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P. Gylys: „Partnerystės" 
programa negali būti 

alternatyva stojimui į NATO 
Vilnius, birželio 5 d. (AGEP) 

— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys antradieni 
Berlyne per Šiaurės Atlanto 
Bendradarbiavimo Tarybos 
(NACC) užsienio reikalų mi
nistrų susitikimą labai teigia
mai įvertino NATO programą 
„Partnerystė vardan taikos" ir 
pabrėžė, kad regioninis bendra
darbiavimas yra labai svarbus, 
tačiau negali tapti pakaitalu 
Lietuvos siekiui integruotis į 
NATO gynybine sistemą. 

Ministras sakė, kad Bendra
darbiavimo Taryba per penke
rius metus atliko didelį stabi
lizuojantį vaidmenį regione, o 
„Partnerystės" programa sutei
kė praktinio bendradarbiavimo 
galimybe, kurią Lietuva sėk
mingai išnaudojo, pranešė Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos informacijos skyrius. 

JAV Valstybės sekretorius 
Warren Christopher palankiai 
įvertino NACC ir „Partnerys

tės" įnašą į saugumą ir stabi
lumą ir siūlė suteikti NATO 
partnerėms galimybe daly vau 
ti Europos pajėgų planavime. 

Tuo tarpu Rusijos užsienio rei 
kalų ministras Jevgenij Prima-
kov pabrėžė, kad NACC ir 
„Partnerystės" procesas turi 
būti pritaikytas bendriems tiks
lams, o ne tapti kai kurioms 
valstybėms pasiruošimu narys
tei NATO. J. Primakov siūlė 
sukurti kontaktinę grupę, suda
rytą iš NACC ir Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Or
ganizacijos (ESBO) atstovų, kuri 
aptarinėtų taikos palaikymo 
klausimus Europoje. 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl sakė pritariąs NATO plėti
mo politikai, tačiau paragino 
priimti sprendimus, kuriems 
pritartų visos Europos valsty
bės. Pasak jo, sprendimų dėl 
NATO plėtimosi galima tikėtis 
ne anksčiau 1997 metų pra
džios. 

Lietuvos ir Kinijos 
vyriausybės pasisako už 

glaudesnius ryšius 
VUnius, birželio 4 d. (AGEP) 

— Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius pirmadienį 
priėmė Kinijos vyriausybinę de
legaciją, kuriai vadovauja Vals
tybės Tarybos vicepremjeras Li 
Lanqiung. Gausioje į Lietuvą 
atvykusioje delegacijoje yra 
kelios dešimtys aukšto rango 
pareigūnų, įvairių ekonomikos 
šakų vadovų bei Kinijos provin
cijos administratorių. 

M. Stankevičius svečiams sa
kė, kad Lietuva suinteresuota 

glaudžiais ryšiais su Kinija, 
ypač atsižvelgiant į sparčiai 
besivystantį jos ekonominį ir 
politinį potencialą. Lietuvos 
premjeras ragino kinus akty
viau dalyvauti, plečiant Klai
pėdos uosto infrastruktūrą, pra
nešė vyriausybės informacijos 
centras. 

Kinijos vicepremjeras siūlė 
konsultacijas, kaip kurti 
laisvąsias ekonomines zonas. 

Šalių atstovai pabrėžė kultū
rinių mainų reikšmę. 

Seimas toliau pritaria ES 
Asociacijos sutarties 

ratifikavimui 
Vilnius, birželio 5 d. (AGEP) 

— Seimas antradienį dar labiau 
priartėjo prie Lietuvos ir 
Europos Sąjungos Asociacijos 
sutarties galutinio ratifikavimo. 
Už tai po antrojo svarstymo 
Seime balsavo 50 Seimo narių; 
du parlamentarai buvo prieš ir 
penki susilaikė. 

L. Linkevičius 
nebuvo atstatydintas 

Vilnius, birželio 3 d. (Elta) -
Seimo LDDP frakcija nusprendė 
neteikti interpeliacijos Krašto 
apsaugos ministrui Linui 
Linkevičiui, nesutarimus su juo 
išspręsti frakcijoje. „Praėjusį 
ketvirtadienį pasikalbėjus su 
prezidentu Algirdu Brazausku 
L. Linkevičius nebuvo atstaty
dintas, todėl pirmadienį frakci
ja sprendė — ar teikti interpelia
ciją, ar spręsti šį klausimą kaip 
frakcijos vidaus reikalą", sakė 
Eltos korespondentui Seimo na
rys Algirdas Kunčinas. Jis pri
minė, kad interpeliacijai teikti 
yra surinkta pakankamai para
šų. Tačiau dauguma LDDP 
frakcijos narių pirmadienį 
pasisakė už tai, kad šis klau
simas būtų sprendžiamas kaip 
frakcijos vidaus reikalas. 
Trečiadienį numatoma išplatin
ti frakcijos pareiškimą, kuriame 
bus išdėstyti motyvai, kodėl in
terpeliacija neteikiama. 

Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius paliko valdan
čiąją LDDP balandžio viduryje, 
tuo sukeldamas partiečių nepa
sitenkinimą. 

Gegužės 29 d., po dvi dienas trukusio Baltijos valstybių prezidentų susitikimo Vilniuje, kurio 
metu buvo pasirašyti dokumentai dėl bendro ėjimo į Europos Sąjungą ir NATO, A. Brazauskas 
(kairėje) kolegas Lennart Meri ir Guntį Ulmanj pakvietė į paroda „Pirk prekę lietuvišką", kur 
jie rodė gyvą susidomėjimą Lietuvos gaminiais. Atsisveikinant, Latvijos prezidentui palinkėta 
sėkmės šį mėnesi Latvijoje vyksiančiuose prezidento rinkimuose. 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

Alkoholio kontrolės įstatymu 
diskriminuojami gyventojai, 

teigia Seimo nariai 
VUnius, birželio 4 d. (AGEP) 

— Keliasdešimt Seimo narių 
prieštarauja visiškam tabako ir 
alkoholio reklamos uždraudi
mui. Lietuvos Konstitucinis 
teismas pripažino, jog gegužės 
31 d. įregistravo 68 Seimo narių 
prašymą ištirti teisės aktų ati
tikimą Konstitucijai. Prašoma 
ištirti Alkoholio kontrolės 
įstatymo bei Tabako kontrolės 
įstatymo kai kurių straipsnių 
atitikimą Konstitucijai. Šių 
įstatymų straipsniuose yra api
brėžiama, kas yra alkoholio ir 
tabako reklama, ir nustatomas 
tokios reklamos visiškas drau
dimas. 

Prašyme pripažįstama, jog sie
kiant apsaugoti žmonių sveika
tą, tabako ir alkoholio reklama 
turėtų būti ribojama, tačiau 
prieštaraujama visiškam tokios 

reklamos draudimui, nes nėra 
įrodyta, kad jis būtinas svei
katai apsaugoti. Rašte teigia
ma, jog būtinybė drausti infor
maciją apie alkoholio ar tabako 
produktus nepagrįsta tol, kol 
patys šie produktai yra neuž
drausti. 

Prašyme iniciatoriai taip pat 
teigia, kad alkoholio ir tabako 
reklamos kategoriškas draudi
mas prieštarauja Konstitucijos 
46-to straipsnio Ji-iai daliai, ku
rioje nustatyta, kad „valstybė 
reguliuoja ūkinę veiklą taip, 
kad ji tarnautų bendrai tautos 
gerovei". Rašte pažymima: „Al
koholio kontrolės įstatymu nu
statyta, jog alkoholinių gėrimų 
reklama draudžiama per Lietu
vos televizijos ir radijo pro
gramas. Tokiu būdu diskrimi
nuojami Lietuvos gyventojai, 

Dauguma posėdyje kalbėju
siųjų parlamentarų ragino pri
tarti sutarties ratifikavimui, ak
centuodami, kad atsilikdama 
nuo kitų Baltijos šalių parla
mentų, Lietuva trukdo Europos 
Sąjungos šalių parlamentams 
ratifikuoti sutartį. Demokratų 
frakcijos narys Valdas Petraus
kas pažymėjo, kad daugelio ES 
šalių parlamentai laukia, kol 
sutartį ratifikuos visos Baltijos 
šalys. Kad įsigaliotų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos asociacijos 
sutartys su Europos Sąjunga, 
jas turi ratifikuoti Europos Par
lamentas, 15 ES šalių parla
mentai ir Baltijos šalių parla
mentai. 

V. Petrauskas ir Tėvynės Są
jungos (Lietuvos Konservatorių) 
partijos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, kad sutar
tį buvo galima ratifikuoti ir 
anksčiau, nelaukiant Konstitu
cijos 47 straipsnio papildymo, 
kuris leistų užsieniečiams įsigy
ti ne žemės ūkio paskirties 
žeme. 

Nors ir nebuvo būtina sinchro
nizuoti ES Asociacijos sutarties 
ratifikavimą ir Konstitucijos 47 
straipsnio pakeitimą, Seimo 
opozicijos vadas išreiškė viltį, 
kad birželio 20 d. Seimas bal
suos tiek už Asociacijos sutar
ties ratifikavimą, tiek antrąjį 
kartą už Konstitucijos 47 
straipsnio pakeitimą. V. Land
sbergis siūlė darbotvarkėje pir
miausia įrašyti sutarties ratifi
kavimo klausimą. 

Atsakydamas į priekaištus dėl 
ratifikavimo vilkinimo, Užsie 

Alkoholio kontrolės įstatymui 
prašoma prezidento paramos 

VUnius, gegužes 28 d. (Elta) 
— Seimo narys Leonas Alesion-
ka prašo prezidento užbaigti 
„bet kokius suinteresuotų 
struktūrų mėginimus žlugdyti 
Lietuvos Respublikos alkoholio 
ir tabako kontrolės politiką". 
Tai šalies vadovui L. Alesionka 
pareiškė savo laiške, kurį ko
mentavo antradienio spaudos 
konferencijoje. 

Sveikatos, socialinių reikalų 
ir darbo komiteto sveikatos 
pakomitečio pirmininkas para
gino prezidentą nepasirašyti šį 
mėnesį Seime priimtos Alkoho-

nio reikalų ministerijos sekre
torius Albinas Januška pažymė
jo, kad buvo delsiama sutartį 
teikti ratifikuoti, baiminantis, 
kad Seime nėra „politinės va
lios" pakeisti Konstitucijos 47 
straipsnį. Tuo tarpu pirmasis 
balsavimas dėl Konstitucijos 
keitimo parodė, kad tokia „po
litinė valia" yra ir buvo galima 
pradėti Asociacijos sutarties 
ratifikavimo procedūrą. 

Svarstymo metu taip pat buvo 
priekaištauta dėl diskutuotinų 
vertimo netikslumų sutarties 
lietuviškajame vertime. 

Vienintelis kalbėjęs prieš su
tarties ratifikavimą, LDDP 
frakcijos narys, Seimo Agra
rinio komiteto pirmininkas 
Mykolas Pronckus sakė, kad 
nebuvo įvykdyta jau įsigaliojusi 
sutartis su Europos Sąjunga dėl 
laisvosios prekybos. Todėl, sakė 
jis, agrarininkai abejoja Asocia
cijos sutarties reikalingumu 
Lietuvai. 

lio kontrolės įstatymo pataisos, 
leidžiančios bendrovei „Lietu
viškas midus" gaminti ir pre
kiauti lietuviško midaus dis-
tiliatu „Žalgiris". Šis tradicinis 
gėrimas, kurio tūrinė etilo alko
holio koncentracija yra 75%, L. 
Alesionkos nuomone, „kenks
mingas žmonių sveikatai". 

Pagal neseniai priimtą Alko
holio kontrolės įstatymą, kurio 
autorius yra gydytojas L. Ale
sionka, Lietuvoje leidžiama ga
minti ne stipresnius kaip 50 
laipsnių alkoholinius gėrimus. 

kurie moka mokesčius į biu
džetą, kuria darbo vietas. O 
reklama rinkos ekonomikoje — 
vienas veiksnių, skatinančių 
gamybą", pažymima rašte. 

Lietuvoje brangs 
šiluma 

VUnius, birželio 5 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybė nutarė 
25% padidinti šilumos energijos 
tarifą. Toks principinis spren
dimas priimtas vyriausybės po
sėdyje trečiadienį. Karstas van
duo greičiausiai pabrangs nuo 
liepos 1 d., o šildymas — nuo 
šildymo sezono pradžios, tačiau 
galutinis vyriausybės sprendi
mas kartu su kompensavimo 
tvarka bus padarytas kitą sa
vaitę. 

Valstybinės energetikos ištek
lių kainų ir energetinės veiklos 
kontrolės komisijos pirmininkas 
Rimantas Lukoševičius žurna
listams sakė, kad komisija siūlė 
padidinti šilumos energijos ta
rifą gyventojams ir kitiems var
totojams vidutiniškai 40%. Ta
čiau ministras pirmininkas 
Mindaugas Stankevičius ir dau
guma kabineto narių posėdyje 
pareiškė, kad šilumos energijos 
tarifą padidinti 40% yra nerealu 
ir kad ją reikia didinti ne dau
giau kaip 25%. 

Pasak R. Lukoševičiaus, šį 
sk irtumą turės padengti 
valstybė. 

Vyriausybė mano, kad ener
getikos sistema veikia neefek
tyviai ir kad pirmiausia reikia 
pasiekti, kad šilumos ūkis veik
tų efektyviai, todėl Energetikos 
ministerijai pavesta paruošti 
atitinkamą veiksmų planą. 

Švietimo įstatymų pataisos 
trukdys švietimo reformą, 

teigia V. Zaborskaitė 
VUnius, gegužės 4 d. (AGEP) 

— Siūlomos švietimo įstatymo 
pataisos pakerta demokratinės 
mokyklos idėją, teigia kultūros 
veikėja, profesorė Vanda Za
borskaitė. Antradienį Seimo 
socialdemokratų frakcijos su
rengtoje spaudos konferencijoje 
buvo diskutuojama, ar reikalin
gos švietimo įstatymo pataisos. 
Kalbėjusieji priėjo vieningos 
išvados, kad jos nukreiptos prieš 
pačią švietimo reformą ir tauti
nės mokyklos koncepciją. „Šias 
pataisas inicijuoja tie, kurie 
teigė, jog tarybinė mokykla 
geriausia", sakė V. Zaborskai
tė. 

Pasak jos, pataisos vėl įvestų 
diktatą „iš aukščiau", o mokyto
jai ir vaikai būtų tik pasyvūs 

K. Bobelis neatsisako 
kaltinimų S. Lozoraičiui 
kolaboravimu su KGB 

VUnius, birželio 5 d. I AGEP* 
— Nepaisydamas kolegų Seime 
pasmerkimo, Seimo narys Ka
zys Bobelis neketina atsisakyti 
kaltinimų velioniui Lietuvos 
diplomatui Stasiui Lozoraičiui. 
esą jis bendradarbiavo su 
KGB. „Aš pasakiau, kad jis 
buvo KGB kolaborantas, ir 
galiu viešai tai pakartoti", 
korespondentui pareiškė K. Bo
belis, trečiadienį Marijampolėje 
susitikime su savo rinkėjais. 

Seimo opozicijos vadovas Vy
tautas Landsbergis pasmerkė 
K. Bobelio kaltinimus buvu
siam Lietuvos ambasadoriui ir 
kandidatui į šalies prezidentus 
1993 m. rinkimuose. „Toks 
kaltinimas žmogui, kuris visą 
gyvenimą paaukojo Lietuvai, o 
dabar negali apsiginti, toli 
prasilenkia su padorumu", sa
koma trečiadienį paskelbtame 
V. Landsbergio pareiškime. 

Per susitikimą su visuomene 
Tauragėje praėjusį penktadienį 
K. Bobelis apkaltino buvusį dip
lomatą Jungtinėse Valstijose ir 

Italijoje kolaboravimu su KGB. 
Seimo narys, kuris po karo ilgai 
gyveno JAV ir vadovavo Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui I VLIKui.\ aiški
na rėmęsis Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos išleista 
knyga „Užkulisiai". „Jei jie 
paneigs, kas toje knygoje pa
rašyta, tai ir aš paneigsiu", 
korespondentui sakė Bobelis, 
komentuodamas Landsbergio 
raginimą atšaukti savo žodžius. 

Kaip pastebi V. Landsbergis, 
„S. Lozoraitis yra miręs ir į 
teismą nepatrauks. Tačiau daug 
žmonių Lietuvoje ir kitur, kurie 
pažinojo S. Lozoraitį ir 1993 m. 
pradžioje matė jame Lietuvos 
viltį, pasmerks K. Bobelio išsi
šokimą". 

Tuo tarpu su rinkėjais Mari
jampolėje susitinkantis K. Bo
belis, kuris nepriklauso jokiai 
frakcijai, sakė jaučiąs didelę 
vietos gyventojų paramą ir ža
dėjo vėl kelti savo kandidatūrą 
šioje apygardoje. 

Konservatoriai ragina lenkus 
nepasiduoti 

nacionalistiniams 
kurstymams 

VUnius, birželio 5 d. (AGEP) 
— Lietuvos konservatoriai kvie
čia lenkus ir visus katalikus ne
pasiduoti lenkų organizacijų 
kurstymams ir „nepaversti reli
ginės ir žmones vienijančios 
šventės nacionalistiniu suprieši
nimu". Trečiadieni išplatintame 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininko Vy
tauto Landsbergio pareiškime 
pažymima, kad dviejų lenkiškų 
organizacijų ekstremistiniai 
vadovai stengiasi išprovokuoti 
konfliktą su Lietuva ir pikty
biškai meluoja apie Lietuvoje 
neva pažeidžiamas lenkų teises. 

