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Susitiks Baltijos šalių
delegacijos į Europos
Tarybą

Socialdemokratai už naftos
verslo Lietuvoje
suvalstybinimą
Vilnius, birželio 11 d. (AGEP)
— Socialdemokratų partija pasi
sako už tai, kad visos šalies
energetikos įmonės būtų vals
tybinės, o ne akcinės bendrovės,
ir neatmeta galimybės siūlyti
vėliau nacionalizuoti strate
ginės reikšmės energetinius ob
jektus.
Seimo socialdemokratų frakci
jos patarėjas Jonas Valatka ant
radienį spaudos konferencijoje
sakė, kad jeigu „energetiniai ob
jektai bus privatizuojami be gal
vos", bus inicijuotas nutarimas
juos nacionalizuoti, remiantis
pernai pasirašytu visų opozici
nių partįjų susitarimu.
J. Valatka patikslino kalbas
apie tokius strateginius ob
jektus kaip Biržų naftotiekis,
Klaipėdos ""ftai terminalas bei
Mažeikių „Nafta". Tuo tarpu
tokios įmonės, kaip „Lietuvos
kuras" galėtų būti privačios,
tačiau valstybės jas turėtų rem
ti. Socialdemokratų atstovo
nuomone, tai priklauso nuo to,
ką įmonė duoda biudžetui, o naf
totiekis bei terminalas biudže
tui duoda pajamas nuo kiekvie
nos pratekėjusios tonos naftos.
Anot jo, įrenginius būtina išsau
goti tam, kad Lietuva galėtų ją
panaudoti tiek Rusijos naftos
eksportui, tiek užtikrindama sa
vo rinka.
Socialdemokratų nuomone, iš
saugojus šias įmones kaip
valstybines, lengviau butų tar
tis su Rusija. Pasak frakcijos
nario Rimanto Dagio, įsileidus
privatų kapitalą į bendrovę
„Lietuvos nafta", kuri jungia
minėtąsias įmones, Rusijai

atsirastų galimybė lengviau
susitarti su finansinėmis
įstaigomis. Diktuoti sąlygas
jiems būtų sunkiau, jei derybos
dėl naftos eksporto būtų per
keltos į tarpvalstybinį lygį,
mano R. Dagys.
J. Valatka teigė nesuprantąs,
kodėl stabdoma Būtingės naftos
terminalo statyba. Jis pabrėžė,
kad galimybė per šį terminalą
įsivežti naftos produktus iš kitų
šalių palengvintų ir derybas su
Rusija, nes tuomet lemtų ekono
miniai interesai.
Jis neigė lėšų stokos argumen
tus. Pasak Valatkos, Lietuvos
daliai Būtingėje reikia 100
milijonų dolerių. Tuo tarpu
užsienio paskolų panaudota tik
maždaug pusė iš 1.4 milijardo
doleriu pasirašytų sutarčių.
Valatkos nuomone, nebūtų ir
jokių garantijų, kad Rusija
eksportuotų savo naftos produk
tus per Būtingę, nors ir pati
investuotų į šį terminalą. Pasak
socialdemokratų atstovo, žinomi
pavyzdžiai, kai įmonė nuperka
ma specialiai, kad tokiu būdu
būtų sužlugdytas konkurentas.
„Todėl mums reikia galvoti
savo galva", sakė frakcijos pata
rėjas.
Socialdemokratai taip pat iš
reiškė nepasitenkinimą tuo, kad
didžioji dalis Lietuvos benzino
rinkos atiduota užsienio kom
panijoms. Tuo tarpu, J. Valat
kos įsitikinimu, Lietuva turėtų
rūpintis ne tik savo vidaus rin
ka, bet ir ta Lietuvos benzino
rinkos dalimi, kuri yra Lenkijo
je, Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Kyla pavojingos padėtys, kai
savivaldybės nebegali
susimokėti skolų
Vilnius, birželio 12 d- (AGEP)
— Valstybinis sandėlis, kuriame
laikoma daug narkotinių me
džiagų, buvo likęs be apsaugos.
Pirmadienį buvo atjungta elek
tra Vilniaus miesto sveikatos
apsaugos, sanitarijos ir higienos
skyriui priklausančiame sandė
lyje Varėnos rajone.
Tai trečiadienį spaudos konfe-

Kaune — Lozoraičio
paminklinis biustas
.birželio 12 d. (AGEP)
— Rugsėjo mėnesio pradžioje
Kaune bus atidengtas pamink
linis biustas buvusiam Lietuvos
ambasadoriui ir miesto garbės
piliečiui Stasiui Lozoraičiui.
Paminklinis biustas, kurio auto
rius — skulptorius Juozas Šlivinskas, bus nulietas ir pasta
tytas už visuomenes paaukotas
lėšas - 32,000 litų. Biustą
numatoma statyti Vienybės
aikštėje.
Pirmuosius tūkstantį litų dau
giau kaip prieš metus pervedė
Kauno savivaldybės valstybinis
laidotuvių biuras „Liūdesys",
805 litus paaukojo Seimo nariai,
lėšų taip pat skyrė visuomeni
nės organizacijos, savivaldybės
ir pavieniai asmenys.
Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio atminimo pagerbimo ko
miteto iniciatyva labdaros talkų
metu buvo atlikti pagrindiniai
aikštės žemės paviršiaus for
mavimo, apželdinimo darbai.
Kauno miesto valdyba antradie
ni skyrė 52,000 litų granitinių
atraminių sienų, tako, pjedes
talo darbams atlikti.

