimomis, krikšto tėvai.

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

mirus, vyrą STASĮ, dukterį DANUTĘ, sūnų 
PAULIŲ su žmona, brolį EDMUNDĄ ir seseris 
VANDĄ ir ONĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Povilas Babickas 
Eugenija Jakubauskienė 
Eleonora Matulevičienė 
Janina ir Petras Mikšiai 
Raminta ir Petras Moliai 
Regina ir Jonas Palubeckai 
Rita ir Albinas Valinskai 
Maria ir Jonas Vidūnai

A.tA.
EDNAI VAŠKELIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
STASIUI, vaikams DANUTEI ir PAULIUI, seserims 
ONAI ir VANDAI su šeimomis bei broliui EDMUN
DUI. Liūdime kartu su jumis.

Apolonija Koklienė 
Dalė ir Algis Lukai 
Danutė ir Rimantas Dirvoniai

1 I

A. t A.
JONUI BERŽANSKIUI I

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
sūnui JONUI D. BERŽANSKIUI, šeimai, giminėms 
ir visiems artimiesiems.

X Lietuvių Tautinių šokių Šventės 
Organizacinis Komitetas

L IETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
i

Jie — kaip gerieji „Kalėdų 
seneliai” - į „Draugo” ad
ministraciją atskubėjo su 
gražiais, vertingais fantais, kad 
busimojoje liepos 30 d. geguži
nėje „laimės šulinys” per grei
tai neišsektų, kol patenkins 
visus, trokštančius savo laimę 
išmėginti. Fantų atnešė: An
tanas Juodvalkis, Teodoras 
Blinstrubas, Agota Šuopienė, 
Julija Satinskas, Lietuvos gen. 
garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, E. ir E. Olšaus
kai, Roma ir Saulius Kupriai, 
A. Iešmantienė, Motiejus Krūs
nis. Visiems nuoširdus ačiū!

Ričardo Šoko vadovaujamas 
estradinis orkestras, pirmą kar
tą sudarytas iš šešių muzikan
tų, gros Brighton Parko lietuvių 
rengiamame festivalyje rytoj, 
šiandien, penktadienį, liepos 21 
d., nuo 6 vai. iki 9 vai. vak., o 
šeštadienį nuo 6 vai. iki 10 vai. 
vak. Visuomenė kviečiama atei
ti, pasiklausyti ir pasivaišinti 
prie lietuvių palapinės.

Šį sekmadienį, liepos 23 d., 
8 vai. vak., „Gintaro” klube 
(Marųuette Parke) bus rodoma 
Europos krepšinio čempionato, 
vykusio Atėnuose, Graikijoje, 
finalinių rungtynių Lietuva-Ju
goslavija vaizdajuostė. Visi 
kviečiami.

Marija Noreikienė, Lietuvos
Dukterų draugijos pirmininkė 
su savo talkininkėmis padės 
vaišinti susirinkusius į 
„Draugo” gegužinę liepos 30 d., 
sekmadienį. Jos dalins svečiams 
maistą.

Joana Drūtytė, Chicago, IL,
„Drauge” nusipirko spaudos už 
nemažą pinigų sumą. Nuoširdus 
ačiū už įvertinimą lietuviškų 
knygų ir mūsų knygyno aplan
kymą.

Lietuvių fondo ruožtų golfo žaidynių talkininkės. Iš kairės: Ramana Stepo 
navičiūtė, Nida Bichnevičiūtė ir Vilija Meilytė. Žaidynės vyko liepos 16 d. 
Lieponių golfo laukuose.

x Amerikiečių skaučių 
skiltis iš Heidelberg, Vokietijos, 
paskaitę „Bridges” žurnale apie 
nelaimingus vaikus — našlai
čius Lietuvoje, atsiuntė vieno 
vaiko paramos metinį mokestį 
$150. Dėkojame skautėms! 
„Lietuvos našlaičių glųbos” 
komitetas.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

„Kalbų ir vėjų nesugau
dysi”, — sako lietuvių liaudies 
patarlė. Taip ir šį kartą: paskli
do gandai, kuriuos Jaunimo 
centro vadovybė mato reikalą 
griežtai paneigti. Jaunimo cen
tro valdyba pasiekė kažkieno 
skleidžiami gandai apie praėjusį 
savaitgalį tariamai įvykusį 
įsilaužimą ar vagystę centre. 
Nieko panašaus nėra buvę. 
Valdybą stebina gandoskleidžių 
aktyvumas ir „kūrybingumas”, 
paskleidžiant vis naujus nebūtų 
įvykių variantus. Jeigu ta 
energija būtų panaudota ge
resniems tikslams, daug galė
tume pasiekti!