V. Landsbergis pažymi, kad 
nors pakenkti Lietuvos ir Len
kijos santykiams nepavyko, Lie
tuvos lenkai ir toliau kurstomi. 

o „vietinis lenkiškas laikraštis 
net buvo išspausdinęs beprotiš
ką antivalstybinį raginimą sek 
ti Bosnijos serbų pavyzdžiu". 

Pasak Seimo opozicijos vado, 
lenkai, jedinstvininkų stiliaus 
proklamacijomis" kviečiami 
ketvirtadienį į mitingą pro
testuoti dėl tariamo jų „rinkimų 
teisės" pažeidimo ir nebūto 
„tautinio mažumų švietimo per
sekiojimo". Triukšmui kelti ir 
priešrinkiminei reklamai nesi
varžoma pasinaudoti Dievo Kū
no švente, kai daugiau žmonių 
iš rajonų gali būti atvykę į 
Vilnių, pažymi Landsbergis. 

Jis taip pat paragino valdan
čiąją LDDP „liautis nuolaidžia
vus ekstremistams". 

Lietuvos lenkų organizacijos 
nubaustos administracine 

bauda 

įsakymų vykdytojai. „Tuo tar
pu mes siūlome mokyklos savi
valdą, o reformuojamoji mokyk
la imtųsi atsakomybės už vaiką 
kartu su šeima", sakė V. Za
borskaitė. 

Daug diskusijų yra sukėlęs 
švietimo įstatymo 17 straipsnis, 
kurį pakeitus, iš normalaus 
pamokų tvarkaraščio bus iš
stumtos tikybos pamokos, o eti
kos pamokos bus visiškai panai
kintos. V. Zaborskaitė pabrėžė, 
jog dorinis ugdymas privalomas 
visiems, o pataisas siūlančią 
grupę pavadino „klaidinančiais 
visuomenę ir neteisingai nu
šviečiančias esamą padėtį". 

„Lietuvos Respublikos švieti
mo įstatymo pakeitimo ir papil
dymo įstatymas" pristatytas 

VUnius, birželio 5 d. Lietuvos 
lenkų organizacijos nubaustos 
administracine bauda už netei
sėtą plakatų klijavimą Vilniaus 
gatvėse. Vilniaus savivaldybės 
Tvarkos palaikymo ir priežiūros 
skyriaus pareigūnas Romualdas 
Katinas korespondentui trečia
dienį sakė, jog šie plakatai, 
kuriuose „nebuvo nė vieno lie
tuviško žodžio", buvo neteisėtai 
klijuojami gatvėse. Daugiausia 
plakatų, kurie kvietė į ketvir
tadienį vyksiantį protesto mi
tingą, buvo išklijuota Naujojo
je Vilnioje. 

R. Katinas informavo, jog tre
čiadienio rytą į savivaldybę tu
rėjo atvykti šio protesto mitingo 
organizatoriai, tačiau vietoj jų 
atvyko sekretorė, kuri „pati 
nieko negali spręsti" Pasak R 
Katino, jei iki pietų nepasirodys 
atsakingi asmenys, „teks pa 
čiam surašyti administracini 
protokolą ir organizatorius nu 

Seime vasario mėnesį. Dvide 
šimt penkių švietimo įstatymo 
straipsnių pakeitimų iniciato 
riai yra LDDP nariai. 

bausti 300 litų bauda". Savival
dybės pareigūnas sakė, jog su
daryta komisija šiandien turi 
nuspręsti, ar šis protesto mitin
gas apskritai nebus uždraustas. 

Lenkų Sąjunga ir Lenkų Rin
kimų Akcija kviečia protestuoti 
prieš, jų teigimu, Lietuvoje dis
kriminuojamas tautinių mažu
mų teises, dėl trukdomo lenkų 
švietimo ir Vilniaus miesto plė 
timo. Mitingas turėtų vykti ket 
virtadienį Nepriklausomybės 
aikštėje nuo 5 valandos vakaro. 
Panašus protesto mitingas vyko 
gegužės 16 dieną. 

— Lietuvoje saulėta, die 
nomis temperatūra pakyla iki 
25 C f73 F'. Naktimis vešiau — 
8-13 C '45-55 P). Baltijos jūroj -
11 C (52 F), o ežeruose :r upėse 
- apie 19 C (62 F>. 
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recija. Ratautas. Romantas. Mil 
da. 

Birželio 8 d.: Medardas. Vii 
helmas. Kaliopas. Germine. 
Merūnas. 
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MINTYS PO 46-JŲ 
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

SPORTO ŽAIDYNIŲ 
Jau žinome 46-jų Š. Amerikos 

lietuvių sporto žaidynių krep
šinio varžybų eigą ir jų nugalė
tojus. Apie tai jau teko rašyti 
ankstesniuose šio dienraščio 
sporto skyriuose. Apie šias 
varžybas šiek tiek raoė ir kita 
mūsų spauda, apie jas pranešė 
ir kai kurios lietuviškos radijo 
valandėlės, rodė televizorių 
ekranuose ir naujai įsisteigusi 
Čikagos LTV. 

Daugiausia šioms žaidynėms 
dėmesio skyrė „Draugas", skai
tytojus informavęs prieš ir po 
žaidynių. Visus gerokai pradžiu
gino „Draugo" vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė, parašy
dama vedamąjį (gegužės 16 d.) 
„Valio sportui". Apie šį gana 
informatyvų vedamąjį teko gir
dėti nemaža gražių atsiliepimų 
pačių žaidynių metu. Būtų ge
rai, kad mūsų užkietėję „poli
tikieriai" pamatytų, kad ne jų, 
o Lietuvos ar išeivijos lietuvių 
sportininkų dėka Lietuva dau
giausiai minima pasaulio spau
dos puslapiuose. Nepastebi jie ir 
to auklėjamojo ir lietuvybės 
skleidimo darbo, at l iekamo 
lietuvių sporto klubų bei kitų 
šios rūšies telkinių. 

Šiuo reikalu žaidynių dieno
mis teko kalbėtis su asmenimis, 
ilgiau ar trumpiau pasireišku
siais mūsų sportinėje veikloje 
(kai kurie ir šiandien tebesi-
reiškia). I šias žaidynes iš Wau-
sau miestelio Wisconsin valsti
joje vienai dienai buvo atvykęs 
ir buvęs šio sporto skyriaus 
bendradarbis ir knygos „Išei
vijos lietuvių sportas" redak
torių, Pranas Mickevičius. Su 
šiuo sportui savo sielą pašven
tusiu vyru yra tekę ilgai bend
rauti. Pažintis ėjo nuo gimtųjų 
Kybartų, per Kasselio pabėgėlių 
stovyklą Vokietijoje iki Ame
rikos. Tekdavo kartu važiuoti ir 
j ankstesnes Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynes, daug 
kalbėti įvairiais sporto klau
simais. Gaila, kad šį didelį spor
to entuziastą buvo prigriebusi 
liga. todėl jis jau nedaug rodo 
aktyvumo, tačiau vis dar domisi 
naujais sporto leidiniais, retes
nėmis žiniomis iš lietuvių spor
to gyvenimo. 

Kalbant apie mūsų visuome
nės veikėjus, jų šiuose žaidynėse 
pasigesta. Kai kurie jų, žaidy
nių proga, atsiuntė savo pasvei
kinimus į žaidynių leidinį, 
tačiau „pamiršo" ateiti į pačias 

JAUNUČIAI 
KREPŠININKAI 

ŽAIDĖ 
TORONTE 

Gegužės 25 ir 26 dienomis 
Toronte įvyko Šiaurės Ameri
kos lietuvių jaunučių krepšinio 
pirmenybės, kurios buvo tęsi
nys kiek anksčiau Čikagoje 
pravestų vyrų bei jaunių var
žybų. Toronte buvo rungty
niaujama net 8 klasėse ir 
čia susirinko daugiau negu 30 
komandų, atstovavusių 7 spor
to klubams. Rungtyniavo 
jaunimas nuo 7 iki 16 metų am
žiaus. 

varžybas. Jie čia daug ką 
gražaus būtų pamatę. Nors ir 
nesezoninių karščių dienomis, 
sportininkų entuziazmas ir jų 
pasirodymų kokybė buvo puiki 
ir teikianti vilčių ateičiai. 

Sporto mėgėjus ir sportinin
kus pradžiugino Lietuvos gen. 
garbės konsulas Čikagoje Vaclo
vas Kleiza, nepabūgęs karščio ir 
tolimos kelionės. Jis čia gražiai 
pasveikino susirinkusius, įteikė 
dovanas. Tai puiki prošvaistė 
mūsų apsiniaukusiame lietuviš
kojo sporto horizonte. 

Žinoma, buvo smagu maty
ti ir energingąjį Algį Rugie
nių, Detroito LSK „Kovo" 
pirmininką ir JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininką sporto 
reikalams. Jis, kaip žinome, 
buvo ir JAV lietuvių spor
tininkų išvykos į V PLS žai
dynes pernai vasarą vykusias 
Lietuvoje komi te to p i r m i 
ninkas. Rugienius su talkinin
kais atsigabeno tr is krepšinio 
komandas, kurių viena — jau
nių A klasėje iškovojo nugalė
tojų medalius. 

Liūdna, kad šį kartą žaidy
nėse nemačiau daugumos mūsų 
sporto veikėjų. Jų dalis jau 
iškeliavę amžinybėn, o kiti — 
ligų ar kitų aplinkybių pririšti 
prie namų. Čia nebuvo atvykęs 
ir „amžinasis' ' šALFASS sekre
torius Algirdas Bielskus iš 
Clevelando. Su juo prieš 
žaidynes teko nemaža kalbėti 
telefonu, tikslinant duomenis 
žaidynių leidiniui apie anks
tesnių žaidynių krepšinio nu
galėtojus. Jo nuopelnai statis
tinės medžiagos kaupime yra di
džiuliai; bėjo vargu ar šiandien 
galėtume turėt i informaciją 
apie ankstesnes sporto žaidynes. 

Jis apgailestavo, kad prieš 
žaidynes turės eiti ligoninėn il
gesniam sveikatos pasit ikri
nimui ir negalės atvykti Čika
gon. Tai buvo tik trečias kartas , 
kuomet jis nebuvo atvykęs į to
kio pobūdžio metines žaidynes. 
Nors nelengvos ligos kamuo
jamas, šis sporto entuziastas dar 
šiandien daug dirba: jis siunčia 
informaciją apie Sporto sąjun
gos veiklą sporto k lubams, 
spaudai ir kitur. 

Antra vertus, smagu, kad atsi
randa naujų vardų ir veidų, vis 
dažniau matomų mūsų sportinė-

Į šias pirmenybes iŠ Čikagos Lietuvos olimpinės krepšinio komandos spalvingais marškinėliais pasipuošė 
komandos trenerio padėjėjas Don Nelson ir žymusis krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis. Tarp jų - Lietuvos Olimpinio komiteto pirm. Artūras b u v o n u v y k u s i o s t ry s k o m a n d o s 
Poviliūnas. Marškinėlius užsisakyti galima tel. (888) 633-3323 arba (888) SU j ų t r e n e r i a i s b e i p a l y d o v a i s : 

977-7526. 

Čikagos „Lituanicos" I krepšinio komandos kapitonai su vyrų B klases 
nnynlrtoju taure Fš k - S Vaznelis ir L. Čepelė. 

Nuotr. Ed . b u l a i č i o 

je veikloje. Iš Toronto buvo atvy
kusi Lina Kuliavienė, kuri daug 
rūpinosi Toronto krepšininkais. 
Taip pat ir kitų miestų sporti
ninkų palydovais buvo nema
tyti, ar mažiau matyti, asme
nys. Šie reiškiniai rodo, kad 
lietuviška veikla Š. Amerikoje 
nenutruks amžinybėn iškelia
vus mūsų sporto veiklos vetera
nams. Gal ji bus netokia kaip 
anksčiau, bet gyvuos. 

Išskirtinai pažymėtinas šių 
žaidynių svarbiausias asmuo — 
Rimas Dirvonis. J is prieš 
žaidynes ir žaidynių metų dirbo 
daug darbų: ruošė krepšinio 
komandas, rungtyniavusias 
ASK „Lituanicos" vardu. Šis 
akademinis sporto klubas įsi
steigė 1952 m. Illinois universi
tete, Čikagoje, ir dabar lietuvių 
krepšinyje yra pirmaujantis Š. 
Amerikoje. Vienu jo steigėjų 
taip pat ir Valdas Adamkevi-
čius (Adamkus), o šiuo metu 
jame jau ilgą laiką „pirmuoju 
smuiku groja" R. Dirvonis. 

ASK „Lituanica" pravedė šių 
žaidynių krepšinio varžybas. Be 
R. Dirvonio čia dirbo jau jau
nesni: Darius Siliūnas, dr. 
Donatas Siliūnas, Algis Jony
nas, Algis Tamošiūnas. Jie čia 
plušo, kiek galėjo, kiek jėgos 
leido. Ne viską buvo galima pa
daryti, ne viskas buvo tobulai 
atlikta. Svarbu, kad visi sten
gėsi, turėjo noro ir pasiryžimo 
dirbti. 

Baigiant šias mintis, pastebė
tina, kad beveik tuo pačiu metu 
(tik savaite vėliau — gegužės 
25-26 dienomis) Čikagoje — jos 
šiaurėje, Broadway Armory 
patalpose vyko 43-sios Š. Ameri
kos latvių krepšinio ir tinklinio 
varžybos. Kaip matome, latviai 
yra trejus metus atsilikę nuo 
lietuvių, tačiau pranešimus apie 
jų žaidynes ne kartą spausdino 
stambusis dienraštis „Chicago 
Sun-Times". Mūsų žaidynių 
rengėjai, įstengę lankytis pas Il
linois gubernatorių Jim Edgar, 
Kongreso atstovą R. Durbin, pa
jėgę su jais nusifotografuoti, 
gauti jų pasveikinimus leidi
niui, pamiršo aplankyti didžiųjų 
Čikagos dienraščių redakcijas ir 
paprašyti, kad praneštų skaity
tojams apie šį didžiuli įvykį. 
Mūsų žaidynių programiniai lei
diniai su žymiųjų amerikiečių 
laiškais taip ir lieka tik mūsų 
tarpe, amerikiečių dienraščiuo
se paskelbtos žinios, pasiekia 
milijonus skaitytojų. 

Žinant, kad ir mūsų kaimynai 
latviai Čikagoje ir kitur rengia 
savo žaidynes, kodėl nesisten
giama su jais atnaujinti ryšį ir 
krepšinyje. Prieš 30 ar daugiau 
metų, vykdavo lietuvių-latvių 
krepšinio susitikimai ir jie buvo 
gausiai publikos lankomi. O jei 
taip imti ir vėl surengti lietu
vių-latvių krepšinio rungtynes 
Čikagoje! Manau, kad publikos 
čia galėtų būti daugiau negu 
eiliniame koncerte. Tik reikia 
pajudėti. Neužsidarykime vien 
tik savųjų tarpe, ypač tokioje 
sporto šakoje kaip krepšinis! 

Ed. Šulaitis 

LIETUVOS OLIMPINĖS 
KREPŠINIO RINKTINĖS 

PRIEŠOLIMPINIŲ 
RUNGTYNIŲ RATAS 

JAV-SE 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
rinktinė, ruošdamasi daly
vavimui 1996 metų olimpinėms 
Žaidynėms Atlantoje, š.m. liepos 
mėn. JAV-se žais seriją draugiš
kų parodomųjų rungtynių. Nu
matomas toks šių rungtynių 
tvarkaraštis (nurodomas žaidy
nių laikas yra vietos laiku). 

Liepos 7 d. — Lietuva-Kro-
atija (Čikagoje, Rosemont Hori-
zon, 1 vai. p.p.). 

Liepos 9 d. — Lietuva-Bra-
zilija (Las Vegas, Thomas & 
Mack Center), 7:30 vai. vak.). 

Liepos 12 d. — Lietuva-Pho-
enix „Šuns" rinktinė komanda 
(Phoenix, America West Arena, 
7:30 vai. vak.). 

Liepos 15 d. — Lietuva-Grai-
kija (Čikagoje, Rosemont 
Horizon, 7 vai. vak.). 

Liepos 16 d. Lietuva-Puerto 
Rico (New York, Madison Squa-
re Garden, 7:30 vai. vak.). 

Liepos 17 d. — Rungtynės 
New Yorke. Su kuo dar ne
skelbiama. 

Bilietai visoms minėtoms 
rungtynėms gaunami Ticket 
master. 

Bilietai pradedami parda
vinėti š.m. birželio 3 d. Ticket-
master tel. Čikagoje - (312) 
559-1212. 

Plačiau apie žaidynes ir kitus 
susijusius jvykius jau buvo 
rašyta „Sporto apžvalgoje" š.m. 
gegužės 24 d. laidoje. 