rencijoje pranešė Vilniaus mies
to savivaldybės Sveikatos ap
saugos, sanitarijos ir higienos
skyriaus vedėjas Juozas Galdi
kas. Vaistų sandėlis Varėnos
elektros tinklams buvo įsisko
linęs 2,500 litų, o už apsaugą
Varėnos apsaugos policijai —
5,000 litų.
Tą pačią dieną Vilniaus savi
valdybė pervedė energetikams
5,000 litų ir, J. Galdiko žinio
mis, elektra sandėlyje buvo
įjungta antradienį. „Tai ka
tastrofa, kai elektra atjungiama
strateginiams vaistų sandė
liams", sakė J. Galdikas.
Sandėlis skolingas dar 10,000
litų už transportą bendrovei
„Transmeda". Pasak J. Galdi
ko, dėl laiku medicinos įstai
goms nepervedamų lėšų, medi
cinos įstaigos „pasiekė duobės
dugną". Pasak jo, Vilniaus
miesto biudžetas per penkis šių
metų mėnesius negavo 40 mili
jonų litų, arba 25% patvirtinto
biudžeto, o sveikatos priežiūros
įstaigoms skirta tik 51.7% rei
kalingų finansinių išteklių.
J. Galdikas sakė, kad valsty
binė socialinio draudimo įstaiga
SODRA nuo gegužės 25-osios
blokuoja visas sąskaitas, o
energetikai grasina atjungti
karštą vandenį. Pasak jo, Vil
niaus savivaldybės sveikatos
apsaugos skyrius jau rengia
planą, kaip dirbti ekstrema
liomis sąlygomis.
Konservatorių frakcijos Seime
seniūnas Andrius Kubilius toje
pačioje spaudos konferencijoje
sakė, kad valstybės skolos savi
valdybėms jau viršijo 122 mili-
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Po birželio 3 d. vykusių Kinijos vicepremjero Li Lanąiung derybų su Lietuvos premjeru Mindaugu
Stankevičiumi dėl glaudesnio Lietuvos ir Kinijos bendradarviavimo prekybos ir ekonomijos srityje,
Kinijos delegacija nuvyko į Kauną, kur vicepremjeras (viduryje), lydimas Kinijos ambasadoriaus
Lietuvai Van Čaosian (dešinėje), susitiko su žurnalistais. Prie Kauno miesto Rotušės, kur Kini
jos delegaciją sutiko Kauno meras Vladas Katkevičius, taip pat lauke piketas su Tibeto vėliavomis,
protestuojantis prieš Kinijos okupaciją to krašto.
Nuotr. Gintaro Mačiulio, Elta

Lietuva pavėlavo į Vidurio
ir Rytų Europos susitikimą,
teigia Lenkijos diplomatai
Vilnius, birželio 11 d. (AGEP) vyksiančiam susitikimui, į kurį
— Lenkijos Užsienio reikalų mi turėtų pakviesti kas nors iš
nisterijos pareigūnai linkę Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos,
„techninėmis kliūtimis" aiš Vengrijos, Slovakijos ar Ukrai
kinti tai, kad Lietuvos prezi nos prezidentų.
dentas Algirdas Brazauskas ne
Birželio 7-8 dienomis vyku
dalyvavo praėjusią savaite Len siame susitikime minėtųjų šalių
kijoje vykusiame Vidurio ir
Rytų Europos prezidentų susiti
kime.
Seimo Lietuvos ir Lenkijos
parlamentinės grupės pirminin
Vilnius, birželio 10 d. (AGEP)
kas Vytautas Plečkaitis sakė
— Lietuvos Susisiekimo minis
praėjusią savite susitikime su
Lenkijos Užsienio reikalų mi terijos sekretorius Algirdas Ša
nisterijos (URM) sekretoriumi kalys pirmadieni dalyvavo Euro
domėjęsis, kodėl į susitikimą pos Sąjungos komisijos Trans
Lankut mieste, Lenkijoje, nebu porto generalinio direktoriato
vo pakviesti Baltijos šalių ats s u r e n g t a m e 9-ojo Europos
transporto koridoriaus įgyven
tovai.
dinimo komiteto posėdyje.
Spaudos konferencijoje antra
Dviejų dienų posėdis vyksta
dienį Seimo narys sakė sulau
Aleksandropolio
mieste Graiki
kęs paaiškinimo, jog į šį susi
joje
.
Tai
yra
pirmasis
9-ojo
tikimą kitus dalyvius kviečia
transporto
koridoriaus
priežiū
dalyvaujančių šalių vadovai. Jis
tvirtino, kad Lietuvos preziden ros komiteto posėdis, į kurį su
tą A. Brazauską kvietęs Ukrai sirinko visų projekto valstybių
nos prezidentas Leonid Kučma, atstovai. Devintasis Europos
tačiau „lietuvių pusė per vėlai transporto koridorius eis nuo
pareiškė norą" ir „dėl techninių Juodosios jūros iki Baltijos jūros
kliūčių" nebegalėjo dalyvauti. ir apims automobilių, geležin
Pasak V. Plečkaičio, Lenkijos kelių ir vidaus vandens kelius.
URM atstovas sakė, kad į šiuos N infrastruktūrą, krovinių per
susitikimus nekviečiami visų krovimo stotis, judėjimo valBaltijos šalių prezidentei. Jis d y m a i r panašius dalykus,
ragino Lietuvą ruoštis kitąmet
Tarp kitų klausimų komiteto

vadovai bei pirmininkaujančios
Europos Sąjungoje prezidentas
Oscar Luigi Scalfaro aptarė
Europos Sąjungos ir NATO plė
timąsi, Vidurio Europos vaid
menį suvienytoje Europoje.
Lietuvos nedalyvavimas jame
sukėlė kai kurių šalies politikų
susirūpinimą ir buvo suprastas
kaip ženklas, kad Lietuva pra
dedama ignoruoti Vidurio Euro
poje.

ir bėglių atvykę aplankyti du
įtariami jų vedliai lietuviai.
Dabar jie tardomi.
Sugautieji tamilai pasienio
policijos pareigūnams kalbėjo.
kad norėtų likti Lietuvoje.
Tačiau kol kas dar neįsigaliojo
pernai vasarą priimtas pabėgė
lių įstatymas, ir Lietuva negali
suteikti prieglobsčio savo šalį
palikusiems užsieniečiams.
Beveik visi bėgliai laikomi ne
legalių migrantų sulaikymo
centru virtusiame pasienio poli
cijos greitojo reagavimo bata
jonus litų. Pasak jo, šių metų lione Pabradėje netoli Vilniaus.
vadinamasis „socialiai orien Kelios nedidelės grupės apgy
tuotas biudžetas" jau virsta vendintos policijos areštinėse —
„katastrofos biudžetu", Anot jo, dėl jų priėmimo tariamasi su
„Vyriausybė elgiasi kaip strutis Baltarusijos pasienio tarnyba.
— svarbiausia pratempti iki rin Baltarusiai, nors ir nenoro
kimų, o po to — nors ir tvanas". mis, sutinka priimti Lietuvoje
J. Galdikas informavo, kad sulaikytus bėglius, jeigu patei
dėl susidariusios padėties šalies kiami neginčijami įrodymai,
medikai pradeda ruoštis įspėja kad šie į Lietuvą pateko per Bal
tarusiją.
majam streikui.