Šiandien vakare (liepos 21 
d.) tarp 8 ir 9 vai., pasiklausy
kite Amerikos Lietuvių radijo 
laidoje transliuojamų kompozi
toriaus K. Banaičio kūrinių, 
atliekamų mūsų žymiųjų solis
tų ir chorų. Programoje nėra 
reklaminių intarpų, todėl visą 
valandą bus galima džiaugtis K. 
Banaičio kūryba. Stotis — 
WCEV, banga - 1450 AM.

Union Pier Lietuvių draugi
ja ruošia gegužinę šį sekma
dienį, liepos 23 d., Karaičių va- 
savietėje „Gintare”, Union Pier, 
MI. Kam nusibodo vasaros 
karščiai miesto aplinkoje, kvie
čiami atsigaivinti gražioje 
paežerėje, pavėsingose vasarvie
tės pievelėse, malonioje Union 
Pier Lietuvių draugijos narių 
artumoje. Pradžia 10:30val. r. 
vėliavų pakėlimu, kuriam vado
vauja jūrų šauliai, po to bus 
aukojamos šv. Mišios, o dar 
vėliau — visi gegužinės sma
gumai — su vaišėmis, muzika, 
laimėjimais. Atvykite! (Visa 
dienos programa vyksta Michi- 
gano laiku, t.y. viena valanda 
vėliau, kaip Čikagoje).

Birutė Butkūnienė į „Drau
go” gegužinės „laimės šulinį” 
įdėjo ir savąjį fantą. Ačiū!

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 Edmundas Vasiliauskas
iš Glen Ellyn, IL remia Lietu
voje našlaitį. Pratęsdamas me
tinį našlaičio globos mokestį 
antriems metams atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(ak)

x Vladas ir Maria Gelažiai 
iš St. Petersburg Beach, atsiun
tė $150 ir nori globoti vieną 
našlaitį Lietuvoje. Taip pat 
prašo poros daugiavaikių, var
gingų šeimų adresų, kurioms 
reikia pagalbos. Geriems žmo
nėms dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

VISI l GAMTĄ

Tik pavasario saulutei sušvi
tus, tuojau prasideda didžiau
sias darbymetis organizacijose 
bei klubuose, ruošiant ge- 
gužines-piknikus. Gegužinių 
rengimų aikštelėms išnykus, or
ganizacijos spiečiasi salėse. 
Nedaug rasi organizacijų, 
kurios turi laimę suruošti 
gegužinę lauke, atvirame ore. 
Viena tokių yra didžiausia dien
raščio „Draugo” gegužinė, kuri 
rengiama kas metai savame 
sode. Šiais metais „Draugo” 
gegužinė bus liepos 30 d., 
sekmadienį. Gegužinė bus pra
dėta šv. Mišiomis 11:30 vai. 
ryte. Jas aukos „Draugo” 
moderatorius kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC. Tuojau po Mišių 
bus pietūs. Žinoma, viskas su 
priedais. Taip pat kavutė ir 
įvairūs saldumynai. Maistas 
bus šviežias, nes gaminamas ten 
pat, vienuolyno virtuvėje. Be to, 
bus malonus ir geras aptarna
vimas. Norintiems atgaivos, 
veiks baras. Veiks laimės šuli
nys, kurį visuomet tvarko Biru
tė Jasaitienė su savo padėjėjo
mis. Labai visų gegužinės 
dalyvių yra mėgstamas didysis 
dovanų paskirstymas. O žmonės 
suneša labai vertingų dovanų, 
kurios patraukia visų akį.

Norintiems pamiklinta, kojas, 
gros muz. Arūnas Augustaitis. 
Veiks ir knygų skyrių0 kur bus 
galima įsigyti norimų leidinių. 
Bus priimamos ir „Draugo” 
prenumeratos. Bus visur išties
tos palapinės, tad nereikės kęsti 
karščio. Tad visi į „Draugo” 
gegužinę, visi į gamtą, kur 
linksmai praleisite sekmadienio 
popietę ir tuo pačiu paremsite 
taip reikalingą dienraštį. 
Niekados netrūko lankytojų 
„Draugo” gegužinėje, bus aps
čiai ir šį kartą.