Rimu Dirvoniu, Algiu Tamošiū
nu, dr. Donatu Siliūnu ir Algiu 
Jonynu. Jos čia gana atkakliai 
kovojo ir užėmė tris trečiąsias 
vietas. 

B klasėje žaidė 6 komandos. 
Čia I vietą iškovojo Toronto 
„Aušra", baigmėje įveikusi Ha
miltono „Kovą" 49-41. Rungty
nes dėl trečios vietos laimėjo 
„Lituanica", nugalėjusi Toron
to „Vytį" 43-32. 

C klasės finale vėl rung
tyniavo tų pačių klubų koman
dos, tačiau čia hamiltonie 
čiai įveikė ,Aušrą" 60-45. Dėl 
trečios vietos „Lituanica" buvo 
pranašesnė prieš Clevelando 
„Žaibą" - 73-47. 

D klasėje, kur rungėsi 7 ko
mandos, pirmosios trys išsiri
kiavo taip — 1. Hamiltono „Ko
vas", 2. Clevelando „Žaibas", 3. 
Čikagos „Lituanica". 

E klasėje iš penkių komandų 
pirmaisiais buvo Hamiltono 
„Kovo" vaikai. 

Pačių jauniausiųjų — F kla
sėje laimėjo pipirai iŠ Detroito 
„Kovo". Taip pat buvo rungty
niaujama ir trijose mergaičių 
klasėse, C ir E klasėse nugalė
tojomis tapo hamiltonietės, o D 
klasėje laimėjo Toronto „Vyčio" 
mergaitės. 

Pirmenybės buvo gerai suor
ganizuotos. Jų organizaciniam 
komitetui vadovavo Rimas Mie-
čius, o varžybiniam komitetui — 
Andrius Klimas. Pirmenybes 
rengė ŠALFASS krepšinio 
komitetas, talkinant Toronto 
„Aušrai" ir „Vyčiui". 

E.Š . 

DAR VIENA „LTrUANICOS" 
NESĖKMĖ 

Daugelį žiūrovų, atėjusių pa
sižiūrėti „Lions" ir „Lituanicos" 
futbolo rungtynių birželio 2 d. 
Lemonte, apėmė apmaudas. Ne 
todėl, kad mūsiškiai blogai 
žaidė ar šiaip jau dėl Juodos" 
dienos (to visiems sunku išveng
ti), bet dėl kitų priežasčių. O 
priežastis ta, kad aikštėje tebuvo 
10 „Lituanicos" žaidėjų, o kiek 
vėliau, po dviejų geltonų korte
lių (du kartus ranka lietė ka
muolį), aikštę turėjo apleisti dar 
vienas žaidėjas, tad gana ilgą 
laiką rungtyniavo tik devyni 
futbolininkai. Tai ir buvo ta 
aplinkybė, dėl kurios „Lituani
ca" turėjo pralaimėti 1-2. Nepai
sant to varžovai beveik iki pačių 
rungtynių pabaigos nepajėgė 
įveikti mūsiškių. Tik likus pen
kioms minutėms iki baigminio 
švilpuko, jiems pavyko pasiekti 
pergalingą įvartį, o trumpai 
prieš tai mirtiną progą dar pra
leido mūsiškis Gytis Kavaliaus
kas. 

Pirmąjį įvartį 20-je pirmo 
kėlinio minutėje pelnė Rolandas 
Urbonavičius. Kiek vėliau,„Li-
tuanicos" vartininkui gerokai 
suklydus. „Lions" pajėgė išly
ginti. 

Vienas komandos trenerių — 
Gediminas Bielskus teigė, kad 
kai kurie žaidėjai nenori atva
žiavę į rungtynes sėdėti ant 
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metams Vi metu 3 mėn. 
JAV $96.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur OJ.S ) $110.00 $60 00 $40.00 
Tik seatadlenio laida: 
JAV $65.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $46.00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i llllllilll 
oro pa i ta $500.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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ANTRASIS GOLFO TURNYRAS 
ČIKAGOJE 

Čikagos lietuvių golfo klubas 
entuziastingai tęsia šio sezono 
programą. Antrasis sezono tur
nyras gegužės 5 d. vyko Wood-
bine golfo laukuose. Turnyro 
forma vėl buvo komandinės var
žybos, t.y. 3 geriausi rezultatai 
iš 4 asmenų komandos (išlygin
tais smūgiais). -

Geriausi rezultatai: 
I vieta — Daina Kojelytė, 

John Dauskurdas, Peter Quinn, 
Jonas Valaitis, M.D. 

II vieta — Tomas Simokaitis, 
Ed Dumblauskas, Petras Striu-
paitis, Al. Žvinakis. 

Moterų A — Low gross — 
Gertrūda Zabukienė — 118. Low 
net — Nijolė Simokaitienė — 91. 

Moterų B — Low gross — 
Daiva Bakšienė — 127. Low net 
— Onutė Antanaitienė — 84. 

Ari. prie vėliavėlės: 

Vienu smūgiu — Linas Ma-
leiška, Gertrūda Zabukienė. 

Dviem smūgiais — John Daus
kurdas, Onutė Antanaitienė. 

Kaip priprasta — laimėtojai 
buvo pristatyti ir apdovanoti. 

Čikagos lietuvių golfo klubas 
kviečia visus golfo mėgėjus 

ne. 

UI vieta - Vladas Meilė, jungtis j klubą. Susidomėję mū-
Arvydas Čepulionis, Faustas sų veikla prašomi kreiptis tel. 
Antanaitis, Onutė Antanaitie 708-349-9460, arba 708-243-

1432. Klubui priklauso prade
dantys ir meisteriai. Visi 
kviečiami. j y 

LIETUVOS 
KREPŠININKES EUROPOS 
ČEMPIONATO BAIGMĖJE 

Asmeniški rezultatai: 

atsarginių suolelio. Jis pažy
mėjo, kad ankstesnėse rungty
nėse susirinko 14 žaidėjų ir jų 
dalis turėjo prasėdėti. Tad šį 
kartą pora jų nesiteikė pasi
rodyti. Žinoma, turint tokio nu
siteikimo žaidėjus, sunku siek
ti pergalių. 

Si kartą aikštėje rungtyniavo 
ir Aidas Grigaliūnas, jaunas 
vyras iš Lietuvos, paskutiniu 
metu žaidęs Vilniaus „Panerio" 
profesionalų komandoje. Jis, 
kaip žinome, anksčiau yra atsto
vavęs „Lituanicos" vienuolikei, 
bet prieš maždaug dvejus me
tus, sumanė grįžti Lietuvon Ka
lėdų atostogoms, ir jam nebuvo 
leista vykti atgal Čikagon. 

Sekmadienį, birželio 9 d., „Li
tuanica" jau paskutinį kartą 
žais savo aikštėje, Lemonte, 
pavasario rate. Ji rungtyniaus 
prieš stiproką „Trevians" vie 
nuolikę. Šiame susitikime jau 
tikrai neužteks 9 ar 10 žaidėjų. 
Rungtynių pradžia 3 vai. p.p. 

Abi paskutines šio sezono pir
menybių rungtynes „Lituani 
cos" vyrai turės išvykose. 
Birželio 16 d. „Lituanica" 
važiuos j Lombard, IL, rungty
nėms prieš čekų „Spartą", o bir
želio 23 d. pasuks į Burbank, IL, 
ir čia susitiks su lenkų „High-
landers" 

E.A 

Vyrų A — Low gross — Ed 
Dumblauskas — 87. Low net — 
Alfredas Urba - 77. 

Vyrų B — Low gross — Peter 
Quinn — 87. Low net — Faustas 
Antanaitis — 69. 

Vyrų C — Low gross — dr. 
Jonas Valaitis — 90. Low net — 
Jonas Zabukas — 69. 

Vyrų D — Low gross — 
Juozas Baranauskas — 95. Low 
net — Antanas Kavaliauskas — 
72. 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE —AKIŲ UGOS 

*SW W. N M. Tat. (7SS) 4SS«1t1 
Valandos pagaJ susitarimą 

Pirmd.,3v p.p. Tvv.antr 12:30-3v.p.p. 
trecd. uMsryta. katvd. 1 - 3 v. p.p. 

9 v.r. • 12 v. p.p 

•132 S Kasate Ava.. 
(312) 77*-aaM arba (SI t) , 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGUUS IR ŽAIZDAS IR 
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Lietuvos draustinis Ignalinos valstybinis parkas 

ČERNOBYLIO AVARIJAI 
- 10 METŲ 

DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Tikriausiai buvo teisūs Olim
po dievai, nubaudę Prometėją 
už ugnies atidavimą žmonėms. 
Gavę tokią brangią dovaną, 
žmonės dažniau ją panaudodavo 
piktam nei gėriui. Degė miškai 
ir laukai, liepsnojo karo gaisruo
se miestai ir kaimai, sproginė
jo bombos ir minos... Svarbiau
sia, kad ugnis ne t ik skurdino, 
ne tik luošino, bet ir žudė. Ir juo 
didesnę ugnies jėgą žmogus įsi
savindavo, tuo didesnę nelaimę 
atnešdavo žmonijai . Anta i , 
branduolinė energija visų pirma 
buvo panaudota kare: vienu 
smūgiu sunaikintas visas mies
tas , radiacija užterštas maistas, 
vanduo ir oras. Bet svarbiausiai 
— šimtai tūkstančių žuvo, antra 
tiek suluošinta ir trečia tiek pa
žeista būsimų, dar negimusių, 
kartų. 

Nei kiek negeriau ir su vadi
namu „taikinguoju a tomu". 
Praėjo 10 metų po avarijos Čer
nobylio AE, o neigiamos pasek
mės mus vis dar kamuoja. Nuo 
radiacijos nukentėjusiose šalyse 
padažnėjo vėžiniai susirgimai, o 
ypač leukozė vaikų tarpe. Su
mažėjo gimstamumas (sunai
kintos lytinės ląstelės) ir padi
dėjo išsigimimai. Be to, pastebi
mas visų chroninių ligų paašt
rėjimas bei naujų neįprastų su
sirgimų atsiradimas. 

Akivaizdu, kad avarija Černo
bylio AE dešimtis kar tų pavo
jingesnė už Hirosimos bombar
davimą. Lietuva gi tur i Ig
nalinos AE su tokiu pačiu, kaip 
Černobylyje reaktoriumi, tik 
daug galingesniu. Todėl būtina 
realiai įvert int i gamt in ius , 
techninius, ekonominius, ekolo

ginius ir politinius faktorius, 
garantuojančius AE saugumą ir 
lemiančius visos Lietuvos liki
mą. 

Gamtiniai faktoriai — yra pa
tys nepalankiaus i atominei 
elektrinei: Ignalina randama 
tektoninėje zonoje, kur yra 
žemės plutos sprūdis ir galimi 
žemės drebėjimai. Tai ne teori
ja. 19-20 amžių sandūroje tokie 
žemės drebėjimai Ignalinoje bu
vo oficialiai užregistruoti. Šiuo 
metu jau pripažįstama, kad vie
na iš Černobylio avarijos prie
žasčių — irgi tektoninė zona, ku
rioje, nesiskaitant su akivaiz
džiu rizikos laipsniu, buvo pa
statyta atominė jėgainė. 

Techniniai faktoriai — Igna
linos atominėje tokie patys ne
patikimi, kaip ir Černobylyje. 
Tai patys seniausi — ir žemiau
sio technologinio lygio reakto
riai. Pažymėtina, kad Ignali
nos reaktoriai patys galingiausi 
pasaulyje, taigi galimos avari
jos pasekmės būtų daug liūdnes
nės nei po Černobylio. Beje, di
desnių bei mažesnių avarijų 
skaičius per metus akivaizdžiai 
rodo, ko galime tikėtis. Ir tik 
griežta valstybinė kontrolė sa
valaikiai sustabdant, gali padė
ti išvengti Černobylio likimo. 
Antra vertus, būtina šiuolaiki
nės technologijos apsaugos sis
tema, kad savalaikiai išvengtu
mėme avarijos. 

Ekonominiai faktoriai — tu
rėtų išspręsti principinę prob
lemą: ar apsimoka mums eks
ploatuoti AE pagal kuro sąnau
das ir radioaktyvaus užteršimo 
pasekmių kompensacijas? Antai 
radioaktyviam iš Rusijos kurui 

Nuotr Juozo Polio 

pirkti Lietuva skolinasi valiutą 
iš užsienio. Taigi būsimos kar
tos turės mokėti ir skolas, ir 
palūkanas, nes už pagamintą 
elektrą, kurią perka ta pati Ru
sija, mums moka 3.5 pigiau nei 
Lietuvos piliečiai. Dar Lietuvai 
lieka rūpintis atliekų laidojimu 
ir invalidų išlaikymu. Ar nea-
kivaizdus valiutos perpumpavi
mas iš Vakarų į Rytus? Tai jau 
milijardinės sumos prie jau nu
statytų dešimtmilijoninių apga
vysčių energetikos srityje. O šis 
valiutos perpumpavimas Rusi
jai, skolų palikimas Lietuvos 
ateičiai ir palūkanų mokėjimas 
iš dabartinių vartotojų kišenių 
ar neturėtų būti įvertintas kaip 
akivaizdus kenkimas valstybei? 

Ekonominio suinteresuotumo 
„ragai ir nagai" kyšo ir iš Ig
nalinos AE aptarnaujančio per
sonalo veiklos. J i s privalėtų 
didžiausia dalimi garantuoti 
saugumą jėgainėje. Tuo tarpu 
Fiksuojami tokie negirdėti pa
saulio istorijoje faktai, kaip 
branduolinio kuro kasetės din
gimas! Tik po kelių metų buvo 
atrasta, bet jau už AE ribų. Pa
stoviai fiksuojamas radioakty
vių vamzdžių, vielų ir kitų ob
jektų radimas miškuose, ar 
spalvotu metalų pervežimo 
srautas muitinėse. Tai rodo, 

kokios politinės jėgos dominuos 
Rusijoje po rinkimų vasarą. So
vietmečiu ši „energetinio apy
nasrio" reikšmė buvo dangsto
ma „vieningos energetinės sis
temos" vardu. Tačiau faktiškai 
ji vaidino ekologinio ir regiono 
rusinimo vaidmenį. Statyba Ig
nalinoje pademonstravo centro 
nesiskaitymą su akivaizdžiu pa
vojumi (tektoninė zona) respub
likos gyventojams ir kultūrinė
mis vertybėmis (valstybinis par
kas). Šiais veiksmais dar kartų 
buvo patvirtintas planingas lie
tuvių tautos genocido vykdy
mas. Jei SSSR savo valstybin
gumo pradžioje dešimtis mili
jonų žmonių sunaikino KGB, 
kalėjimų ir Sibiro pagalba, tai 
šiuo metu tą patį rezultatą no
rėjo pasiekti suplanuotų ekolo
ginių ekst r imal ių situacijų 

priedanga. Avarija Černobylyje 
tai patvirtina. 

Kaip bebūtų gaila, bet ta pati 
politika yra vykdoma ir šiuo 
metu LDDP paskirtos vyriausy
bės. Tik pažvelgus į žemėlapį, 
aišku, kad radiacija ir jos po
reikio pasekmėmis turėjo būti ba
zinės, planuojant socialinį ir me
dicininį gyventojų garantavimą. 
Tačiau kontinentinės avarijos 
Černobylyje pasekmės neatsi
spindėjo, nei sveikatos apsau
gos, nei pensijų įstatymuose. 
Dabartinė vyriausybė nebetęsia 
derybų su Rusija dėl žalos atly
ginimo už Černobylio AE ava

rijos pasekmes Lietuvai, nors jos 
jau pripažintos Jungtinėse Tau
tose. Maža to, yra siūloma 
kapitaliai remontuoti ir pratęsti 
Ignalinos AE veikimo terminą 
dar 20 metų. 

Ekologiniai faktoriai — tai iš 
dviejų blogybių rinkimasis ma
žesnės. AE eksploatacija, pakei
čiant šilumines, sumažina at
mosferos oro užterštumą ir rūgš
čius lietus. Tačiau Lietuvos ši
luminės elektrinės nebuvo už
darytos! Jos gamino energiją 
Lietuvai, o Ignalinos AE — ap
rūpino ir iki dabar aprūpina — 
tik Rusiją! Mūsų skolų sąskai
ta, mūsų gamtos teršimo sąskai
ta , mūsų sergamumo didėjimo, 
mirtingumo ir išsigimimų sąs
kaita turtėja tik mūsų buvęs 
okupantas. 

Lietuva jau gavo šimtus kar
tų didesnę radiaciją nuo avari
jos Černobylio AE. Dalis mūsų 

kad Ignalinos AE nėra elemen- j au yra pasmerkti žūčiai. Todėl 
tarios tvarkos, jau nebekalbant 
apie ypatingai sugriežtintą 
kelių lygių apsaugos režimą. 
Deja, nėra vilčių šią padėtį ar
timiausiu metu pataisyti, nes j ė 
gainėje 99^, darbuotojų rusakal
biai, pagal politines nuostatas — 
nepalaikantys Lietuvos nepri
klausomybės. 

Politiniai faktoriai — akivaiz
džiai priklauso nuo politinės si
tuacijos regione. Galime ir turi-

dar vieno katastrofos tautai 
šaltinio — Ignalinos AE — 
mums tikrai nereikia. 