Vilnius, birželio 10 d. (AGEP)
— Pirmadienį po pietų 80 tami
lų bus atvežti į Pabradėje laiki
nai įrengtą nelegalių migrantų
centrą. Jie papildys 274 ten jau
laikomų ekonominių bėglių
būrįViena didžiausių šiais meteis
bėglių grupė iš Šri Lankos buvo
rasta penktadienį. įsikūrę vie
noje Klaipėdos rajono sodybų,
bėgliai jau dešimt dienų laukė
palankaus meto nelegaliai kelio
nei laivu į Vokietiją. Sulaikyti

Lietuva leido Rusijai atidaryti
papildomą rinkimų punktą
Visagine

vaujasi „politiniu geros valios
principu". Remiantis tarptau
tinėmis konvencijomis, Rusija
turi teisę atidaryti rinkimų
punktus savo diplomatinėse
įstaigose. Lietuvoje gyvenantys
Rusijos piliečiai galės balsuoti
posėdyje bus apžvelgtas ir šio
Rusijos ambasadoje Vilniuje,
kelio atšakos nuo Klaipėdos iki
konsulate Klaipėdoje bei Lie
Lietuvos ir Baltarusijos sienos
tuvos Užsienio reikalų ministe
projektas bei jo įgyvendinimas.
rijai leidus — Visagine.
Si atšaka Lietuvoje apima auto
Rusija y r a prašiusi Lietuvos
mobilių kelią nuo Klaipėdos iki
taip p a t atidaryti rinkimų
Šumsko bei nuo Kauno iki Ky
punktus Kauno ir Šiauliuose,
bartų.
tačiau abejojo, ar spės juos
Kelias Klaipėda-Medininkai
atidaryti iki birželio 16-osios.
taip pat įeina į projektą „Greit
Rusijos ambasados atstovai reiš
kelis", kurio 7 5 ^ vertės fi
kė viltį, kad pavyks atidaryti
nansuoja Europos Rekonstruk
šiuos punktus iki galimo antrojo
cijos ir Plėtros Bankas (ERPB),
rinkimų turo.
Japonijos EXIM bankas. Pasau
Lietuvos URM atstovai pažy
lio Bankas bei Europos Sąjun
mi negalintys nieko komentuoti
gos PHARE programa. Bendra
apie kokius nors papildomus
jo vertė — 44.4 milijonai dolerių.
punktus antrajame ture. nes
Minėtų geležinkelio ruožų ats
Jis pažymėjo, kad darydama paprasčiausiai nežinia, ar jo ap
tatymas įeina į Lietuvos trans
tokį sprendimą, Lietuva vado skritai reikės.
porto projektą. Jis finansuo
jamas ERPB bei Japonijos EXIM banko, kurie suteikė 27.6
milijonų dolerių paskolą; be to,
dar deramasi su Europos Inves
ticijų Banku.
Savo darbą Europos stebėtoju
Vilnius, birželio 12 d. (AGEP)
delegacija
pradės jau šeštadienį
— Lietuvos Seimo Užsienio rei
Priimta nauja
ir
susitiks
su kandidatais \
kalų komiteto pirmininko pava
prezidento
postą
— Genadij
šildymo mokesčių duotojas Algirdas Gricius šį
Ziuganov,
Vladimir
Žirinovskij.
savaitgalį vyksta į Maskvą ste
tvarka
Grigorij
Javlinsky.
Viačeslav
bėti birželio 16-ąją įvyksiančių
Vilnius, birželio 12 d. (AGEP)
Fiodorov.
Taip
pat
numatytas
Rusijos prezidento rinkimų.
— Lietuvos vyriausybe trečia
susitikimas su prezidento Boris
A. Gricius priklauso Europos
dienį nutarė 25% padidinti
Jelcin patikėtiniais.
šilumos energijos kainą. Taip Tarybos stebėtojų delegacijai,
A. Gricius yra vienintelis
pat patvirtinta ir kompensavi kuri įtraukta į Europos Saugu Baltijos valstybių atstovas ET
mo mažas pajamas turinčioms mo ir Bendradarbiavimo Orga
delegacijoje. Po sekmadienio
šeimoms tvarka. Karštas van nizacijos stebėtojų misijos su rinkimų ir pirmadieni rytą
duo pabrangs nuo liepos 1 d., o dėtį. Šios dviejų organizacijų Maskvoje surengtos stebėtojų
šildymas — nuo šildymo sezono grupės pirmininką ir vicepirmi spaudos konferencijos.Seimo
pradžios. Gyventojams šilumos ninką stebėtojai išsirinks šeš narys grįš į Vilnių
energijos kilovatvalandė (kWb) tadienį susirinkę Maskvoje
kainuos 8.94 cento, o pramonės Sekmadienį delegacijos nariai
KALENDORIUS
įmonėms ir kitiems vartotojams lankysis rinkimų apylinkėse ir
Birželio 14 d.: Švč. Jėzaus
stebės, ar sąžiningai vykdoma
- 8.13 cento.
Širdies
švente. Rufinas. Valeri
rinkimų
agitacija
ir
ar
nėra
pa
Kompensavimo už šildymą
jus. Bazilijus. Digna. Alka, Al
tvarka bus kiek kitokia, nei iki žeidimų balsuojant.
mina. 1941 m. pradėti masiniai
šiol, o už karštą vandenį ji
lietuviu
trėmimai į Sibirą. JAV
išlieka tokia pat. Manoma, kad
— Rusijoje trečiadienį dau
pagal naują tvarką kompensa giau kaip 100.000 žmonių, su ro Vėliavų diena
Birželio 15 d.: Nekalčiau
cijos už šildymą kreipsis apie ko muzikos koncertu minėdami
20% gyventojų — t.y. gerokai Rusijos atsiskyrimą nuo Sovie šiosios Marijos Širdies švente
mažiau nei anksčiau. Žymiai di tų Sąjungos 1990 m., taip pat Vitas, Jolanta. Tanvilas. Ber
desnės kompensacijos bus skir parodė paramą šio sekmadienio gailė. Lietuvos Gedulo ir Vilties
tos šeimoms, kur vienam nariui rinkimuose kandidatuojančiam diena. 1940 m Sovietų Sąjunga
okupuoja Lietuva
tenka mažai pajamų.
prezidentui Boris Jelcinui.