Po šios gegužinės kitą sekma
dienį, t.y. rugpjūčio 6 d., įvyks 
Liet. Krikščionių Demokratų 
Čikagos skyriaus išvyka — ge
gužinė Lidijos ir Vlado Šoliūnų 
sodyboje Willow Springs. Žino
ma, ši gegužinė nesutrauks 
daug žmonių, dauguma daly
vauja organizacijos nariai ir 
šiek tiek svečių. Gegužinė pra
sidės 1 vai., o nuo Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčios išvažiuos 
autobusas 12 vai.

Ir čia nereikės kęsti karščio: 
viduje yra vėsinimas, o lauke 
stalai medžių pavėsiuose. Šioje 
išvykoje, manau, bus trumpas 
politinis pranešimas, pietūs ir 
dovanų paskirstymas. Todėl 
visi, kas gali, prašomi dalyvauti 
ir paremti LKDS — Čikagos 
skyriaus rengiamą gegužinę 
atvirame ore. Smulkiau bus 
paskelbta vėliau.

Ant. Repšienė

Sv. Kazimiero seserys 
džiaugiasi, kad jų vasaros 
šventė, vykusi vienuolyno sode 
liepos 9 d., buvo labai sėkminga. 
Sės. Margaret Petcavage at
siuntė, „Draugui” padėką už 
skelbimus, nes jie padėjo su
kviesti žmones į šventę. „Drau
gas” visuomet mielai patarnau
ja, bet malonu gauti ir gerus žo
džius.

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

(sk)

x Ieškoma Maria Juknis ar
jos vaikai: Aldona, Birutė ir 
Albertas, anksčiau gyvenę 6517 
S. Campbell, Chicago, IL. Ieško 
Lietuvoje gyvenančios vyro 
seserys: Stefa, Aldona ir brolis 
Valentas. Žinantieji prašomi 
rašyti: Vytautas Cemnolons- 
kis, Neries Krantinė 13-55, 
Kaunas 233026, Lithuania.

'(sk)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Eglutė”. 1995, birželis. 
Leidžia JAV LB Švietimo 
taryba. Vyr. redaktorė — Nijolė 
Nausėdienė. Administratorius
— Viktoras Kučas, 13648 Kicka- 
poo Trail, Lockport, IL 60441. 
Redakcijos adresas; 13154 Spar- 
row Ct., Lockport, II 60441.

Mėnesinis žurnalas lietuvių 
kalba vaikams užsienyje. Šiame 
numeryje vaikučiai ras pasaką 
„Liūtas ir stalius”, daug eilė
raštukų, sužinos apie dykumų 
gyventojus kupranugarius, 
galės atidaryti juokų maišelį, 
pasukti galvas, sprendžiant 
galvosūkius.
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• „Vytis”, 1995, Nr. 6. Redak
torė Marytė Abbott, P.O. Box 
1934, Grand Central Sta., NY, 
10163-1934. Tel.: (718) 937- 
3352.

Lietuvos vyčių leidžiamas 
mėnesinis žurnalas anglų 
kalba. Numeryje — straipsniai 
vyčių gyvenimo temomis, raši
niai visuomeniniais, politiniais, 
kultūros klausimais. Edvardas 
Baranauskas prisimena a.a. 
Stasį Lozoraitį; spausdinama 
102-os vyčių kuopos istorija, 
kaip visada, rasime lietuviškų 
eilių, dainų, lietuviškų valgių 
receptų; tradicinę lietuvių 
kalbos pamokėlę.

• „Naujasis židinys/Aidai”.
1995, gegužė. Leidžia „Aidų” 
leidykla, Universiteto 4, 2001 
Vilnius. Vyr. redaktorius — Pet
ras Kimbrys. Red. tel.: 220311, 
fax: 222363.

Mėnesinis religijos ir kultūros 
žurnalas. Šiame numeryje kun. 
Julius Norvilą rašo apie idėją 
sukurti Lietuvos Ekumeninę 
Bažnyčių tarybą; spausdinama 
krikščioniškos klasikos veikalo
— Origeno „Apie pradus” iš
trauka; pateikiamas Hans Urs 
Von Baltasar rašinys teologijos 
klausimais. Skaitytojai galės 
susipažinti su niekad neskelb
tais, pokario ir tremties metais 
rašytais, Kazio Inčiūros eilė
raščiais; apie pirmuosius An
tano Škėmos kūrybinius ban
dymus rašo Rimvydas Šilba
joris; gausu rašinių kultūros, 
visuomeninio gyvenimo temo
mis.