Apibendrinus gamtines, tech
nines, ekonomines bei politines 
žinias apie Černobylio AE ava
riją bei Ignalinos pabaisą, pri
valome nuspręsti: 

1. Lietuva, neturėdama jokio 
kuro resursų, negali vykdyti ir 
plėtoti energijos gamybos pra
monės pardavimui. Elektros 

me įsivaizduoti net patį blogiau- energijos re ik gaminti t i k 
sią variantą — diversiją Ignali- valstybės poreikiams patenkin-
nos atominėje, priklausomai, ti . Energijos gamyba eksportui 

neracionali nei ekonomine, nei 
politine, nei ekologine prasme. 

2. Branduolinė veikla yra be
tarpiškai susieta su pavojumi 
žmonijai dėl: 

aplinkos radioaktyvaus užter
šimo, pažeidžiančio genofondą ir 
•gyvybę; 

didžiulės avaringumo rizikos 
visoms Baltijos šalims; 

radioaktyvių atliekų laidoji
mo problemos neišspręstumo; 

AE — kaip branduolinio gink
lo kūrimo bazės, t.y. didžiausio 
nusikaltimo žmonijai šaltinio; 

tikros informacijos stokos apie 
AE būklę. 

3. Lietuva per artimiausią 
penkmetį tur i tapti nebranduo
line zona: 

t.y. neplanuoti Ignalinos AE 
kapitalinio remonto; 
savalaikiai sustabdyti I ir II 
blokų veiklą, pasibaigus jų vei
kimo terminui; 

eksploatacijos metu griežtai 
vykdyti tarptaut inę AE saugu
mo sistemą; 

iki AE sustabdymo, rūpintis 
alternatyvių energijos jėgainių 
paieška, projektavimu, statyba 
ir eksploatacija. 

Po Černobylio AE avarijos 
daugelis pasaulio valstybių 
peržiūrėjo energijos gamybos 
politiką atominių elektrinių ne
naudai. Paskaičiuota, kad rizi
kos laipsnis per didelis, o pa
sekmės — per skaudžios. Lietu
voje — mes netgi naudos negau
name — lieka dar ir skolos 
ateičiai. Akivaizdu, kad mūsų 
valstybei nereikalinga atominė 
energija ir aktualu kuo grei
čiausiai uždaryti Ignalinos AE 
iš viso. 

KAS TREČIAS LITAS 
- ŠEŠĖLINIS 

Šias mintis pareiškė ekonomi
nių tyrimų centro direktorius 
ekonomikos mokslų daktaras 
Eugenijus Maldeikis. 

Informaciją apie išlaidas ir pa
jamas pateikia vidutiniškai ir 
skurdžiai gyvenantys namų 
ūkiai. Tai rodo, kad mokami 
mokesčiai tikrai neproporcingai 
maži, palyginti su visomis išlai
domis. Pavyzdžiui, 1994 m. vi
dutinis personalinių įmonių 
darbuotojų atlyginimas buvo 
apie 110 litų, o išlaidos vienam 
verslininko šeimos nariui buvo 
1,508 litai per mėnesį. Viduti
niškos vieno gyventojo pajamos 
per mėnesį 1995 m. buvo 191 li
tas, o išlaidos — 201 litas. Kitas 
paradoksas: smunkant gamy
bai, augant nedarbui ir beveik 
nedidėjant realioms pajamoms, 
gyventojų indėliai litais ir valiu
ta augo. 1993 m. vienam gyven
tojui teko po 171 litą, o 1995 
metais — po 543 litus. 

Per šį laiką indėliai valiuta 
padidėjo 4.7 karto, litais — 2.4 
karto. Tai rodo ekonomijos dole-
rizavimą. 

Vienas pavyzdys, parodantis 
kontrabandos dydį: Lietuvos 
statistikos departamento duo-

Danutė Bindokienė 

Kokia birželio spalva ? 
Lietuvos himnas pataria, kad 

stiprybės reikia semtis iš praei
ties, tuomet įstengsime nugalė
ti dabarties sunkumus, tačiau 
praeitis išmoko ir stebėti, ir sau
goti, kad nepasikartotų didžio
sios skriaudos, padarytos tiek 
mūsų tautai, tiek visai žmonijai. 
Jau pasigirsta mūsų tarpe prie
kaištingi balsai, kad laikas 
užmiršti 1940 m. birželio vidu
rio įvykius, nebevadinti šio gra
žaus vasaros pradžios mėnesio 
„baisiuoju". Juk tie, kurie 
trėmė ir žudė mūsų tautiečius, 
jau neegzistuoja, jų ideologija ir 
valdymo sistema jau nugrimzdo 
į istorijos gelmes, tad laikas 
užgydyti žaizdas ir žvelgti atei-
tin, ne praeitin... 

Tai labai klaidinga galvosena, 
galbūt iš dalies propaguojama 
tam tikro lietuvių visuomenės 
sluoksnio (ir šiapus, ir anapus 
Atlanto), kuris turi savo priežas
tis neigti praeities skriaudas, 
patirtas iš okupantų ir savų 
parsidavėl ių rankų. Tačiau 
neužtenka t ik nepamiršti, bū
tina budėti, kad ir ateinančios 
kartos nepamirštų. Tai, be abe
jo, ypač gerai supranta užsienio 
lietuviai, kaip buvo galima 
spręsti iš audros, kilusios dėl, 
mūsų supratimu, klaidingos trė
mimų ir areštų interpretacijos 
pirmaisiais bolševikų okupa
cijos metais ir vėliau. 

K a d a n g i mums visuomet 
t rūksta savaitgalių, kad pato
giai išsitektų visi renginiai ir 
rengėjai galėtų pasidalinti nela
bai gausiais jų lankytojais, bir
želio šeštadienais bei sekma
dieniai, prieš prasidedant vasa
ros karščiams, yra labai pagei
daujamos vertybės, dėl kurių 
net varžomasi. Lengva atrasti 
pasi teisinimų, kad Baisusis 
birželis — jau atgyvenęs rei
kalas. Sutinkame, kad nebūtina 
visam mėnesiui užrišti juodą 
kaspiną ir skęsti atodūsiuose, 
trumpas, prasmingas mūsų tau
tos kančių prisiminimas pasieks 
tą patį tikslą ir mažiau su
skaldys visuomenę į linkusius 
minėti ir nebenorinčius prisi
minti. 

Birželio mėnuo, atrodo, pažy
mėtas šiurpiu ženklu ne t ik 
lietuvių tautoje. 1989 m. bir
želio 4 d. pasaulis su pasibai
sėjimu stebėjo Kinijos sostinės 
Tiananmen aikštėje vykdomas 
žudynes. Deja, jas vykdė ne sve
timi okupantai, o patys kiniečiai, 
komunistinio režimo pavaldi

niai, stengdamiesi numalšinti 
pirmuosius laisvės bruzdesio 
daigus, pasireiškusius studentų 
demonstracijomis. Jeigu mes 
baisėjomes ir piktinomes 1991 
m. sausio 13 d. rusų tankais, 
slenkančiais per gyvus mūsų 
tautiečių kūnus Vilniuje, mė
ginkime įsivaizduoti, kaip jau
tėsi kiniečiai, kai Tiananmen 
aikštėje žuvo šimtai jaunuolių, 
o daug kartų kita tiek buvo 
sužeistų, areštuotų. Tai vis 
totalitarinio režimo apraiškos. 
kai valdžioje esantys visiškai 
paneigia ne tik individo, bet 
visos tautos valią, esmines 
teises, savo siekiams paauko
dami pagrindines žmogiškumo 
normas. 

Nuo anų įvykių Beidžinge jau 
praėjo septyneri metai. Dar 
daug anuomet areštuotų disi 
dentų yra laikomi kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose, kur 
dirba kaip tikri vergai žemes 
ūkyje, fabrikuose. Nors pirmai 
šiais metais po Tiananmen aikš
tėje vykusių žudynių ir areštų 
disidentinis judėjimas Kinijoje 
dar gan stipriai reiškėsi, šiemet 
birželio 4 d. proga protestų kaip 
ir nebuvo. Kinijos vyriausybė 
pas is tengė pademonst ruot i 
ginkluotos policijos bei kariuo
menės jėgą, ypač sostinėje, o 
laisvi buvusieji disidentai nepa
rodė ypatingo aktyvumo, bi
jodami pakenkti savo bei savo 
artimųjų gerovei. 

Galbūt didžiausios demonst
racijos praėjusio antradienio 
vakare buvo Hong Konge. Kas
met per septynerius metus sos
tinės Victoria parke renkasi 
tūkstantinės minios paminėti 
baisiuosius įvykius Beidžinge. 
Šiemet ypač daug hongkongie 
čių dalyvavo demonstrancijose, 
dainuodami patriotiškas dainas 
žvakių šviesoje. Visų mintyse 
sukosi tas pats rūpestis: kas 
atsitiks po 1997 m. liepos 1 d., 
kai Hong Kongas oficialiai taps 
Kinijos dalimi. Neaišku, ar Bei-
džingo vyriausybė, taip kietai 
užspaudusi disidentu judėjimą 
savo tautoje, bus atlaidesnė 
Hong Kongui. Tačiau nėra abe 
jonės, kad laisvės troškimo idė
jos nemiršta net po tanku vikš
rais. Nenužudė jų bolševikai ir 
vietiniai jų tarnai Lietuvoje. 
nemirė jos ištremtos į Sibirą. 
neišnyks ir Kinijos intelektualu 
sąmonėje Laisvę išduoti mirčiai 
tegal ima tik savanoriškai . 
smurtu ji nenugalima. 

menimis, Vokietija per devynis 
1994 m. mėnesius į Lietuvą eks
portavo 30,000 tonų degtinės. 
Lietuvos muitinės duomenimis, 
iš Vokietijos importuota tik 
3,000 tonų! 

Susumavus paslėptas paja

mas, fiktyvius kontraktus, kont 
rabandą, spekuliacija valiuta, 
kurią įteisino valiutų valdyba, 
užsienio paskolų dalijimą, eko
nomistai apskaičiavo, kad šešė
linė Lietuvos ekonomija sudaro 
per 40^ bendro vidaus produkto 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

34 
Darbas baldų krautuvėje 

Sugrįžęs iš ligoninės, pirmąjį šeštadienį vėl nueinu 
į baldų krautuvę, svarą skolos nešinas. Prie durų mane 
pasveikina Mr. May. 

- Good Morning. Kur buvai dingęs? Tavęs pasige
dau. 

Papasakojau apie savo susirgimą, apie ligoninę, 
pridurdamas, kad ketinu kitą darbą susirasti. Žmogus 
susidomėjo. Jau anksčiau buvau jam išpasakojęs, kad 
Hamburge Prekybos mokyklą lankiau. 

— Ar tau patiktų mano darbas? — klausia Mr. May. 
— Man atrodo, kad pats būtum neblogas pardavėjas. 
Man tokio žmogaus dabar kaip tik reikia, nes mano par
davėjas perkeltas j kitą krautuvę. Žinai ką? Nuvyk 
pirmadienio ryte į mūsų firmos vyriausiąją būstinę . Aš 
paskambinsiu Mr. Brownhill. Pasikalbėk su juo. 

Mr. Brovvnhill buvo firmos „New Day Furnishing 
Stores, Ltd. Personell" departamento direktorius. Jo 
žinioje buvo apie 20 krautuvių, tos bendrovės skyriai 
Manchesteryje ir visoje Lancashire apygardoje. 

Pirmadienio ryte atvykus į jo įstaigą, neilgai te
reikėjo laukti. Mr. Brovvnhill pasisveikino, ištiesdamas 
man ranką, pasiūlė atsisėsti. Trumpai apklausinėjęs, 
išreiškė pasitenkinimą mano tarimu ir pasakė, kad iš 
Mr. May jis mane jau šiek tiek pažįstas ir sutinkąs mane 

priimti tarnybon. Paklausė, kokioje krautuvėje norėčiau 
dirbti. Pasakiau, kad Cheetham Hill Road, nes iš ten 
savo baldus pirkau, ten vedėją pažįstu ir arčiau mano 
namų. Mr. Brownhill dar pastebėjo, kad tame rajone 
gyvena daug svetimšalių, europiečių, tad ir man ten 
turėtų sektis. 

Viskas skambėjo labai puikiai. Nesinorėjo tikėti, kad 
štai jau turiu naują darbą, apie kurį taip seniai svajo
jau. Įvairiuose fabrikuose buvau tada išdirbęs aštuone
rius metus Nesimuliavau, dirbau sunkius fizinius dar
bus sąžiningai, kaip galėdamas geriau. Bet nusibodo ir 
pagaliau iš fabrikų išėjęs apsidžiaugiau. Suradau 
tarnybą, kuri atrodė tinkama mano palinkimui ir būdui. 

Naujoje vietoje iš pradžių buvo nelengva. Viskas ne
įprasta ir neaišku. Todėl, atradęs prie baldo prisegtą 
kokį popieriuką, perskaitydavau juos visus iki galo. 
Stengiausi pažinti savo parduodamas prekes, apie jų 
kokybę ir iš kokių dirbtuvių jie pristatyti. Norėjau kiek 
galint daugiau išmokti apie pardavėjo profesiją ir apie 
geresnių pardavėjų „meną". Čia man daug padėjo 
lankymas Manchester College of Commmerce prekybos 
skyriaus, kur studijavau „Salesmanship and Sales 
Administration". 

Praėjus 18 mėnesių nuo mano darbo pradžios baldų 
krautuvėje, jau neblogai buvau susipažinęs su krautuvės 
tvarka ir prekių užsakymo procedūra. Taip pat 
susipažinau su raštinės darbais, su atskirų savo klien
tų sąskaitomis, jų kredito pajėgumu, skolų mokėjimu. 
Žinojau, kada ir kam pasiųsti padėkos laiškelius už 
apmokėtas prekes ir kviečiant ateityje vėl pasinaudoti 
mano paslaugomis. Teko tačiau susidurti ir su tokiais. 

kuriems, nors ir labai prašant, daugiau prekių ne
begalima buvo parduoti, bent laikinai. Pasitaikė ir tokių 
klientų, iš kurių dėl atsilikusio mokėjimo kartais teko 
atimti jau apdėvėtas ar sugadintas, niekam nebe
tinkančias, prekes. 

Mano krautuvės vedėjas Mr. May manimi buvo labai 
patenkintas. Kitą vasarą, išvykdamas atostogų, paliko 
mane savo vietoje su visomis krautuvės vedėjo teisėmis 
ir atsakomybe. 

Kai po trejų metų Burnley miestelyje New Day Fur
nishing bendrovės krautuvės vedėjas išėjo į pensiją, 
mane paskyrė tos krautuvės vedėju. 

Lietuviškoji veikla Didž. Britanijoje 

Po karo Didž. Britanijon atvykę, naujieji ateiviai jau 
radome nemažą skaičių lietuvių iš ankstyvesnės imigra
cijos laikų. Jų atvykimo laikais dar neegzistavo nei 
VLIKas, nei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, tačiau se
niai atvykę jau tuomet pajuto reikalą organizuotis. Tad 
jie veikė ir vykdė tuos pačius ar panašius principus, 
kurie taip puikiai aptarti Lietuvių Chartoje. Be to, seno
sios organizacijos taip pat rūpinosi savo narių dvasiniais 
bei medžiaginiais reikalais. 

Senoji lietuvių išeivija, apsistojusi Londone, apsi
gyveno rytinėje miesto dalyje, tik vienas kitas kituose 
•miesto dalyse Būdami gana gausūs (spėjama, kad jų 
buvo keli tūkstančiai), jie įstengė nusipirkti ir išlaikyti 
vienintele lietuvių bažnyčią visoje Anglijoje, būtent Šv. 
Kazimiero bažnyčią, 21 The Ovai, Hackney Road, Lon-
don. Nors senieji išeiviai turėjo keletą organizacijų, svar 

biausią vaidmenį, šalia parapijos, atliko Lietuviu spor
to ir Socialinis klubas, kuris taip pat yra rytinėje Lon
dono dalyje. Tas klubas turi pakankamai didelę salę susi 
rinkimams, šokiams, vaidinimams. Be to, ten veikia ba 
ras ir valgykla. 

Naujai atvykę 1950 metais įsteigė Lietuviu namu 
bendrovę ir nupirko didelius namus vakarinėje miesto 
pusėje. Po kelių metų tuos namus pardavė ir nupirko 
geresnius, didesnius. Ten, kaip ir senajame klube 
rytinėje Londono dalyje, veikia klubas, baras, valgykla 
ir svečių kambariai. Iš provincijos ar kitų kraštu atvykę 
lietuviai dažnai apsistoja Lietuvių namuose pavalgyti, 
pernakvoti ir paatostogauti. Pagal veikiančius ten agliš-
kus įstatymus, visiems lankytojams privalu būti klubo 
nariais. Tad, vos tik atvykęs į Londono Lietuviu namus. 
svečias privalo užsiregistruoti ir tapti klubo naru Mo
kestis labai nedidelis. 

Lietuvių namuose savo centrus turi Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjunga (DBLS). Pa.-aulio Lietuvių 
Bendruomenė (PLB), Tautos fondas ir kiti lietuviški or 
ganizaciniai vienetai. Kasmet čia vyksta DBLS skyrių 
atstovų suvažiavimai, konferencijos, posėdžiai, paskai 
tos ir susirinkimai. 