Lietuya pristato transporto
koridoriaus planus

Lietuvoje sulaikyta 80 tamilų
bėglių

tuvos. Latvijos ir Estijos at
žvilgiu.
A. Gricius sakė ketinąs kai
bėti apie glaudesnį Baltijos
šalių bendradarbiavimą tarp
tautinėse organizacijose. Pir
miausia — Europos Taryboje,
Vakarų Europos Sąjungoje bei
palaikant santykius su Šiaurės
šalimis. Seimo narys ketina
pabrėžti būtinybę šalinti nesu
tarimus t a r p Baltijos šalių.
kurie sunkina jų integravimąsi
j Europą.
Rygoje trijų Baltijos šalių
delegacijos t a i p pat aptars
birželio 24 d. prasidedančią ET
Parlamentinės Asamblėjos va
saros sesiją. Pasak A. Griciaus,
jos metu bus svarstomi trys
svarbūs klausimai — apie prie
mones panaikinti totalitarinės
sistemos palikimą pokomunis
tinėse šalyse, vyks diskusija dėl
Taip pat bus aptariama gali padėties Čečėnijoje bei diskusi
ma Baltijos valstybių reakcija j ja dėl Prancūzijos siūlymo 1997
Rusijos prezidento rinkimus, arba 1998 metais surengti Euro
įvertinant kai kurių kandidatų pos Tarybos narių vadovų susi
nedraugiškus pasisakymus Lie- tikimą.

Vilnius, birželio 12 d. (AGEP)
— Lietuvos Seimo delegacijos
i Europos Tarybos Parlamenti
nę Asamblėją penktadienį su
sitinka Rygoje, k u r a p t a r s
Baltijos šalių saugumo, bend
radarbiavimo bei rinkimų Rusi
joje klausimus.
Lietuvos delegacijos pirminin
kas ir Parlamentinės Asamblė
jos viceprezidentas Algirdas
Gricius korespondentui sakė,
kad bus aptartos problemos,
kurios gali iškilti, Rusijos
prašymu pakeitus tarptautinę
Sutartį dėl įprastinės gink
luotės Europoje, bei galimas
Estijos ir Latvijos saugumo su
mažėjimas, jeigu pakeitus su
tartį Rusijai bus leista dislo
kuoti penkis kartus daugiau
šarvuotos technikos Pskovo sri
tyje, kuri ribojai su šiomis
šalimis.

Vilnius, birželio 12 d. (AGEP)
— Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija leido Rusijai atidaryti
papildomą rinkimų punktą Vi
sagine birželio 16 d. vyksiančių
prezidento rinkimų metu.
Šią savaitę Lietuvos užsienio
reikalų ministerija (URM) ir
Rusijos a m b a s a d a Vilniuje
baigė aiškintis visus teisinius
aspektus ir išsprendė techninius
klausimus dėl papildomo punk
to Visagine atidarymo per rin
kimus, korespondentui pasa
kė Lietuvos URM Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos sky
riaus vedėjas Ričardas Degutis.
„Tai yra politinis geros valios
žingsnis, nes Lietuvos URM tei
kia didžiulę reikšmę Rusijos
prezidento rinkimams ir pabrė
žia jų svarbą demokratinių re
formų Rusijoje procesams", sakė
NVS skyriaus vedėjas.

A. Gricius stebės Rusijos
prezidento rinkimus
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JRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 14 d.
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R e d a k t o r ė Irena R e g i e n ė

DONN NELSON IR
LIETUVOS OLIMPINĖ
KREPŠINIO KOMANDA

DRAUGO

darybės pastangose. Donn, kar
tu su savo žmona Lotta bei
vaikais Christie ir D. J., gyvena
Phoenix, Arizonoje.
Turint omenyje, jog gyveni
mas NBA r e i š k i a šešerius
mėnesius nuolatinių kelionių,
Nelsono įsipareigojimas Lietu
vos komandai ne sezono metu
yra labai reikšmingas. Vietoje
drauge su j a u n a šeima džiaug
tis vasara, Donn skersai išilgai
raižys žemės rutulį, stengdama
sis padėti lietuviams dar vieno
olimpinio medalio siekyje.

Donn Nelson, ..Phoenix Š u n s " ir Lie
tuvos olimpinės krepšinio komandos
trenerio padėjėjas.

Kai Arvydas Sabonis ir Šarū
nas Marčiulionis neabejotinai
yra Lietuvos krepšinio žvaigž
dės, o v y r i a u s i a s t r e n e r i s
Vladas Garastas laikomas šios
sporto šakos didžiuoju moky
toju, didelio pripažinimo vertas
šioje komandoje yra ir plačiai
žinomas amerikietis trenerio
padėjėjas Donn Nelson.
Nelson atėjo į lietuvišką ko
mandą dėl draugystės su Mar
čiulioniu. Būdamas trenerio
padėjėju „Golden State Warriors", Nelson buvo atsakingas
už Šarūno pirmos sutarties su
NBA pasirašymą. Abu — pana
šaus amžiaus ir temperamento
— per tuos metus „Golden Sta
t e " komandoje susidraugavo,
kas atnešė tikrai naudingų
rezultatų Lietuvos komandai.
Nelson — ne tik savo dalyką
gerai išmanantis treneris, bet ir
pakankamai jaunas, kad galėtų
dirbti su žaidėjais aikštelėje.