• „Caritas”, 1995 m. Nr. 2. 
Leidžia Lietuvos Caritas federa
cija. Vyr. redaktorė — Vanda 
Ibianska. Red. adresas: Vilniaus 
29, 3000 Kaunas, Lietuva. Tel.: 
226292. Šiame numeryje: kun. 
S. Yla ir kun. R. Repšys sampro

Visuomenininkai, nuolatiniai lietuviškų renginių lankytojai — ir rėmėjai —■ 
Ona ir Jonas Gradinskai Lietuvių tautinės sąjungos gegužinėje liepos 16 d. 
Ateitininkų namų sode.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Lietuvių fondo ruoštose golfo žaidynėse liepos 16 d. Iš kairės: Jonas Kubilius, LF valdybos pirm. 
Stasys Baras, Jonas Baris, Juozas Juraitis ir dr. Antanas Razma.

tauja laisvės tema; rašoma apie 
šešis tikėjimo vystymosi etapus; 
R. Vinciūnienė supažindina su 
Kauno Vytauto bažnyčios is
torija; pateikiami reportažai iš 
Lietuvos parapijų gyvenimo, 
aprašomi įvykę renginiai. Jau 
antras žurnalo numeris išeina 
didesnio formato, kas daro 
leidinį patrauklesniu.

• „Kultūros barai”. 1995, 
Nr. 6. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas. Redakcijos 
adresas: Universiteto 6, 2600 
Vilnius MTP. Fax: 610538.

Šiame numeryje R. Pavilionis 
samprotauja apie verslo ir 
kultūros ryšį; L. Donskis rašo 
moralinės kultūros tema; spaus
dinama ištrauka iš Juozo Apu
čio romano „Pokalbyje nega
lima sustoti”. Lietuvos tele
vizijos problemas nagrinėja A. 
Galinis, rasime straipsnių 
teatro, dailės, muzikos temomis.

• „Sv. Antano parapija. 
1920-1995”, Detroit, Michigan. 
Deimantinio jubiliejaus sukak
tuvinis leidinys. Išleido Šv. An
tano lietuvių parapija. Reda
gavo Stasys Garliauskas. 
Spaudė „Draugo” spaustuvė. 
Tiražas: 350 egz., 1995.

Istorinis metraštinis leidinys, 
kuriame pasakojama apie Šv. 
Antano parapijos kūrimą, mo
kyklos bei bažnyčios statybų ir 
išlaikymą iki šių dienų, apie 
lietuvišką chorinę muziką ir 
giesmes. Tai tarsi dokumentas, 
liudijantis ateinančioms kar
toms žmonių, kurie dėjo ir deda 
visas pastangas, kad parapija ir 
toliau būtų lietuvių religinis ir 
tautinis židinys, pasiaukojimą.

GOLFININKAI JUNGIASI Į 
LIETUVIŲ FONDO EILES

Vienas pagrindinių uždavinių 
Lietuvių fondo vadovybei šiuo 
metu yra, kaip pritraukti naujų, 
ypač jaunų, narių fondą. LF pa
grindinis kapitalas gražiai kles
ti ir yra vilčių, kad jau šiais 
metais šoktels iki 8 mil. dolerių. 
Pinigai, kuriuos LF taryba 
saugiai investavusi, duocįa 
pajamų ir tuo pačiu įgalina 
Lietuvių fondą puoselėti 
lietuvybės užmojus išeivijoje bei 
tėvynėje. Tačiau Lietuvių fondo 
narių skaičius neauga propor
cingai su jo kapitalu; nemažai 
vyresniosios kartos narių, kurie 
Lietuvių fondą kūrė ir brandino, 
iškeliauja amžinybėn, apleis
dami LF eiles.

Lietuvių fondo vadovybės 
mintis paieškoti naujų narių 
sportininkų tarpe, šį kartą golfo 
entuziastų, o jų yra nemažai, 
atnešė ir teigiamus rezultatus. { 
LF golfo žaidynes, saulėtą, bet 
ne karščiausią sekmadienio 
popietę, liepos 16 dieną, Old 
Oak — Lieponių golfo klube 
dalyvavo keturiasdešimt 
golfininkų, iš jų dešimt įsijungė 
ir į Lietuvių fondo narių eiles. 
Tad rengėjų dėtos viltys pasi
teisino. Reikia pastebėti, kad 
nemažai golfininkų jau yra iš 
anksčiau aktyvūs Lietuvių fon
do nariai.