Kalbant apie Britanijos lietuvius, negalima 
nepaminėti „Nidos" spaustuves Spaustuvę, kaip ir 
Lietuvių namus, nupirko Lietuvių namu bendrovės akci 
ninkai Pati spaustuvė randama Lietuvių namu apa 
tiniame aukšte Ten spausdinamas ..Europos lietuvis" 
ir visos Nidos knygų klubo knygos, kurios siunčiamos 
visame laisvame pasaulyje gyvenantiems knygų myle 
tojams, klubo nariams. (Rus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
P H I L A D E L P H I A , PA. 

SUJUNGTOS JAV LB 
NEW JERSEY IR 

PIETRYČIU APYGARDOS 

Š.m. balandžio 27 d. Phila-
delphijoje vykęs New Jersey ir 
Pietryčių LB apygardų suvažia
vimas paliudijo, kad Lietuvių 
Bendruomenės idėja tebėra gy
va ir jai puoselėti netrūksta 
entuziastų. I suvažiavimą, kurio 
paskirtis buvo administraciniu 
požiūriu įjungti demografiniu 
požiūriu praretėjusią New Jer
sey LB apygardą į Pietryčių LB 
apygardą, atvyko šešių (6) LB 
apylinkių atstovai — 24 as
menys. 

Suvažiavimą atidaręs Pietry
čių LB apygardos valdybos 
pirm. Algimantas S. Gečys 
supažindino dalyvius su JAV 
LB XIV Tarybos priimtu nuta
rimu įjungti New Jersey LB 
apygardą į daug gausesnę Piet
ryčių LB apygardą. Jis pasi
džiaugė, kad minėtas nutarimas 
priimtas New Jersey LB apy
gardai pageidaujant, tad ne
patenkintų sprendimų nėra. 
Buvusiai New Jersey LB apy
gardos teritorijai yra suteiktas 
rinkiminės apygardos statusas, 
tuo ir toliau garantuojant New 
Jersey valstijoje gyvenančių lie
tuvių atstovavimą JAV LB Ta
ryboje. Buvo perskaityti JAV 
LB Krašto valdybos pirm. R. 
N'arušienės ir organizaciniams 
reikalams vicepirm. V. Kauf-
mano sveikinimai. Suvažiavi
mui pirmininkavo Linas Kučas 
ir Alg. Gečys, sekretoriavo Rasa 
Juškienė. 

Baigianti pareigas N e w 
Jersey LB apygardos valdybos 
pirm. R. Juškienė supažindino 
su laiko atneštais pasikeitimais 
j lietuvių gyvenvietes šiaurinėje 
New Jersey dalyje. Išsikėlimas 
į šilto klimato valstijas, į 
turtingesnius rajonus, ir mirtis 
lėmė, kad LB vienetai Lindene, 
Jersey City, Kearney/Harrison 
nustojo veikę. Sustojo veikla ir 
sėkmingai veikusios LB apylin
kės Patersone. tačiau nepraran
dama vilties, kad apylinkė ten 
galės būti atgaivinta. Likimas 
lėmė. kad dėl mažo mokinių 
skaičiaus turėjo užsidaryti New 
Jersey LB apygardos ribose vei
kusi vienintelė lituanistinė 
mokykla, tėveliams vaikučius 
šiuo metu nukreipus j N*ew Yor-
ko ..Maironio" ir Philadelphi-
jos ..V. Krėvės" lituanistines 
mokyklas. 

Šiuo metu tebeveikiančių bu
vusios N*ew Jersey LB apygar
dos ribose apylinkių pranešimus 
pateikė Elizabetho LB apylin
kės pirm. Julius Veblaitis ir 
\'ewarko LB apylinkės vice
pirm. Vladas Audėnas, papil
dant JAV LB Tarybos nariui 
Rimantui Bitėnui. Abu pranešė
jai optimistai, pasiryžę bendruo
menine veiklą ir toliau tęsti. 
Pagal išgales teberuošiami Va
sario 16-sios minėjimai, kiek 
rečiau kultūrinio pobūdžio ren
giniai, stengiamasi sudaryti 
sąlygas apylinkės lietuviams 
nuvykti : New Yorke vykstan
čius renginius Maloniai nutei
kia visuomenės pritarimas ir 
gausios aukos lietuviškai veik
lai. LB vadovai aktyviai yra 
įsijungę j A.P.P.L.E.. BALFo ir 
kitų organizacijų veiklą. 

Pietryčių LB apygardai pasi
keisdami vadovavę L. Kučas ir 
A. Gečys supažindino su turėta 
veikla Tolimiems atstumams 
viena nuo kitos skiriant lietu
viais gausesnes LB apylinkes, 
apygardos valdyba stengėsi ri
botis koordinacinio — pagalbi
nio pobūdžio veikla, kuo mažiau 
kišantis j LB apylinkių bendrą
ją veiklą Stengtasi vystyti kon
taktus su Lietuvai galinčiais 
padėti JAV Kongreso nariais, 
pasistengta užmegzti ryšius su 

Pennsylvanijos valstijos valdžia, 
įeita į gubernatoriaus sukurtą 
tautinių grupių komisiją, A. 
Gečiui ir vėliau Reginai Pet
rauskienei esant Pennsylvani
jos lietuvių komisionieriais. 
Apygardos valdyba Pennsylva
nijos sostinėje, Harrisburge, 
buvo sukvietusi lietuvių organi
zacijų atstovų susitikimą su 
Pennsylvanijos gubernatoriumi, 
ieškojo pagalbos Lietuvai jos 
kelyje į nepriklausomybę. Apy
gardos valdyba organizavo JAV Clevelandan iš Los Angeles atvykęs su draugais susitinka rež. P 
LB Tarybos rinkimus. Gausus Iš k. — D. Dundurienė, G. Plečkaitiene, P. Maželis, Ž 

Maželis. 
Vaikienė ir V. 

balsuotojų skaičius rodo pasiti- Plečkaitis 
kėjimą LB-ne ir Pietryčių apy
gardai atstovaujantys devyni 
Tarybos nariai sudaro svarų 
bloką LB Taryboje. 

Pietryčių apygardos ribose 
šiuo metu esančių apylinkių 
pranešimus pateikė Philadel-
phijos LB apylinkės pirm. Roma 
Krušinskienė ir vicepirm. socia
liniams reikalams Jeanne Doar, 
Pietinės New Jersey LB apylin
kės pirm. Juozas Majauskas ir 
sekr. Marija Majauskienė, 
Scrantono LB apylinkės vice
pirm. Regina Petrauskienė, ir 
Washingtono, D.C., LB apylin
kės pirm. dr. Arūnas Šlekys. 
Baltimorės LB apylinkė, kuriai 
vadovauja Vyt. Eringis, su
važiavime nebuvo atstovaujama 
dėl tą savaitgalį ten vykusių 
renginių. LB apylinkių pranešė
jai ne vien džiaugėsi laimėji
mais, bet nebijojo pasidalinti 
žiniomis apie veikloje sutinka
mas problemas. Pasiguosta, kad 
nesėkmės Lietuvoje stumia už
sienio lietuvius į apatiją, dėl 
kurios nukenčia visa veikla. 
Pasidžiaugta, kad Pietryčių 
apygardoj gausėja veikiančių 
lituanistinių mokyklų skaičius. 
Šiuo metu JAV LB Švietimo ta
rybos globoje l i tuanist inės 
mokyklos veikia Baltimoreje, 
Philadelphijoje ir Washing-
tone, D.C. 

JAV LB Tarybos narys R. Bi-
tėnas vadovavo pokalbiui lie
čiančiam LB apygardos galimą 
koordinacinį vaidmenį siekiant 
stiprinti LB apylinkių socialinę, 
kultūrinę ir švietimo sričių 
veiklą. Pasisakyta už apylinkių 
artimesnį bendradarbiavimą 
telkiant Lietuvai labdarą, subu
riant kartą metuose veikiančių 
lituanistinių mokyklų mokinius 
ir mokytojus į bendrą šventę, 
koordinuojant kultūrinių rengi
nių ruošą ir dalyvaujant vieni 
kitų renginiuose. Pirmasis ben
dradarbiavimo pobūdžio egza
minas — šį rudenį Washingtone, 
D.C., įvyksiantis „Lietuva" an
samblio koncertas, kurį organi
zuoja Washingtono LB apylinkė 
ir Lietuvos ambasada Washing-
tone. 

Vytas Maciūnas, Lietuvos Sei
mo — JAV LB Tarybos komisi
jos narys, pateikė pranešimą 
apie Vilniuje vykusius pir
muosius jungtinės komisijos 
posėdžius bei svarstytus 
klausimus. Komisija turi 
potencialą tapti forumu užsienio 
lietuvių ir tautiečių Lietuvoje 
bendradarbiavimui puoselėti. 

I naująją Pietryčių LB apygar
dos valdybą buvo išrinkti R. 
Bitėnas, J. Doar, A. Gečys ir 
Algis Lukas. Penktąjį asmenį į 
apygardos valdybą deleguoti 
bus prašoma Baltimorės LB 
apylinkė. Valdyba pareigomis 
pasiskirstys vėliau. I kontrolės 
komisiją buvo išrinkti Marija ir 
Juozas Majauskai, R. Juškienė 
ir J. Veblaitis. 

Suvažiavimui pasibaigus, jo 
dalyviai keletą smagių valandų 
praleido Philadelphijos „Ben
druomenės balso" radijo valan
dos pavasariniame pobūvyje, 
kurio metu buvo paminėta radi
jo programos 43 metų veiklos 
sukaktis ir dabartinio redakci 
nio kolektyvo, vadovaujamo Ju 
lijos Dantienės, dešimtmetis. 

DAYTONA BEACH, FL 

ATSISVEIKINOME MIELĄ 
RITĄ BAGDONIENE 

Š.m. gegužės mėn. 21 d. 
daugiau šešiasdešimt šio tel
kinio lietuvių susirinko į gražų 
„Sweetwater" restoraną atsis
veikinti su šiaurėn išvykstančia 
Rita Bagdoniene. 

Atsisveikinimą suruošė Day
tona Beach Lietuvių Bendruo
menės valdyba, vadovaujama 
Mindaugo Petriko. Ypač daug 
pasidarbavo valdybos narės 
Birutė Kožicienė ir Regina 
Snarskienė. 

Labai gaila, kad šio telkinio 
ne per gausiausią, lietuviškąją 
šeimą palieka nuoširdi, nuo
latinė renginių lankytoja, LB 
apylinkės valdybos darbuotoja 
Rita Bagdonienė. 

Jurgis ir Rita Bagdonai į 
Daytoną Beach iš šiaurės at
vyko prieš 15 metų ir gražiai 
įsikūrė, vildamiesi čia praleisti 
likusį amžių. Bet likimas lėmė 
Ritai su Jurgiu skaudžią dalį. 
Prieš ketverius metus Aukš
čiausias pašaukė Jurgį amži
nybėn. Rita liko viena, nors ap
supta daugelio bičiulių, artimų 
ir tolimų draugų, kurie, kiek 
galėdami, skaidrino Ritos skau
džios netekties dienas. 

A.a. Jurgis Bagdonas taip pat 
buvo malonus šio telkinio 
gyventojas; jį matėme visuose 
renginiuose, stovėjo prie aukas 
rinkusių stalo, savo aukomis 
rėmė lietuviškąją veiklą. 

Rita uoli bendruomenininkė, 
įsijungė į bendruomeninę veik
lą, nuoširdžiai dirbo valdyboje. 

Bet gyvenimas daro savo. Ri
ta, pajutusi skaudžią netektį, 
vienatvę, šeimos skatinama ap
sisprendė grįžti į šiaurę, Con-
necticut valstiją, arčiau mylimų 
vaikų, kurie jai rodo meilę, rū-

rstį ir reikalui esant, globą, 
m. birželio mėn. pabaigoje ji 

apleidžia pamiltą Daytona 
Beach, mieluosius bičiulius, bi
čiules, su kuriais gražiai sugy
veno. 

Atsisveikinimo vaišėse, resto
rane, Daytona Beach LB apyl. 
pirmininkas Mindaugas Petri
kas kalbėjo: „Šiandien mes čia 
susirinkom atsisveikinti su 
mūsų ilgamete telkinio gyven
toja Rita Bagdoniene, išsike-
liančią gyventi į Conn. Mes 
džiaugiamės, kad jos noras gy
venti arti savo vaikų ir vaikai
čių išsipildo, bet drauge ir gai
limės, kad Rita išvyksta iš mūsų 
apylinkės. Rita yra ilgametė 
mūsų L. Bendruomenės narė. 
Man teko garbė su ja dirbti pra
ėjusioje valdyboje, kurioje ji 
pasižymėjo darbštumu ir noru 
padėti. Būdama nuoširdi ir 
draugiška, Rita įsigijo čia daug 
draugų. Tai patvirtina ir čia 
šiandien susirinkęs toks gausus 
būrys jos išleistuvėms. 

Rita, norime Tau palinkėti 
sėkmės ir gerai jskurti Conn. 
Tikimės, kad neužmirši mūsų ir 
kai šalti žiemos orai sukaustys 
Conn. žemę, prisiminsi saulėtą 
Daytoną, paliktus draugus ir 
aplankysi mus Būsi tikrai 

Sag (LB inf.) laukiama". — žodi baigė pir 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

mininkas Mindaugas Petrikas. 
Daytona Beach lietuvių klubo 

pirmininkas Jonas Daugėla viso 
šio telkinio lietuvių vardu atsis
veikindamas prisiminė a.a. Jur
gio ir Ritos Bagdonų atvykimą 
į Daytoną, jų įsikūrimą, įsijun
gimą į lietuviškąją veiklą. Kal
bėtojas pažymėjo, kad mes di-
džiuodavomės Ritos Vileišy-
tės-Bagdonienės, Vasario 16-to-
sios akto signataro Vileišio 
dukters, gražiu gyvenimu ir 
veikla mūsų tarpe. Taip pat dar 
turėsime vieną Vasario 16-to-
sios akto signataro Smilgevi
čiaus dukrą Oną Smilgevičiū
tę Žolynienę, kuri visuomet 
primins ir mielą Ritą. Pirmi
ninkas pažymėjo, kad jį sieja ta 
pati ideologija su signataro 
Vileišio, didžiojo patrioto, 
idėjomis, kuriomis gyvena ir 
dukra Rita. Apgailestavo, kad 
Rita mus palieka, bet tuo pačiu 
šio telkinio lietuvių vardu palin
kėjo sėkmės ir nepamiršti mū
sų. Kalbėtojas įvertino Ritos 
gražų įnašą į mūsų telkinio 
veiklą. 

Pabaigoje jautrų, trumpą pa
dėkos žodį tarė ir Rita Bagdo
nienė. Ji nuoširdžiai padėkojo 
LB valdybai, pirmininkui M. 
Petrikui, atsisveikinimą orga
nizavusioms Birutei Kožicienei 
ir Reginai Snarskienei ir vi
siems dalyviams. Ji prisiminė 
pačias gražiausias Daytonoje 
išgyventas dienas, šio telkinio 
lietuvių meilę, draugiškumą ir 
skaudžiose dienose užjautimą. 
Išsikelti iš čia lėmė keletas prie
žasčių: a.a. mylimo vyro Jurgio 
netektis, skaudūs išgyvenimai, 
pajustas vienišumas. Vaikų ir 
vaikaičių prašoma, nutarusi 
keltis arčiau jų, kur galėsianti 
justi vaikučių meilę, globą, 
rūpestį. Rita nuoširdžiai dėkojo 
visiems, kurie savo draugišku
mu lengvino jos dalią, džiugino 
dienas. Žadėjo niekada šio tel
kinio lietuvių nepamiršti. 

PABENDRAVIMO PIETŪS 
IR ĮDOMŪS PRANEŠIMAI 

Jau tradicija tapę Lietuvių 
Bendruomenės Daytona Beach 
apylinkės valdybos ruošiami pa
bendravimo pietūs š.m. gegužės 
1 d. vyko Satcey's restorane. 
Dalyvavo arti šešiasdešimt 
asmenų. LB apyl. pirmininkas 
Mindaugas Petrikas, pasvei
kinęs dalyvius, supažindino su 
šios dienos kalbėtoju, LB valdy
bos vicepirm. Narcizu Kreivėnu, 
kuris yra tarnavęs JAV ka
riuomenėje ir 25 m. buvo poli
cijos tarnyboje. 

Narcizas Kreivėnas kalbėjo 
tema: „Saugumas ir kaip apsau
goti savo namus". Kalbėtojas, 
tarnavęs policijoje, gerai 
susipažinęs su JAV vykstan
čiais nusikaltimais ir žino me
todus, kaip nuo jų saugotis. 

Kalbėtojas sake, kad nusikal
timus dažniausia vykdo kaimy
nystėje ar apylinkėje gyvenan
tys nusikaltėliai — narkomanai, 
vagys, ieškantys pinigų. Tad jų 
ir reikia saugotis 

Dažnai išvykstame trumpes
niam ar ilgesniam laikui iš 
namų Išvykstant reikia atsa
kyti pašto pristatymą j namus 

Namuose palikti įjungtą šviesą 
ir veikiantį radiją. Ant durų ir 
langų priklijuoti žymeles, kad 
šie namai turi aliarmo sistemą 
ir yra saugomi policijos. Dažnai 
skambina įvairūs aferistai, 
siūlydami įvairiausias paslau
gas — pigiai remontuoti namus, 
valyti kilimus, atlikti remontus. 
Tokių paslaugų reikia griežtai 
atsisakyti. Gaunama įvairių 
pranešimų apie laimėjimus, pra
džioje prašant atsiųsti tam tikrą 
sumą pinigų, o tada jie atsiųs 
laimėjimą. Tai aferistai, ban
dantys pasipinigauti. Reikia 
tokių vengti. Kalbėtojas savo 
patarimus papildė įvairiais atsi
tikimais, patirtais policijos 
tarnybos metu. Paskaita įdomi, 
patarimai naudingi, įsidėmė
tini. Buvo keletas klausimų, į 
kuriuos Narcizas Kreivėnas iš
samiai atsakė. 