Don Nelson nurodo Arūną
Karnišovą bei Žydrūną Ilgauską kaip pagrindines Lietuvos
krepšinio j a u n a s žvaigždes.
Karnišovas y r a olimpinių bei
tarptautinių žaidynių veteranas
Lietuvos komandoje. Šiuo metu
jis žaidžia už Barselonos FC
komandą, laimėjusią antrąją
vietą Europos čempionate. Sep
tynerių pėdų ūgio centro žaidė
jas Ilgauskas, žaidęs Garasto
treniruojamoje Kauno „Atleto"
komandoje, jau yra sukėlęs
rimtą NBA lygos Minesotos
„Timberwolves" komandos susi
domėjimą.

Tarp kitų rinktinių krepši
ninkų Nelson mini Iona koledžo
puolėją Mindaugą Timinską,
Marylando Šarūną Jasikevičių,
šešių pėdų devynių colių ūgio
Andrių Jurkūną, Clemson puo
lėją, puikiai mėtantį tritaškius,
bei Kęstutį Marčiulionį (jokio
ryšio su Šarūnu Marčiulioniu),
kuris yra dvimečio koledžo
gynėjas. Dar kartą patvir
tindami, jog pasaulis nedidelis,
Jurkūnas ir Jasikevičius (abu
augo Kaune vos keleto kilomet
rų atstume vienas nuo kito)
dabar varžosi toje pačioje
prestižinėje Atlantic Coast ConKaip legendinio NBA žaidėjo
ference koledžų lygoje.
bei trenerio Donn Nelsono
Taip pat yra keletas jaunų
sūnus, „Donnie" greitai išmoko
žaisti ir išmoko gerai! Prieš tap krepšininkų, galėsiančių pa
damas
trenerio
padėjėju daryti įnašą, išaugus jų meist
„Phoenix Š u n s " komandoje, riškumui. Tokių vilčių tei
keletą metų jis padėjo savo tė kia Alvydas Pazdrazdis, šiuo
vui treniruoti „Golden State" metu žaidžiantis McNeese Vals
žaidėjus. Jis dalyvavo ir sporti tijos (LA) Universiteto koman
ninkų atrankoje į Jungtinių doje, Marius Janulis, šeštasis
Valstijų „Svajonių Komanda II" Syracuse nacionalinės pusper 1994 metų pasaulio čempio finalės komandos žaidėjas, bei
natą Toronte. Donn buvo pir Tony Vilčinskas, perspektyvus
mas amerikietis treneris, daly septynerių pėdų ūgio centras,
vavęs Sovietų valstybinės ko žaidžiantis už Valparaiso (IN)
mandos treniruočių stovykloje. universitetą.
Nesant Nelsonui vyresniajam,
Kaip ir daugeliui kitų ameri
Donn perima ir „Golden State"
kiečių trenerių, Donnui Nelso
vyriausiojo trenerio pareigas.
nui didelį įspūdj daro lietuviško
1996 Olimpinės žaidynės At krepšinio kokybė. Jis tai priski
lantoje bus Donno trečias kar ria tvirtiems pagrindams, ku
tas su Lietuvos komanda svar riuos turi Lietuvos krepšinin
biose tarptautinėse žaidynėse; kai, milžiniškam krepšinio
anksčiau jis padėjo V. Garas populiarumui bei šiai sporto
tui 1992 metų Olimpiadoje, šakai s k i r i a m a m dėmesiui
Barselonoje, o paskutinį kartą Lietuvoje. J a m daro įspūdį
— 1995 Europos Čempionato Lietuvos krepšininkų, ypač
žaidynėse. Turėdamas neabejo valstybinio lygio, atsidavimas.
tiną sugebėjimą ugdyti jaunus „Kai Šarūnas apsivelka savo
talentus, Nelson puikiai papildo ' L i e t u v a ' m a r š k i n ė l i u s , —
patyrusi Garastą. Abu kartu jie pasakoja Donn apie savo gerą
tikisi Druskininkuose paruošti draugą, — jis visad žaidžia daug
dar vieną medalių vertą koman- intensyviau". Kalbėdamas apie
Marčiulionio traumas, ištiku
dą.
sias šį krepšininką praėjusį
Donn žaidė krepšinį Wheaton sezoną, Nelson nedvejoja. „Ne
(Illinois^ koledže. Greta to, kad sirūpinkit dėl Šarūno, — sako —
Donn dalinasi savo patirtimi jis bus pasiruošęs".
krepšinyjejis dalyvauja ir lėšų
O su juo ir visa komanda —
telkime Lietuvos komandai dėka Donn Nelson
Taip pat jis yra padėjęs Šarūnui
Kęstutis Pocius ir
Marčuilmniui keliose jo labDiana Vaskevičiūte-Smith

Zigmas Ziupsnys, „Neries" tinklinio klubo vadovas ir treneris, su viena iš klubo tinklinio
komandų. Dešinėje — Žibute Ziupsnienė, kelionėse į turnyrus mergaičių palydove.