Vakare po žaidynių golfi- 
ninkams ir svečiams Lietuvių 
fondas suruošė šaunią vaka
rienę. Vakarienei baigiantis, 
prie kavutės, žaidynių organi
zatorius, Lietuvių fondo valdy
bos pirmininkas Stasys Baras 
paskelbė žaidynių laimėtojus ir 
jiems įteikė atitinkamas 
dovanas. Jis paminėjo ir 
padėkojo Standard Federal 
bankui ir Rūtai Staniulienei, 
kurios pastangomis šios 
dovanos buvo gautos. Rūta 
Staniulienė užima šiame banke 
atsakingas pareigas, o taip pat 
ji yra ir aktyvi LF tarybos narė.

Arčiausiai prie vėliavėlės 
vienu smūgiu vyrų klasėje 
numušęs, pirmą vietą laimėjo 
Rimas Bikulčius. Moterų kla
sėje šį rekordą laimėjo Aldona 
Vaitkienė. O arčiausiai prie 
vėliavėlės dviem smūgiais 
numušė Vytas Vaitkus.

Geriausiu rezultatu (su 
mažiausiai smūgių — 81) vyrų 
klasėje sužaidė Rytas Kleiza ir 
Vytautas Vaitkus. Antra vieta 
teko Vytui Ringui (84 mušimai). 
Moterų grupėje geriausiai 
sužaidė Aldona Vaitkienė (91 
smūgis) ir Irena Kleizienė tą pat 
atliko su 100 smūgių. Trečią 
vietą pasidalino Genė Rimkienė 
ir Rita Karas (106 mušimai).

Vyrų ,,low net” (atskaičius 
išlyginamuosius smūgius) 
pirmą vietą gavo Leonas Jurai
tis ir Bruno Racevičius (69 
mušimai). Antrą vietą su 73 
smūgiais teko Raimundui Simo- 
kaičiui, Vladui Meilei, Juozui 
Bacevičiui ir Frank Gelžin. Mo
terų grupėje „low net” pirmą 
vietą gavo Nijolė Simokaitienė

(66 smūgiai), o antra vieta 
atiteko (71 smūgis) Genei Rim
kienei.

Apdovanojęs žaidynių laimė
tojus, LF valdybos pirmininkas 
Stasys Baras padėkojo renginio 
talkininkams Jonui Bariui, 
Ramonai Steponavičiūtei, Vili
jai Meilytei ir Nidai Bichne- 
vičiūtei. Jis taip pat išreiškė 
gilią padėką daug nuoširdumo 
parodžiusiems Old Oak Country 
Club savininkams p. Liepo- 
niams. Golfininkai savo ruožtu 
reiškė padėką Stasiui Barui už 
įdėtas pastangas bei neiš- 
semiantį entuziazmą, šias 
žaidynes organizuojant. Jie lin
kėjo, kad žaidynių tradicija būtų 
tęsiama ir ateityje.

Pirmosios LF golfo žaidynės 
praėjo smagiai; oras po karščių 
maloniai atvėso, gąsdinančio 
lietaus nebuvo, nors vienas 
žaidėjas tvirtino, kad jam ant 
nosies užkritę du lietaus lašai, 
bet tai buvo tikriausiai prakai
to. Kad žaidėjai neištrokštų, 
visą laiką juos sekiojo vežimėlis 
su šalta atgaiva.

Į golfo žaidynių vakarienę at
silankė ir svečių, jų tarpe LF 
tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, LF garbės pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, 
Standard Federal banko atsto
vė Rūta Staniulienė; jie visi 
pasveikino laimėtojus.

Žaidynių užbaigimo nuotaikai 
pakelti visiems dalyviams buvo 
išdalinti numeriukai ir, iš
traukus laiminguosius, buvo 
padalinta nemažai dovanų, 
kurias taip pat padovanojo 
Standard Federal bankas.

Pirmos Lietuvių fondo golfo 
žaidynės visapusiškai pavyko ir 
lauksime, kad jos, kaip visi 
linkėjo, virstų tradicinėmis, o 
gal net ir LF taurės varžybomis.

Juozas Končius

Kapitonas Arūnas Tamulaitis liepos 
9 d. Jaunimo centre vykusiame ramo- 
vėnų susirinkime skaitęs paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę ir parodęs 
tos kariuomenės ženklus. Kpt. Arū
nas keletą pastarųjų mėnesių pra
leido Lietuvoje ir konsultavo ka
riuomenės reikalais.

• „Draugas” šviečia, „Drau 
gas” kviečia, „Draugas” mus vi 
sus paliečia.
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