Pirmininkas M. Petrikas an
tru kalbėtoju pakvietė svečią iš 
Čikagos, Lietuvių fondo tarybos 
narį, buv. valdybos pirmininką 
Stasį Barą. 

Stasys Baras, daug metų pa
šventęs LF veiklai, buvęs Tary
bos, valdybos pirmininku, 
dirbęs įvairiose komisijose, 
gerai pažįsta LF paskirtį, daug 
prisidėjęs prie LF ugdymo, tel
kiant lėšas, ieškant naujų na
rių. Stasio Baro žodis buvo kon
kretus, išsakantis LF tikslus ir 
paskirtį — remti kultūrą, 
mokslą, meną, lituanistinį Švie
timą, rūpintis jaunimu, skiriant 
stipendijas, padėti įgyvendinti 
Lietuvoje įvairius kultūrinės 
reikšmės projektus. 

LF per daugiau negu tris
dešimt metų, vadovaujamas 
sumanių, finansinius reikalus 
gerai pažįstančių žmonių, jau 
pradėjo devintąjį milijoną. Tiks
las — pasiekti bent dešimtį mili
jonų dol. Jau šiais metais LF 
paskyrė pusę milijono dolerių 
pelno, išdalinti įvairiems projek
tams. LF gauta keliems šim
tams tūkstančių dol. prašymų, 
kurių, žinoma, negalima paten
kinti. 

Bet LF rūpestis — pirmoje 
eilėje remti išeivijoje viso
keriopą veiklą, ypač švietimą, 
kultūrą, jaunimą, spaudą, radijo 
laidas ir daugelį kitų projektų. 

Svečias pažymėjo, kad LF 
investavimai geri, nešą pelną. 
Ūkis nupirktas prieš kiek laiko 
neša pajamų ir jo žemės vertė 
pakilusi trigubai. Berlyne 
palikimu gauti Žilinsko namai 
gerai atremontuoti, kainavo du 
šimtai tūkstančių dolerių, dabar 
duoda pajamų arti keturias
dešimtį tūkstančių ir jų vertė 
auga ne metais, bet valandomis, 
nes Berlynas tampa Vokietijos 
sostine, o namas yra labai geroje 
vietoje. 

Stasys Baras nuoširdžiai, atvi
rai išsakė LF visus uždavinius 
ir pareiškė padėką šio telkinio 
LF rėmėjams. Jis pažymėjo, kad 
LF yra sumanių Žmonių tvarko
mas, jis augs ir ateityje atliks 
savo paskirtį. 

Pabaigoje prisiminė ir pasku
tinįjį LF suvažiavimą, kuriame 
renkant papildomus Tarybos 
narius, nebebuvo perrinkta 
Tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. Jis pažymėjo, kad 
spaudoje dėl to kilo šurmulys, 
bet tai tendencingi LF kaltini
mai. Balsavimas vyko slaptas. 
Marija Remienė nebegavo pa
kankamai balsų, o pasiūlytas iš 
suvažiavimo dalyvių jaunas ir 
gabus asmuo, surinko daugiau
sia balsų. Demokratijoje tvar
komasi demokratiškai, taigi ir 
LF. LF žmonės sąžiningi, darbš
tūs, sumanūs ir finansus 
tvarkyti reikia tos srities spe
cialistų. Baigė įdomų žodį Sta
sys Baras pareiškimu kad: 
„vežimas toliau riedės, nepai
sant (vairiausių išpuolių. 

Po įdomaus pranešimo daly
viai kalbėtojui pareiškė padėką 
gausiai plodami, o po to atsakė 
į pateiktus klausimus. Kalbėju 
šiems padėkojo pirm. M Petri 
kas 
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REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulasld Rd. 
Chlcago.lt 60629 

B A L Y S BUDRAIT IS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-56*6100 
F«. 312-565-3897 

JP 
GREIT 

PARDUODA 

Pagar 312-3064307 
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VIDA B. ŠVABAS 

RE/UAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartme.-.:us ir žeme 
» Pensininkams nuolaida 

Tet namų 
bus. 
fax. 

v.m. 

616-756-1408 
616-469-3950 
616-469-5445 
616-469-7236 

Perkant ar parduodant 
• namus • ž e m ę • ūkius arba 

komercine nuosavybe 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

OPEN HOUSE 
8443 S. KOSTNER 

Sun. June 9th 1 pm - 4 pm 
Lovely Home 

St. Bede/Ashburn Area 
City VVorkere come & see! 

This well-maintained brick home of-
fers 3 bdrms. (arge kitchen dinette 
with newer oak cabinets. huge finish-
ed basement w/ptenty of storage, 2 
bartis. «e»-groomsd fenced - m - yard, 
sprinkling system. 

AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVEIKATOS, 
M OYVYSCS DRAUDMUS. 

Agentas Frank ZapoKs ir Off Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviška). 

FRANKZAPOUS 
320SVI West t t t f i Street 

Tel. (TOS) 424-66M 
(312) M 1 

F O R R E N T 

J K S C O N S T R U C T I O N 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkal imai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 
t o l . 7 0 8 - 9 6 9 - 2 6 5 8 . 

Vlc. SilgMen Pk. 6 rms.. stove, reMg., 
waUo-wat carpebng; sncl. rear P 0 " * ^ * * 
įndd., d—n. quiet blog. nelarencei, creUt 
check. $575 per mo. + 1 mo. sac depo-
sit. No pets. Preterabry Lith. speeking. 

CaST 7OS44S-70S7 

IEŠKO DARBO 

MOVIMO—KRAUSTYMAS 
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu Iniku. Draudimas 

., garatuotas. Kreiptis: 

Gediminas: tel. 312-925-4331 

; moteriai aa-. 
valtgatlais. Galiu prižiūrėti sene
lius. Skambinti po 6 v.v. 

Tai. 706-425-4186 

44 m. moteris iš Lietuvos ieško dar
bo lietuvių šeimose. Galiu slaugyti 
ligonius, senus žmones, prižiūrėti 
vaikus, dirbti namų ruošos darbus. 
Esu siuvėja. Te l . 961-429-0906 

M O V I N C K R A U S T Y M A S 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
- Rolandas—709-424-7193 

Vytas—312-*2S-0299 

£LS. Savings Bonds 
MakeGreatGiffe. 

i 

Moteris I i Lietuvos leako i 
bo; gali padėti namų ruošoje, 
slaugyti senelius ir ligonius bei 
gyventi kartu. Tel. 312-523-8436. 

• M . U I U M U I motėm MSHO oei 
kokio darbo. Gali slaugyti 
ligonius, prižiūrėti vaikus ir gyventi 
kartu. Tai. 312-823-0726 

39 m. darbšti moteris Miką 
darbo prie senelių, ligonių, vaikų. 
Atlieka visokius namų ruošos dar
bus. Skambinti: 

A pupfk servC e of.tm> nfW5paper 1 ieeko darbo 2 dienoms 
Viena diena gali būti viduryje savaites, o 
kita šeštadieniais Taip pat norėtų dirbti 
vakarais. Gali valyti rastines, parduotuves, 
prižiūrėti Kgonius. Turi savo automobili 
Skambinti Loretai po 6 v.v. Tel. 
311 

VESTUVINĖS LIETUVIŲ DAINOS 
LIAUDIES D A I N Ų KVARTETAS 
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai 
anglų kalba. Dainų kilmė ir audio įrašai. 

Knyga ir kasetė gaunama DRAUGE. 

Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol. 
Illinois gyv. prideda State sales tax 1.75 dol. 

Jurgis Januiaitis 

http://Chlcago.lt
http://bank.gr


LAIŠKAI 
AR BALTIJOS KRAŠTAI YRA 

APGINAMI? 

Anglų kalba leidžiamuose 
dienraščiuose ir žurnaluose 
paskutiniu laiku yra kiek daž
niau suminimos Baltijos valsty
bės, ypač kiek tai liečia NATO 
išplėtimą. Rašant apie šiuos 
kraštus, beveik visuomet pri
minama, kad jie yra „neapgina
mi". Pavyzdžiui, net ir toks 
labai įtakingas ir paprastai 
gerai informuotas anglų žurna
las ECONOMIST gegužės mėn. 
18 d. rašo: „Ir jei vieną dieną 
Baltijos valstybės priklausys 
Europos Sąjungai, jų greičiau
siai nebus galima apginti...". 
Neaišku, kodėl taip galvojama. 
Ar todėl, kad jos turi bendrą 
sieną su Rusija? Bet juk ją turi 
ir NATO narė Norvegija, ir bū
sima narė Lenkija. Ar todėl, kad 
Baltijos valstybės yra sunkiai 
pasiekiamos? Tai nėra priežas
tis. Jos nėra kur nors nepriei
namose džiunglėse: geografiniai 
Lietuva yra Europos centre. 
Amerikos marinams būtų leng
viau išsikelti Klaipėdoje, Rygoje 
ar Taline, negu Čekijos Praho
je ar Vengruos Budapešte, sosti
nėse šalių, kurios yra laikomos 
pirmos eilės NATO kandidatė
mis. Vienas iš Žirinovskio pla
nų yra okupuoti labai kalnuotą 
NATO narę Turkiją, Ar NATO 
tankams nebūtų lengviau užim
ti pozicijas Baltijos kraštų 
lygumose, negu Turkijos kal
nuose? 

Man asmeniškai atrodo, kad 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai bus 
bergždžios pastangos pakliūti i 
NATO, jei neįtikins NATO ša
lių, kad 1) užpuolimo atveju jos 
ginsis, ir 2) joms atsiųsti pa
galbą nebus sunkiau, negu ki
toms į NATO pretenduojan
čioms valstybėms ar narėms. 
Gal ta linkme turėtų daugiau 
padirbėti Baltijos kraštų diplo
matai ir karinės žinybos. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

LIETUVIŲ KALBA IR ... 
MUSOGAUDIS 

Norėčiau viešai padėkoti 
Viktorui Kučui už atkreiptą 
dėmesį, kad lietuvių skautų 
organizacijos suruoštoje Ka
ziuko mugėje viena skautuke 
nesugebėjo atsakyti lietuviškai 
muginuko kainos. 

Prisimenu tuos ginčus, kai 
buvo svarstoma, ar priimti į 
lietuvių skautų organizaciją 
lietuviškai nekalbančius, ar juos 
atstumti, paliekant organizaciją 
lietuviškai kalbančių skautų 
organizaciją. Laimėjo, tie, kurie 
galvojo, kad svarbu draugystė, 
bendradarbiavimas, o ne kalba. 

Be kalbos nebus ir tautos. 
Nereikės nei lietuviškų laik
raščių, pamaldų lietuvių kalba, 
nebus reikalingos lituanistinės 
mokyklos, židinėliai, nereikės 
nei radijo, nei televizijos valan
dėlių. Čia suduodamas smarkus 
ir skaudus smūgis tiems tėvams, 
kurie su vaikais kalbasi lietu
viškai, vežioja į lituanistines 
mokyklas, tikisi paramos iš lie
tuviškų organizacijų bei visuo
menės. 

Vadovų pasiteisinimai logiški. 
Negi aiškinsi toms mergaitėms, 
kurios lietuviškai nesupranta 
(jeigu toj pačioj skiltyje yra), 
tada pakartosi lietuviškai toms, 
kurios anglų kalbą laisviau var
toja negu lietuvių? Kad sto
vyklose prie vadovių kalbėda
vo lietuviškai, o tarp savęs 
angliškai nieko nuostabaus. 
Joms paaiškinus reikiamus at
likti uždavinius, nereikėdavo 
versti į anglų kalbą, nes lie
tuviu kalba buvo stovyklos kal
ba ir silpniau kalbantieji lavi
nosi lietuvių kalboje. 

Bet kur gi buvo vyriausių 
vadų protas, kada jie lietuviškai 
nemokančius įjunKė J bendras 
skiltis? Jeigu nutarė priimti 

lietuviškai nekalbančius, rei
kėjo įsteigti draugovę ar skiltis, 
kur jie būtų supažindinami su 
lietuviškais papročiais, išmoktų 
šūkius, pramoktų duoti rapor
tus. Jeigu Kaziuko mugėje jie 
atstovautų lietuvių kilmės 
skautams su savais muginu-
kais, niekas nenustebtų, bet 
širdyje pajustų džiaugsmą, kad 
nors tėvai jų neišmokė lietuvių 
kalbos, jie glaudžiasi prie mūsų, 
užuot priklausę amerikiečiams 
skautams. Tada būtų paremtos 
pastangos tų tėvų, kurie sten
giasi perduoti lietuvių kalbos 
grožį. Tėvai to tikisi iš lietuvių 
organizacijų. 

Labai jau skausmingai ir grės
mingai praskambėjo palygini
mas, kad su medum daugiau 
pagausim musių negu su actu. 
Nejaugi nežinoma, kad musės 
viliojamos tam, kad jas su
naikintų. O gal to siekiama? 
Skautų skyriuje „Drauge" tik 
vadovų sveikinimai, praneši
mai, įsakymai, retkarčiais 
vadovių aprašyta iškylos, bet 
pasigendama pačių skaučių kū
rybos. Glauskime prie savęs ir 
mokančius ir nemokančius 
lietuviškai, bet nemaišykime jų 
vienam katile, kad greičiau 
ištirptų. 

Eugenija Barškėtienė 
Hinsdale, IL 

ADAMKUS REIKALINGAS 
AMERIKAI IR KANADAI 

Š.m. gegužės mėnesio pasku
tinę savaitę įvyko 39-toji konfe
rencija Tarptautinės draugi
jos didžiųjų ežerų tyrimams 
(IAGLR) Toronto universitete, 
kur susirinko apie 500 moksli
ninkų . Draugijos valdyba prieš 
kurį laiką pasiuntė laiškus JAV 
prezidentui, gubernatoriams, 
Kongreso atstovams, Kanados 
premjerui, provincijų prem
jerams, parlamentarams. Laiš
kuose išreikštas susirūpinimas 
dėl lėšų sumažinimo tyrimams. 
Iš visų atsakymų išsiskyrė JAV 
gamtosaugos agentūros Didžių
jų ežerų programos vedėjo Valdo 
Adamkaus laiškas. Jis džiaugė
si, jog draugija kelia šį klausimą 
ir džiaugėsi jog draugija tiek 
daug nuveikė per keturis de
šimtmečius, gerinant Didžiųjų 
ežerų vandenis, prižadėdamas 
savo visišką paramą valdžioj ar 
už valdžios ribų. Tai nebuvo 
tuščias kalbėjimas, nes Adam
kus tikrai daug padarė su mažu 
kapitalu, apšvarindamas Di
džiuosius ežerus. Susirinkusių 
bendra nuomonė buvo, kad Val
das Adamkus yra reikalingiau
sias asmuo Amerikos ir Kana
dos valdžioje. Todėl daug kas 
minėjo jo pavardę pranešimuose 
ir jo laiškas buvo pagarbiai r 
iškabintas konferencijos salėje. 

Saulius Simoliūnas 
Detroit, MI 

KALBOS BARBARIZMAI ' 

Apie sovietinės „kultūros" < 
paliktą lietuvių kalbos sudar-
kymą vis dar nesiliaujame pik
tintis, dejuoti ir rūpintis. Mažai 
matome tuo piktinimusi ir rū
pinimusi atneštą pagerėjimą. 
Ne to reikia. Tą išplitusią 
kultūros ligą reikia gydyti pla
ningai ir organizuotai. 

Žinome, kad Lietuvoje veikia 
Lietuvių kalbos komisija, kuri 
leidžia mėnesinį žurnalą; komi
sija net turi teisę taikyti prie
žiūros ir baudžiamąsias priemo
nes prieš kalbos darkytojus, ta
čiau tai neužtenkamos prie
monės, turint galvoje to kalbos 
vėžio paplitimą. Nemaža žmo
nių sudarkytos kalbos buvo iš
mokyti mokykloje ir to darkymo 
nejunta. 

Kovoti su paplitusia negerove 
reikalinga ir plačiai paplitusi 
priemonė. Bendromis Lietuvių 
kalbos komisijos ir kitų kalbi
ninkų Lietuvoje bei užjūriuose 
suderintomis pastangomis rei
kia kuo greičiau sudaryti šių 
svetimybių ir jų taisyklingų lie
tuviškų atitikmenų žodyną, jį 
išleisti kuo didesniu tiražu ir 

paskleisti moksleivijoje, studen
tijoje, rašto žmonių ir kitų 
tolygių tarpe. Taupant lėšas, jis 
turėtų būti neprabanginis, ki
šeninio formato, lengvai telpan
tis švarko kišenėje ar rankinu
ke, platinamas kuo žemesne 
kaina. 