VIENOS TINKLININKĖS
PRISIMINIMAI
Zigmas — „Ziggy" Ziupsnys,
tinklinio treneris ir vadovas,
mirė š.m. gegužės 18 d. Man
teko jį pažinti daugiau negu 20
metų. Buvau 13-kos metų ir pri
klausiau tinklinio komandai,
kurios treneris buvo Z. Ziups
nys.
Sužinojusi, kad Z. Ziupsnys
mirė, peržiūrėjau turimas nuo
traukas, laikraščių ištraukas,
visus mano jaunystės atsimini
mus. Visi prisiminimai susiję su
tinklinio sportu ir tuo pačiu su
mano treneriu Z. Žiupsniu.
Daug sykių teko keliauti su
„Neries" sporto klubu. Daly
vavau rungtynėse New Yorke,
Toronte, Clevelande, Detroite,
Čikagoje. Teko vykti net į
Australiją (du kartus) ir kartą
į Lietuvą. Kai bendrauju su

amerikiečiais draugais, jie ste
bisi, kad lietuvių buvo tokia
stipri sportine veikla. Be Z.
Žiupsnio Čikagoje nebūtų buvę
tokios stiprios tinklinio veiklos.
Zigmo Žiupsnio pasiaukoji
mas jaunimui ir sportui nesiribojo vien lietuviais. Turbūt di
džiausias jo pasiekimas buvo pa
stangose su ..Junior Club Valleyball". Jis suorganizavo
„Neries" jaunių tinklinio ko
mandas, kuriose dalyvavo ir
nemažai stipriausių amerikie
čių tinklininkių iš Čikagos pie
tinių priemiesčių. Tuo pačiu
metu jis buvo gimnazijos tink
linio k o m a n d o s t r e n e r i s ir
teisėjavo tinklinio rungtynėms.
Visi Čikagos tinklinio sporto
klubai vertino Z. Žiupsnio pasi
aukojimą jaunimui ir mūsų

sportui.
Esu labai dėkinga, kad tu
rėjau galimybę priklausyti „Ne
ries" sporto klubui, dalyvauti
tinklinio komandoje. Žinau, kad
mano gyvenimas nebūtų buvęs
toks įdomus, jei nebūčiau susi
tikusi su Z. Žiupsniu. Mano
prisiminimuose jis liks kaip ge
riausio sporto vadovo pavyzdys.
Zigmas Ziupsnys buvo vienas
svarbiausių žmonių, turėjusių
įtakos mano gyvenimui. Dau
gelį metų. dalyvaudama jaunių
tinklinio veikloje, mačiau kaip
jis savo švelnumu ir pedagogiškumu teigiamai paveikė šimtus
jaunuolių. Sunku tikėti, kad
kas kitas galėtų jį pakeisti ir
tęsti jo pradėtą veiklą taip, kaip
jis ją vykdė. Jo atminimas vi
suomet liks gyvas man ir dauge
liui, kurie su Z. Žiupsniu susi
dūrė gyvenime ir sportinėje
veikloje.
„ N e r i e s " k l u b o tinklininkė

bus perduodamos ir televizijoje;
, penktadienį (birželio 14 d.) bus
rodomas per ESPN stotį nuo
2:30 vai. p.p. Transliacijos tie
„UC Track & Field News" žur
siai iš Atlantos olimpinio sta
nalas rašo, kad u i šį pasirodymą
diono, kur Tomas varžysis ir per
Tomas gavo 2 tūkstančius dole
pačias olimpines žaidynes.
rių. Beje, minimame žurnale pa
Jeigu jis nepatirs sunkesnės
žymėta ne tik Tomo pergalės
traumos,
Tomą matysime jau
Portlande, bet paminėta ir jo
antruose
olimpiniuose žaidi
pergalė Rio de Janeire. užfik
muose.
Pažymėtina,
kad per
suotos jo rekordinės pasekmės,
varžybas
Barcelonoje
pirmąją
ir nemaža Tomo nuotrauka
varžybų
dieną
jis
buvo
antruo
veiksmo metu.
ju, tačiau jam nesisekė baigmė
Tomas pareiškė, kad iš Čika
je. Šį kartą jis sakosi turįs žy
gos jis vyks į Atlantą, kur šį sa
miai daugiau varžybinės prak
vaitgalį, birželio 14. 15, 16 d.
tikos
bei patyrimo ir jo ranka
vyks JAV lengv. atletikos pir
jau
nesudrebės
Jo gera dabar
menybės, o k a r t u ir atranka į
tine
forma
šių
metų
olimpiniuo
JAV olimpinę rinktinę. Čia To
se
žaidimuose
jam
žada
aukštą
mas tikisi nesunkios pergalės,
vietą.
nes JAV j a m konkurencijos be
Tikėkimės, kad taip ir atsitiks
veik nebėra. Tomas ietį mes
ir
Tomą matysime laimėtojų
penktadienį 'birželio 14) ir sek
madienį (birželio 161. Varžybos tarpe!
E d v a r d a s Šulaitis

NAUJI TOMO PUKSCIO
LAIMĖJIMAI
Čikagoje gimęs ir augęs tarp
tautinio lygio ietininkas Tomas
Pūkštys šį sezoną pradėjo gra
žiomis pergalėmis Brazilijoje,
JAV ir Kanadoje. Pats vėliau
sias jo laimėjimas buvo tradici
nėse lengv. atletikos varžybose
š.m. birželio 1-2 d. vykusiose
Vancouver, Britų Kolumbijos
provincijoje, Kanadoje. Čia To
mas parodė geriausią savo šių
metų pasekmę, nusviesdamas
įrankį 276-2 pėdų (84.20 m) ir
laimėdamas pirmąją vietą.
Po šios pergalės jis savaitę
viešėjo pas savo tėvus, įsikūru
sius Čikagos priemiestyje. Ta
proga pasikalbėjime su žymiuo
ju ietininku teko patirti, kad
1996 metai jam yra gana lai
mingi. „Aš jaučiuosiu labai
gerai ir esu pasiryžęs olimpi
niuose žaidimuose siekti prizi
nės vietos", — kalbėjo JAV re
kordininkas ieties metime (jis šį
rekordą - 281-2 (85.70) pelnė
1993 m. Suomijoje). Reikia pa
žymėti, kad Tomas jau 4 metai
iš eilės laimi ir JAV pirmeny
bes, o vienus metus pasaulinėje
kvalifikacijoje buvo 5-je vie
toje.
Tomas pažymėjo, jog pirma
sis didelis jo laimėjimas šiame
sezone buvo t a r p t a u t i n ė s e
„Grand Prix" varžybose Rio de
Janeiro mieste. Brazilijoje, š.m.
gegužės 2-3 d. Čia jis pade
monstravo savo aukštą techni
ką ir rungtį laimėjo, nusvies
damas ietį 276-0 pėdas (84.4 m).
Antruoju liko amerikietis Todd
Riech su 263-2 (80.22). Trečiuoju
atsistojo kubietis E. Gonzalez —
254-1, o ketvirtą vietą užeme
Baumann iš Paragvajaus (238
-8).
Vėliau Portlande. Oregono
valstijoje, gegužės 11-12 d
rungtyniavo Adidas/Oregon
Track Classic varžybose, kur ne
paisant lietingo oro. Tomas įetj
nusviedė 272-1 ir už šią pasek
mę surinko daugiausia taškų iš
visų varžybose dalyvavusių

» k a m a is anksto

metams Vi metų
JAV
$86.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paitu
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 mėn.
$36.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
* Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, ieitsdionisii
nedirba.
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Futbolas Čikagoje
.JJTUANICĄ"
KAMUOJA NESĖKMĖS
Birželio 9 d. Lemonte vykusio
se r u n g t y n ė s e „ L i t u a n i c a "
patyrė jau ne pirmą nesėkme. Šį
kartą ją nugalėjo „Trevians"
futbolininkai. Varžovai —jaunų
amerikiečių studentų komanda
iš šiaurinio Čikagos priemiesčio
Winnetkos, čia žaidė pakiliai ir
agresyviai. „Lituanica", kaip
jau įprasta, negalėjo atrasti sa
vęs: vartininkas padarė šiurkš
čių klaidų (jos atnešė trejetą
neužtarnautų įvarčių). Tad 5-2
pasekmė buvo ne tiek komandų
pajėgumo, kiek „Lituanicos"
neapdairumo išdava. Tačiau pa
siteisinimai ar pateisinimai,
žinoma j a u įgrysta, jei jie kar
tojasi beveik po kiekvienų rung
tynių.
Po lygiųjų 1-1 baigus pirmąjį
kėlinį, buvo galima galvoti, kad
„Lituanica" pajėgs išsaugoti
bent vieną tašką. Tačiau taip
neįvyko ir pasipylė klaidos. O
„Lituanicos" puolimas, kaip
paprastai, nemušdavo į vartus,
o norėdavo su kamuoliu į juos
įsivaryti. Taip pat čia padėties
nepataisė ir naujas žaidėjas iš
Tauragės — S. Bružys, kuris
norėjo gelbėti mūsiškius nuo
įvarčio mušdamas kamuolį ran
ka. Tas žingsnis buvo pažymė
tas ne tik 11 m baudiniu, bet
DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBt — AKIŲ LIGOS
3»O0 W. t» m. Tol. (70*) 422-4101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v pp •7vv..anfr 12:30-3v pp
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v pp
penktd .r Jeitd 9 v r - 12 v p.p.
•132 S. Kėdele Ave., i

(312) rmmm **» <JI*) .
DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGUUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Oytfrteta
3315 W 55th St.. Cbicago. IL
Tat. (912) 4 7 * 2 1 1 2
9525 S 79th Ave.. Hicliory Hills, IL
Tat. (704) S M 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

CUOINB C. M C K M . D M , P.C.
4 M 7 w . 103 t e , CM* Lmm, IL
Pirmas apyl su Norrhweatern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai B^tettartpjsul
(kalbėti angliškai) a * . r a t - 4 2 2 - M t *

SURtNMR UAL, MO
Specialybe — Vidaus Hgos

7722 S Kedzie. Cnicago, IL 60852
Ta«. 112-434*2123
Valandos pagal susitarimą

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4.-00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

ir raudona kortele pačiam „gel
bėtojui". Žaidžiant dešimtyje,
aišku, sunku tikėtis geresnio re
zultato. Gerai, kad neseniai vėl
iš Lietuvos į Čikagą atkeliavęs
A. Grigaliūnas irgi iš 11 m bau
dinio pasiekė antrąjį „Litua
nicos" įvartį ir pasekmę šiek
tiek sušvelnino.
Šį sekmadienį, birželio 16 d.,
3 vai. p.p. „Lituanica" vyks į
Lombard, IL (prie 53 kelio ir
N o r t h Ave.), rungtynėms prieš
čekų „Spartą". Paskutinėse šio
sezono pirmenybių rungtynėse
birželio 23 d. mūsiškiai susitiks
su lenkų „Highlandert" vienuolike Burbank, IL (aikštė prie
N a r r a n g a s e t ir 57-tos gatvės).

E.

LIETUVOS OLIMPINE
RINKTINE R E M S IR
„JOHNSON A JOHNSON"
Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK) birželio 7 d.
Vilniuje pasirašė bendradarbia
vimo sutartį su JAV bendrovės
„Johnson & Johnson" skyriumi
Švedijoje. „Johnson & Johnson"
ir k a r t u pateikė medikamentų
ir atstatomųjų priemonių, skir
t ų Lietuvos olimpinei rinktinei,
už 20,000 litų. LTOK įsipareigo
jo „Johnson & Johnson" rekla
muoti kaip rėmėją.
Sutartį pasirašė LTOK prezi
d e n t a s Artūras Poviliūnas ir
bendrovės vadybininkas Balti
jos valstybėse Peras Roymer
Larsen.

Tai.

trkwte:70a-482-41St

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 t o . §001 A v a . , ctcarsj
Kasdien 1 v p p - 7 v v.
Išskyrus trecd ; seitd. 12 - 4 v. p p.