Be pasigailėjimo turėtų būti 
išmesti, jau seniai nusistovėjusius 
lietuvių kalbos žodžius išstūmę, 
barbarizmai. Turėtų būti ištai
syti sudarkyti, buvę taisyk
lingi, žodžiai. Gyvenimui kin
tant, atsiranda naujų sąvokų, 
tad reikėtų apdairiai įsileisti ir 
naujų žodžių. 

Šis kalbos „išvalymas" nėra tik 
nuotaikos reikalas. Kalba yra 
tautos kultūros atspindys ir prie
monės. Šiam siūlomam darbui 
būtų reikalingos lėšos. Turime 
nemažai fondų: Lietuvių, Tau
tos, Vydūno ir kitų, kurie jau 
yra gražiai parėmė daug kul
tūros darbų. Gal kuris fondas 
paremtų ir šį reikalą? 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

S O S DIRVAI 

Kai po Vainikų dienos poil
sio savaitgalio gegužės 28 die
nos rytą „Dirvos" redakcijos 
duris atrakino raštvedys Juozas 
Biliūnas, jis iš karto nustebo, 
kad viduje dega šviesa, bet tuoj 
buvo sukrėstas ir savo akims 
negalėjo patikėti, pamatęs 
patalpoje chaosą: vietoj kompiu
terių, fakso ir kitos aparatūros, 
sienose tik skylės, o grindys 
užverstos popieriais bei vagims 
nereikalingais dokumentais, 
nors elektrinis kavinukas ir 
mažas šaldytuvas liko nepalies
ti. Netrukus atvykus redakto
riui dr. Jonui Jasaičiui ir iškvie
tus „Vilties" draugijos va
dovybę, buvo pašaukta policija, 
o su ja atvyko ir detektyvas, 
ieškodamas pirštų nuospaudų. 

Pavakary nuvykau į „Dirvą" 
ir aš. Stačiai išsigandau, beveik 
neatpažindama jaukių ir tvar
kingų, bet savotiškai ištuš
tėjusių patalpų, nors jau buvo 
padaryta bent paviršutinė tvar
ka. Apie nuostolius mane pa
informavo redaktorius dr. Jasai
tis ir „Vilties" draugijos pirmi
ninkas Algis Matulionis. Plė
šikai išrovė iš sienų keturis 
kompiuterius, spausdinimo ir 
foto mašinėles, fakso aparatą, 
viso padarę per 15,000 dolerių 
nuostolių. Matomai jie skubėjo, 
nes ant šoninio stalelio gulėjo 
krūvelė kompiuterio klaviatū
ros raidžių, 

„Dirva" nuomoja patalpas iš 
John Brick Construction bend
rovės, kurios savininko kabine
to durys veda į „Dirvos" patal

pos sieną, tačiau jos buvo 
užtvertos dviem sunkiom spin
tom, nes tomis durimis niekas 
nesinaudojo. Tai būta tikrai la
bai stiprių vagių, kurie ne tik 
išlaužė duris, bet pajėgė nu
stumti ir sunkias spintas. Sa
vininko patalpa, susidedanti iš 
dviejų atskirų kambarių ir san
dėlio, taip pat nukentėjo, nes va
gys pirma įsilaužė i sandėlį, iš 
kurio išplėšė brangius statybos 
matavimo precizijos elektroni
nius instrumentus ir iš jo ka
bineto išnešė fakso aparatą. 

Apie „Dirvos" apiplėšimą vi
suose Clevelando televizijos 
kanaluose buvo plačiai prane
šama ir komentuojama, rodant 
chaotišką patalpos vaizdą ir pra
vedant pokalbį su Algiu Matu
lioniu. Ypač įdomu paminėti, 
kad po televizijos žinių „Dirvai" 
daug amerikiečių skambino, 
siūlydami savo pagalbą. 

„Dirvos" redaktorius dr. Ja
saitis, giliai išgyvendamas tą 
nelaimę, nepalūžta ir užsispyru
siai tvirtina, kad, nepaisant 
aparatūros stokos ir nepato
gumų, jis viską darys, kad „Dir
vos" išleidimas nesusitrukdytų. 
Puiku, kad Algio Matulionio 
dėka „Dirvoje" jau yra ir veikia 
fakso aparatas. „Vilties" drau
gija yra susirūpinusi „Dirvos" 
finansiniu stoviu ir tikisi su
lauksianti geraširdžių lietuvių 
paramos, kaip ir prieš daugelį 
metų, „Dirvai" sudegus, ji išliko 
gyva lietuviško geraširdiškumo 
ir solidarumo dėka. Iškilmingai 
ir šauniai atšventusi aštuonias
dešimtąjį savo gyvavimo jubi
liejų, „Dirva" negali palūžti, 
nes nei gaisras, nei apiplėšimai 
negali palaužti lietuviškos 
dvasios ar lietuvio meilės spaus
dintam žodžiui. 

Aurelija Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

PRAŠOME ATSILIEPTI 1936 
METŲ KARO MOKYKLOS 

ABSOLVENTUS 

Šiais metais minėsime pirmo
jo Lietuvos prezidento Karo 
mokyklos aštuonioliktos laidos 
60 metų sukaktį. 

1936 metais karo mokykla 
paruošė ir išleido į karo tarnybą 
130 jaunų kadrinių karininkų. 
Daug laiko praėjo nuo tų jaudi
nančių išleistuvių akimirkų, 
kai Lietuvos Respublikos prezi
dentas Antanas Smetona Pane
munėje, Vytauto Didžiojo pa
minklo padėjėje, kiekvieno jau
no karininko petį palietęs kar
du, ištardavo. „Be reikalo ne
pakelk, be garbės nenuleisk". 

Karo audros išblaškė mūsų 
karininkus; vieni nukankinti 
Sibire, kiti mirė nuo negalių. 
Daug emigravo į Ameriką, Ka
nadą ir Australiją. 

Šiuo metu Lietuvoje tos laidos 
gyvų išlikę vos keliolika. 

Šiais metais rugsėjo mėnesį 
rengiamės organizuoti dar gyvų 
likusių Lietuvos Karo mokyklos 
1936 metų laidos karininkų su
sitikimą. Jis šaukiamas Kaune, 
Karininkų ramovėje. 

Iniciatyvinė grupė prašo tos 
laidos karininkus (išskyrus gy
venančius Kaune) atsiliepti ir 
pranešti apie save, kad būtų 
galima informuoti apie tikslią 
susitikimo datą. Ypač prašytu
me nedelsti dabar gyvenančių 
užsienyje. 

Laiškus siųsti P. Narinkevi-
čiui, Žemaičių 55-3, Kaunas 
3000. Pageidaujama, kad kartu 
kuo daugiau suteiktumėte žinių 
apie jums žinomus 1936 metų 
laidos mirusius arba žuvusius 
karininkus, jų žuvimo ar miri
mo aplinkybes. 

Petras Narinkevičius 
Iniciatyvinės grupės vardu 
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LAL PRADEDA 
REGULIARIUS 

SKRYDŽIUS I ROMA 

Gegužės 16 d. ryte aviaben 
drovės „Lietuvos avialinijos" 
(LAL) lėktuvas išskrido j pirmą
jį reguliarųjį skrydį iš Vilniaus 
į Romą. Kol kas lėktuvai „Boe 
ing 737" skraidys į Italijos 
sostinę du kartus per savaitę — 
ketvirtadieniais ir sekma

dieniais. Ketvirtadieniais iš 
Vilniaus į Romą lėktuvas iš
skris 7 vai. 40 min. sekma 
dieniais — 14 vai. 10 min. Iš 
Romos į Vilnių antradieniais 
bus išvykstama 10 vai. 30 min.. 
sekmadieniais 17 vai. Kelionė 
truks apie tris valandas. 

Bilietas į abi puses kainuos 
1,520 Lt. 

Ateityje reisų skaičius gali 
būti padidintas iki trijų kartų 
per savaite. 

A.tA. 
Mokyt. PETRAS PUPIUS 
Gyveno St. Petersburg Beach. FL, anksčiau Chicagoje. 

Marquette Parko apylinkėje 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1996 m. birželio 1 d., 

sulaukęs 93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Mokytojavo Kybartų gimnazijoje, o vėliau 

lietuvių gimnazijoje Scheinfeld mieste, Vokietijoje. Amerikoje 
išgyveno 47 m. 

Nuliūdę liko: žmona Zuzana Aleksandravičiūtė, dukterys: 
Aldona Brizgienė, žentas Juozas, Marija Ambrozaitienė. 
žentas Kazys, sūnūs: Antanas, marti Nijolė, Juozas, marti 
Nijolė; anūkai: Raimundas. Marius Brizgiai su šeimomis; 
Audronė Ambrozaitytė, Ramunė Ambrozaitytė Fry, vyras 
John, Neris Palūnienė, vyras Andrius ir šeima. Andrius Pu-
pius; penki proanūkai; svainės su šeimomis: Marcelė Vaičienė 
ir Pranutė Skruodienė. Taip pat daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė St. Petersburg Beach lietuvių klubui. Lietuvių 
Fondui, Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų organizacijai bei 
daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. Buvo rėmėjas N. P. 
Marijos Seserų, Putnam, CT. 

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 8 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, žentai, marčios, 
anūkai ir proanūkai bei kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus / Oonald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

PLACIDĄ BALŠAITYTĖ 
1996 m. kovo mėn. 15 d. išsiskyrė su šiuo pasauliu mano 

mylima Sesuo. Buvo palaidota kovo mėn. 18 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam kun. Algirdui Paliokui, 
SJ, už maldas koplyčioje, gedulingų šv. Mišių atnašavimą už 
velionės siela ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams, artimie
siems ir pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti su a.a. 
Placidą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velionę į 
kapines. 

Širdingai ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojautą žo
džiu, laiškais, telefonu, spaudoje. Dėkui už šv. Mišių aukas. 

Nuoširdus ačiū už gražias gėles koplyčioje. Ačiū karsto ne
šėjams, suteikusiems velionei paskutini patarnavimą paly
dint ją i Amžino Poilsio vietą. 

Gili padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
patarnavimą. 

Liūdinti sesuo Valerija Šimkienė ir šeima. 

fš\ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Sav:ngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

A.tA. 
VALERIJA JARIENĖ 

Paragytė 
Gyveno Lake Forest, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette 

Parko apylinkėje. 
Po ilgos ligos mirė 1996 m. birželio 4 d., 12 vai. dienos, 

sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveni 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Rita Paliulionis, žentas Kęstas, 

anūkai: Rimas ir Rūta Paliulioniai bei kiti gimines Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Leonido. 
Priklausė Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų 

draugijai, Liet. Bendruomenei ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. 

Velionė pašarvota penktadienį, birželio 7 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 8 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift 
Nuliūdę kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 

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

ESEE ( = * 
LEN0ER 

Buvę Kybartų „Žiburio" gimnazijos mokiniai gerbia
mam ir mylimam mokytojui 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus, reiškia nuoširdžiausią užuojautą velionio žmo
nai ZUZANAI, dukroms MARYTEI AMBROZAI 
TIENEI, ALDONAI BRIZGIENEI, sūnums AN 
TANUI ir JUOZUI, jų šeimoms ir vaikaičiams ne
tekusiems gerojo Senelio. Po ilgos ir garbingos 
kelionės žemėje, tesiilsi jis Amžinybės Namuose. 

DOKT SftND IT AU. SAVE SOME AT 

MUTUAL Cedenal SAVINGS 
AND IOAN ASSOCIATION 

Oartertd and SuparnMd bjr #*• United Statei OovcimMn* 

M12W CE«MUICIK3AD»CHK^GO.IIINOISo060e PMONII312) M7 7747 

Buvę mokiniai: 
Emilija Skladaitytė Ambrozaitienė. 
Lemont, IL 
Jadvyga Pšibilskaitė DamuHienė, 
Lockport, IL 
Elenutė Ivaškevičiūtė Galiausktėnė,' 
Toronto, Canada 
Emanuelis Siaudinaitis 
Marina, CA 
Kazimieras Trečiokas, 
Union, N.J. J 



M 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Birželio 14-toji ne tik lietu

viams, bet ir visiems baltie-
čiams skausminga diena, nes tą 
dieną pradėtas vykdyti bolše
vikinis teroras sovietų okupuo
tose Baltijos valstybėse. Daug 
metų, kai tos valstybės buvo 
pavergtos. Čikagoje ir kitose 
vietovėse buvo rengiamos de
monstracijos, eisenos, pami
nėjimai. Nors Baltijos tautos 
laisvos, bet Sovietų Sąjungos 
padarytos joms žaizdos ne tik 
neužgiję, bet galbūt niekad 
neužgis . Pr i s imint i mūsų 
tėvynės ir Latvijos bei Estijos 
žmonių kančias, birželio 14 d.. 
12:30 val.p.p.. Čikagos Daley 
Plazoje ruošiamas paminėjimas 
kartu su latviais ir estais: kad 
visuomet prisimintume savo 
tautų kankinius! Minėjimo-de-
monstracijų rengimo iniciato
riai: Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, 
Latvijos Respublikos garbės 
konsulas Čikagoje Norbert 
Klaucens ir Gildą M. Karu. 
Amerikos estų tautinės organi
zacijos (šiaurės ir vidurio re
giono) skyriaus direktorė. 

Sekmadieni, liepos 7 d., 1 
vai. p.p. Rosemont Horizon sa
lėje tęsiasi Dešimtosios tautinių 
šokių šventės renginiai. Tą 
dieną matysime Lietuvos Olim
pinės krepšinio komandos drau
giškąsias rungtynes prieš Kro
atijos Olimpinės krepšinio rink 
tinę. Petraukos metu programą 
atliks Lietuvos ir Pietų Ameri
kos tautinių šokių grupės. Bilie
tus galima įsigyti per Ticket-
master 312-559-1212. 

Liucija Tijūnėlienė (Viliū-
naitė), ilgametė čikagietė, kilusi 
iš Skaisgirio miestelio, dabar
tiniam Joniškio rajone, dabar 
gyvena College Station, Texas 
valstijoje. Ji dalyvavo Brazos 
Valley Art League meno kon
kurse ir laimėjo trečią pažy
mėjimo laipsnį už paveikslą 
„Ruduo Lietuvoje", jos menas 
yra labai originalus, nes ji lip
do vaizdelius iš džiovintų 
augalų, gėlių bei lapų. 

Liucija Tijūnelienė. 

x Pensija iš Vokietijos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn. 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau. 

(sk) 

x Režisierių Vyt. V. Lands
bergio ir Arūno Matelio kury 
biniai vakarai vyks šį savait
galį: penktd.. birželio 7 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje, 
šeštd. birželio 8 d. 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje. Le-
mont. IL. Rengia Amerikos 
Lietuvių televizija. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyr l . is K i f l a 

Don r j i,T m r ir ta isomo 
VIS , 'i/-.':, StO()US 

Tol ;08•?'•>? 0 716 

S k . i m b i n t i p o 6 v v 

Jonas Markvaldas, Cicero. 
IL, atsiliepdamas į Draugo fon
do pavasario vajaus ..Matching 
Fund" programą, fondui atvežė 
1.200 dolerių ir tapo Draugo 
fondo garbės na r iu . Už taip 
didelę paramą fondui nuošir
džiai dėkojame, kviesdami ir ki
tus lietuviškos spaudos rėmėjus 
pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu. 

Tėvo dienos proga kvie
čiame tėvus su savo šeima ir 
artimaisiais į Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. ruošiamą Tė
vo dienos minėjimą — pietus, 
birželio 16 d., 12:20 vai. p.p. Pa
gerbėme motinas, pagerbkime 
ir savo tėvus. Programą atliks 
soliste Praurimė ir dr. Leonidas 
Ragai ir muzikas Faustas Stro-
lia. Stalus ar pavienes vietas 
reikia užsisakyti iš anksto pas 
Aldoną Palekienę 708-448-7436 
ar pas Vilę M a r c h e r t i e n ę 
708-985-7216. Tėvo dienos mi
nėjimą — pietus ruošia PLC ren
ginių komitetas. Labai svarbu 
žinoti dalyvių skaičių, kad galė
tume kuo gražiausiai visus pri
imti ir pavaišinti. 

Ateitininkė, skautė, šaulė, 
bendruomenininkė, pasižymėju
si krikščioniškų idealų tarnybo
je veikėja, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė, 
„Margučio II" radijo laidų 
direktorių tarybos narė. dien
raščio „Draugo" bendradarbė, 
Nekaltai Pradėtosios M. Mari
jos seserų rėmėjų būrelio dali
ninkė... Atrodo, kad tų darbų 
užtektų bent tuzinui moterų, 
bet visus juos, ir dar daugiau, 
sugeba atlikti viena — Birutė 
Jasa i t i enė . Tai ja i Korp! 
Giedra suteikė specialią premi
ją, kurios įteikimas bus šį 
sekmadienį, birželio 10 d. Pa
saulio lietuvių centre. Visuome
nė, ypač visi tie. kurie yra 
patyrę B. Jasaitienės darbo vai
sius, kviečiama šventėje da
lyvauti. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo tarybos nariai 
lankėsi mokyklose. Švietimo ta
rybos pirmininke Regina Kučie-
nė dalyvavo Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos metų 
užbaigimo iškilmėse... Švietimo 
tarybos narys (ir „Eglutės" žur
nalo administratorius) Viktoras 
Kučas dalyvavo Chicagos litua
nistines mokyklos mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse. Švietimo 
tarybos nare Ramunė Kubiliūtė 
buvo nuvykus į Chicagos viešą 
mokyklą — Fitch School 'šiau
rės vakarinėje miesto dalyje) 
papasakoti šešto ir septinto sky
riaus mokiniams apie Lietuvą, 
jos istoriją bei kultūra mokyklos 
tarptautinės savaitės proga. 
Dar lieka Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto mokslo metų 
užbaigimo apeigos birželio mėn. 
1 d., kuriose Švietimo tarybos 
narė Irena Vilimienė žada atsto
vauti Švietimo tarybai. 

x Ieškau Stepono Radvilos 
arba jo šeimos. Atsiliepkite, 
skambinkite: J im Dve, 800-
882-7099. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632 

(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„ Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

DARBINGAS 
ALTo POSĖDIS 

ALTo Č i k a g o s s k y r i u s , 
k u r i a m l a ik ina i vadovauja 
Mati lda Marcinkienė, turėjo 
posėdį gegužės 22 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. „Gin ta ro" salėje. 
Posėdyje buvo svarstytas Bai
siųjų birželio t rėmimų ir visos 
Lietuvių tautos genocido aukų 
minėjimas. Jį rengia ALTo Či
kagos skyrius birželio 16 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 10 vai. 
ryte vėliavų pakėl imas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa 
rapijos aikštėje, vadovauja Vy
tauto Didžiojo šaulių r inktinės 
vadovybė — Juozas Gurevičius 
ir Jus t inas Šidlauskas. Daly
vauja ir kitos šaulių kuopos bei 
r amovėna i . 10:30 vai . toje 
pačioje bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos, kurias aukos kun. Vi
to Mikolai t is . J i s t a ip pat 
p a s a k y s d i e n a i p r i t a i k y t ą 
pamokslą. Laike pamaldų gie
dos parapijos choras, muziko 
Antano Lino vadovaujamas, 
prie vargonų — Ričardas Šokas. 
Po pamaldų visi vyksta į parapi
jos salę, kurioje bus oficialioji 
minėjimo dalis. Paskaitą skai
tys „Dirvos" redaktorius dr. 
J o n a s J a s a i t i s , a t v y k ę s iš 
Clevelando. Meninę programą 
at l iks Ričardo Šoko sudarytas 
vienetas su deklamacijomis ir 
dainomis, pritaikytomis šiam 
minėjimui. Po minėjimo kavutė 
su sumuštiniais ir pyragaičiais, 
kur iuos ruoš renginių komi
te tas , vadovaujamas Ievutės 
Paulauskienės . 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tautiniais 
drabužiais ir patriotinė lietuvių 
visuomenė kviečiamos gausiai 
dalyvaut i bažnyčioje ir salėje. 
Ski rk ime tą dieną prisiminti 
t r e m t u o s i u s , m i r u s i u s a r 
nužudytus Gulagų stovyklose. 
K i t i ems reng in iams tu r ime 
pakankamai laiko per visus 
metus , todėl savo dalyvavimu 
pagerbkime mūsų tautos aukas: 
gyvas ir mirusias. 

ALTo posėdyje taip pat kalbė
t a apie tradicinę gegužinę rug
sėjo 2 d., Darbo dieną, Aldonos 
ir Anio Grinių sodyboje, Lock-
port, IL. 

Kad būtų galima sudaryti 
šiek tiek lėšų ALTo centro iš
l a i k y m u i , n u t a r t a p raves t i 
laimėjimus knygutėmis. Visi 
prašomi šį reikalą paremti , nes 
ALTas tebėra reikalingas. 

Ant. Repšienė 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja A. ir V. 
Mikniams, Daytona, Ohio už 
$1,000 auką. Ponų Miknių nuo
lat inė parama padeda LML tęs
t i reikalingą darbą padėti Lietu
vos sergantiems. 

(sk) 

x C h i c a g o s V e n e z u e l o s 
Lietuvių draugijos gegužinė 
įvyks birželio 16 d., sekma
dieni , 12 vai. Šaulių namuose. 
2417 W. 43 St. Tėvo dieną. Visi 
tėvai bus pagerbti. Gros Rama
nausko orkestras, bus geras 
l ietuviškas maistas ir laimės 
šulinys. Kviečiame visus. Val
d y b a . 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„'Baltijos tyrimų' rezultatai rodo. 
kad beveik kas antram Lietuvos 
gyventojui teko išgyventi krize 
kurios metu buvo reikalinga 
psichologinė pagalba". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

Lietuvos vyčiai ir „vyčiukai" atlieka programa. 

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO ŠVENTĖ 

Šiais metais Pedagoginis Litu
anistikos Institutas švenčia 38 
metų veiklos sukaktį. Įsikūręs 
Jaunimo centro patalpose Čika
goje per šį laikotarpį turėjo 610 
studentų. Iš jų institutą baigė 
322. Vieni iš jų dirba lituanis
tinėse mokyklose, kiti pluša lie
tuvių kultūrinėje bei visuo
meninėje veikloje, o keletas jų 
jau yra instituto dėstytojai. 

Po trumpos 2 metų pertraukos 
instituto trejų metų kursą bai
gusių ir diplominio darbo temą 
parašiusių absolventų išleis
tuvės įvyko š.m. birželio 1 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
da lyvau jan t ins t i tu to va
dovybei, lektoriams, nuola
tiniams rėmėjams, svečiams, ab
solventų artimiesiems ir drau
gams. Šiame PLI absolventų 
vakare buvo paminėtas ir Peda
goginio lituanistikos instituto 
įkūrėjo a.a. Domo Veličkos 
90-tasis gimtadienis. 

Šeštadieninę „Draugo" lai
dą dabar jau galima įsigyti 
Pasaulio lietuvių centro parduo
tuvėlėje sekmadieniais. Pasi
naudokite proga! 

Juozas Peckaitis, Sunny 
Hills, FL, „Draugui" padovano
jo 105 dol., kartu su prenumera
tos mokesčiu. Stengiantis, kad 
tas vienintelis lietuvių dienraš
tis užsienyje būtų įdomus ir ver
tingas, kiekviena auka suteikia 
finansinę ir moralinę pagalbą. 
Už iš saulėtos Floridos atsiųs
tą dovaną, nuoširdžiai dėko
jame. 

x Kiekv ieną šeštadienį , 
Jaunimo centro kavinėje, 5620 
Lithuanian Youth Center Dr., 
Chicago, IL, vyksta Poilsio 
vakarai . Skamba lietuviška 
muzika. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Kviečiame visus pasiklausyti 
bei pašokti. 

(sk) 

Šventė pradėta PLI absol
ventų, lektorių ir insti tuto 
vadovybės įžygiavimu į salę, 
skambant Algio Barniškio mu
zikai. Vadovybei ir lektoriams 
susėdus scenoje, šventės pro
gramai vadovavo lektorė Alida 
Vitaitė. Tylos minute pagerbti 
mirusieji. Jų buvo 23 asmenys, 
išvardinti šventės programoje: 
trys instituto rektoriai, trys di
rektoriai, dvylika lektorių, dvi 
absolventės ir trys studentai. 
Susirinkusius sveikino PLI 
direktorė Stasė Petersonienė. 
Šventės invokaciją atliko lekto
rius kun. Jonas Duoba, M.I.C. 
Vyko diplomų įteikimas PLI ab
solventams. Juos įteikė rek
torius prof. dr. Jonas Rač
k a u s k a s , d i rektorė Stasė 
Petersonienė ir PLI lektorių 
tarybos sekretorius Juozas 
Masilionis. Kartu buvo įteiktos 
dovanos: dr. A. Šešplaukio 
„Aukso lyra" ir Jono Dainausko 
„Lietuvos bei lietuvių krikštas 
ir 1387 metai" — Vydūno fondo 
dovana, kurią įteikė fondo 
vicepirm. Jūratė Variakojienė. 

PLI diplomus gavo su teise 
mokytojauti aukštesniosiose 
lituanistinėse mokyklose šie 
studentai: Rimas Gecevičius, 
Milda Harris, Sofija Jelionienė, 
Lina Paltanavičiūtė, Karina 
Pauliūtė, Audra Prialgauskaitė, 
Adomas Tautkus, Onutė Utz ir 
Elytė Žukauskaitė. 

Garbės diplomai buvo įteikti: 
Danutei Bindokienei, moky
tojai, rašytojai, „Draugo" vyr. 
redaktorei, už jos ilgametį dar
bą su lietuvių jaunimu; Aldo
nai Buntinaitei, solistei, už 
lietuviškos dainos ir Mažosios 
Lietuvos paveldo puoselėjimą; 
Lilijai ir Ramūnui Bunti-
nams, už Mažosios Lietuvos pa
veldo ir tradicijų išlaikymą; 
Rūtai ir dr. Martynui Bunti-
nams, už Mažosios Lietuvos 
lietuviškumo paveldo ir šeimos 
tradicijų puoselėjimą, duodant 
pavyzdj mūsų jaunimui. Garbės 

x A .a . B r o n i a u s R a c e -
v i č i a u s šv iesų a t m i n i m a 
p a g e r b d a m a s , A l e k s a n d r a s 
Traška, Oak Lawn, IL aukoja 
Lietuvos našlaič iams $50. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojui dėko 
j ame! „Lie tuvos Naš la ič ių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 Mtinm() llf m o k y k l o a m o k v t o l o s 
St., Chicago, IL 60629. 

Nuotr Jono Tamulaičio. 

diplomų gavėjų vardu padėkos 
žodį tarė Aldona Buntinaitė. 

Visus absolventus ir garbės 
diplomantus sveikino prof. dr. J. 
Račkauskas, kartu dėkodamas 
lektoriams, šios šventės ren
gėjams ir dalyviams. Jis 
priminė, kad ši PLI šventė su
tampa su pirmosios lietuviškos 
mokyklos Vilniuje 600 metų 
jubiliejum, kurį minės Lietuva. 

Absolventų vardu atsisveiki
no Audra Prialgauskaitė, o bai
gusius sveikino PLI studentai 
Karina Turnerytė ir Alisa 
Kosmopoulos. Simbolines dova
nas absolventai įteikė visiems 
dabar institute dėstantiems 
lektoriams. 

Šventės svečias vysk. Ansas 
Dumpys sveikino visus ga
vusius diplomus, labai vertin
damas Pedagoginio lituanis
tikos instituto darbą ir pasie
kimus. Pažymėtinai sveikino 
„Draugo" vyr. redaktore D. Bin-
dokienę ir Mažosios Lietuvos 
kultūrininkus, linkėdamas 
Viešpaties palaimos. Priminė, 
kad Mažoji Lietuva davė lietu
vių tautai pirmūnus spaudoje, 
švietime, religijoje bei kultūroje. 
Sveikino ir svečias iš Vilniaus 
Pedagoginio universiteto, prode 
kanas dr. Jonas Dautaras. PLI 
lektorius Jonas Dainauskas, 
sveikindamas baigusius kvietė 
visus gilinti Lietuvos istorijos 
žinias. 

Pradedant PLI įkūrėjo a.a. Do
mo Veličkos pagerbimą, prie 
scenoje gėlėmis papuoštojo por
treto, tautinių spalvų žvake už
degė Ramutė Plioplytė. Domo 
Veličkos gyvenimo ir peda
goginio darbo kelią nušvietė 
Alida Vitaitė. Aktorė Audrė 
Budrytė jo prisiminimui padek
lamavo Vinco Mykolaičio-Pu
tino poemą „Prometėjas", kuri 
simboliškai nusako ir a.a. Domo 
Veličkos siekimus bei jo iš
tvermę. Ta Prometėjo simbolika 
atspindėjo ir dukters dr. Astos 
Veličkaitės kalboje, kuria buvo 
išreikšta padėka tėvui. Ji 
priminė, kad a.a. Domas Velič
ka savo 28 metų pedagoginį dar
bą skyrė iš protėvių žemes li
kimo išblokštiems Lietuvos vai
kams bei miško broliams. Jo at
minimui buvę PLI studentai dr. 
Audrius ir Marius Polikaičiai 

RENGINIAI, 
RENGINIAI 

Jie ne visi vienodi. Ypač išsi
skyrė Lietuvos vyčių tautinių 
šokių grupės pasirodymas Jau
nimo centre, gegužės 18 d. Jis 
skirtingas tuo, kad buvo paruoš
tas prieškarinės, pokarinės ir 
dabartinės imigracijos atstovų. 
Tai Frank Zapolis, Lydija Rin-
gienė, Rita Kėielienė ir Ligįja 
Tautkuvienė. Ansamblis didelis 
savo skaičiumi, programoje yra 
81 pavardė, kurių 12 ne grynai 
lietuviškos, kas yra vertas 
dėmesio. 

Vyčių šokių grupė gyvuoja 
nuo 1946 m. be pertraukų. F. 
Zapolis priminė, kad lietuviški 
tautiniai šokiai buvo parodyti 
pirmą kartą Čikagoje jau 1940 
metais. Nuo 1946 metų Vyčiai, 
be dalyvavimų lietuviškuose 
renginiuose, kasmet Kalėdų 
proga pasirodydavo Mokslo ir 
pramonės muziejuje drauge su 
kitomis tautybėmis. Per an
samblio ei les perėjo daug 
gražaus jaunimo ir grupė vis di
dėja. Šokių mokytojai L. Taut-
kuvienei iš Lietuvos prisidėjus, 
įtraukta naujų šokių, o R. 
Kėielienė moko pačius jauniau
sius. 

Gegužės 18-tos dienos rengi
nyje šokėjai netilpo scenoje, 
todėl dalis jų demonstravo savo 
sugebėjimus salėje. Scenos 
šokėjai šoko visų Lietuvos sričių 
šokius, o pranešimus darė patys 
šokėjai. Žiūrovus ypač žavėjo 
mažiukų grupė, o gėlių dali
nimas publikai sujungė visus į 
vieną vienetą. Tęstinumą 
išlaikė A. Bemiškis ir A Seniū
nas, per šokių pertraukas dai
nuodami patriotiškas dainas. 
Vakaras tikrai buvo smagus vi
siems — žiūrovams ir šokėjams. 
F. Zapolis ir jo padėjėjos verti 
didelės pagarbos. 

E . R 

padainavo jo mėgta „Kaip lop
šinė" dainą, fleita pritariant Ri
mai Polikaitytei. 

Šventės oficialią dalį užbai
gus, visiems giedant „Lietuva 
brangi", Marytė Utz, tėvų talki
ninkų pirmininkė, pakvietė 
vaišėms, jas palaiminti pakvies-
dama vysk. Ansą Dumpį. 

Po vakarienės buvo trumpa 
meninė programa, paruošta 
lektorės Audrės Budrytės ir 
pora pramoginių šokių salėje, 
juos atliekant Onutei Utz ir 
Rimui Gecevičiui. Tolimesnius 
pramoginius šokius atliko visi 
šventės dalyviai, skambant 
Algio Barniškio muzikai ir dai
noms. Laimėjimus pravedė 
lektorė Milda Šatienė. 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto absolventų vakaras pras
mingai papildė visų išeivijoje 
mokslo metus užbaigusių litu
anistinių mokyklų išleistuves. 
Visų jų darbas lietuvybės išlai
kymui yra labai svarbus. Be
lieka tik prisiminti aukštesnes 
lituanistines mokyklas baigu
siems, kad rudenį jų laukia PL 
instituto klasės, o PLI absolven
tams palinkėti sėkmingo darbo 
lituanistinėse mokyklose, kad 
lietuviškas švietimas dar ilgai 
būtų tęsiamas „Dėdės Šamo" 
Žemėje. ~ 

Br. Juodel is 

i padėjėjomis. Stovi fiS kaires): Elena 
•Januširnf ir TaiyHa ("hiapetta. m-di - Rūta Končiene. Afrne KatiUikyte 

(sk) Berner 

DĖMESIO! 
Dešimtosios tautinių šokių šventės (liepos 6 d.) proga „Drau

go" šeštadieninė laida skiriama šiam svarbiam užsienio lietuvių 
gyvenime įvykiui —jubiliejinei tautinių šokių šventei — paminėti, 
pasidžiaugti ir jos dalyviais, ir svečiais iš arti, iš net labai toli. 

Kviečiame skaitytojus, organizacijas, verslo įstaigas siųsti savo 
sveikinimus į „Draugą" — visi jie bus gražiai išspausdinti minėtoje 
laidoje, kuri pasklis labai plačiai, nes dienraštis bus platinamas 
šventes mugėje, taip pat viešbutyje, kur apsistos daugumas 
dalyvių. 

Jūsų sveikinimai prisidės prie šventės iškilmingumo ir 
džiaugsmo, nes tuo būdu į ją gali įsijungti visi, net ir negalintys 
asmeniškai dalyvauti. Jūsų įstaigos, paslaugų ar verslo reklama 
bus taip pat labai veiksminga, nes pasieks daug skaitytojų, tad 
raginame jas siųsti ir i i kitų miestų, ne tik iš Čikagos. 

Sveikinimai ir reklamos turi „Draugo" administraciją pasiekti 
iki birželio 28 d., kad suspėtume jas išspausdinti šioje specialioje, 
X jubiliejinei tautinių šokių šventei skirtoje, laidoje. 

^Draugo" administracija 

mm 