DR. L. D. P U R I N U S
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava.
Tat. ( T U ) H I I M I
Valandos pagal susitarimą
• 1 3 2 ». K ą * * * * Ava.
Tai. 3 1 2 - 4 M - 7 7 M

RIMGAUDAS NEMtCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.O.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos

•s»4»*^P^P^^Wiaj^ Vląfės^rVMVt • • • • V * * , 4F*W*

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
KvDflffvO MtUVfMaai

• 1 M t . AreUar Ava. (prie Auatin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) S M - 7 7 M
s*vi?/^e»%4B)

eB>eBBr*4s^BrJ3*4e

BSV*SV*

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Kak. M . (312) 4 7 1 -

VIOAS J. NMettCKAS, M.D
KARDIOLOGA8 - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 t , K e e M e Ave,.,

Tom;is PukAtys ruoii.isi a

Iimpini.im •

š.

1 « M i . Otataa * • » . , Se*e 313
ftaaarvMa K. M M 3

Tat. 7w-n7 mm
Valandos pagal susitarimą

BAISIEJI 1941 M.
BIRŽELINIAI TRĖMIMAI

Danutė

Prisiminti

POVILAS VAIČEKAUSKAS
Ką aš galėčiau pasakyti, kaip
gyvas liudininkas t ų baisiųjų
1941 m. birželinių trėmimų ir
tąsos vėlesnių trėmimų bei tero
ro iš komunistinių okupantų,
kurį teko patirti KGB kalėji
muose ir Sibire?
Manau, kad, kalbant apie
1941 metų baisiuosius birželio
mėnesio trėmimus, kuriuos or
ganizavo Lietuvos bolsevikų-komunistų partija su Antanu
Sniečkumi priešakyje, vado
vaujant Maskvos tironams, at
siuntusiems kadrinius specialis
tus budelius, tenka prisiminti
šiuos pagrindinius, kertinius
Lietuvos istorijos momentus:
1. Visa tai nuosekliai atsitiko
dėl to, kai du pasauliniai ban
ditai — Hitleris ir Stalinas —
slaptu savo suokalbiu, Molotovo
ir Ribbentropo pakto sutartimi,
1939 m. rugpjūčio 23 d. pasiPAMINKLAS PIRMAJAI
LIETUVIŠKAI KNYGAI
Birželio 4 d. Klaipėdos ap
skrities valdytojas Jurgis Auš
ra, uostamiesčio meras Silveri
jus Šukys, Palangos ir Neringos
miestų bei Skuodo, Šilutės, Kre
tingos ir Klaipėdos rajonų merai
laišku kreipėsi į apskrities sa
vivaldybes, žmones ir įmones,
kviesdami, pagal išgales, daly
vauti paminklo pirmajai lietu
viškai knygai statymo dar
buose. Paminklas bus pastaty
tas iš surinktų lėšų Klaipėdoje,
Lietuvininkų aikštėje. Pamink
lo autoriai — skulptorius Regi
mantas Midvikis ir architektas
Vytenis Mazurkevičius.
Pirmosios lietuviškos knygos
— Martyno Mažvydo „Katekiz
mo" — 450 metų sukaktį Lietu
va minės 1997 metais.

dalino nepriklausomą Lietuvą,
josios gyventojus, t u r t ą ir
teritoriją.
2. Masiniai trėmimai 1941 m.
birželio mėnesį iš 14-tos į 15-tą
naktį, vyko dar neregėtu Lietu
vos istorijoj žiaurumu, sukrė
tusiu lietuvių tautą ir sukėlusiu
toli siekiančias pasekmes, net
iki šių dienų, nes buvo tiesiogiai
paliesta daugiau kaip 30,000
Lietuvos gyventojų, be to, dar ir
tų, kurie turėjo daugelį giminys
tės, draugystės, kultūros, moks
lo, ekonomijos ryšių su tremia
maisiais — trumpai sakant, di
džiulę dalį gyvosios lietuvių tau
tos.
3. Masiniai trėmimai 1941 m.
birželio mėnesį turėjo didžiulę
įtaką vėlesniam spontaniškam
visos lietuvių tautos 1941 m.
birželio 23-ios dienos sukilimui,
kuris buvo reakcija į bolševikinę-sovietinę okupaciją ir
trėmimų akciją. Tas sukilimas
ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė
nebuvo jokiu būdu susijusi su
vokiečiais bei naciais, kaip
dabar bando įrodinėti buvusieji
LTSR istorikai ir jų draugai. Šie
visi istoriniai birželiniai įvykiai
kompleksiškai tarp savęs rišasi
su Lietuvos kovų ir kančių is
torija, partizanų pasipriešini
m u , Lietuvos nelaimėmis,
kurios tebesitęsia ir dabar.

Lietuvos Gedulo ir vilties dienos minėjimas Naujojoje Vilnioje 1994 m. birželio 14 d.
Nuotr. Prano Abelkio

beveik nėra pagrįsta gyvųjų
tremtinių, kalinių, partizanų
pasakojimu, paliudijimais.
Kodėl taip yra? Manau, jog ši
tokia padėtis yra susidariusi dėl
pačių istorikų, kuriems ne taip
lengva išsivaduoti iš sovietinio
mąstymo, įgytų sovietinių žinių
paveldėjimo ir svarbiausia dėl
to, kad tokia padėtis visiškai
p a t e n k i n a d a b a r t i n e LDDP
Lietuvos valdžią — visą bėdą ir
atsakomybę už padarytus lietu
vių tautai nusikaltimus galima
suversti KGB, Lietuvos Ko
munistų partija, tikroji kalti
Lietuvos kovų, kančių ir gyve
ninkė, bei LDDP kaip jos įpė
nimo istorija, kurią patyrė
dinė, liks visai švarios, nekaltos.
daugelis dabartinių išeivijos
Čia ir yra visa esmė.
lietuvių — neparašyta. Yra tik
Naciai už savo nusikaltimus
pati pradžia rašomų videojuos
tų, renkama medžiaga. Beveik šiandieną jau nubausti, o įta
ta pati padėtis yra ir sukoncent riami vykdę genocido veiksmus
ruota gyvų liudininkų kovos ir persekiojami ir traukiami bau
kančių istorija iš tremtinių, džiamojon atsakomybėn. Ko
kalinių, partizanų, ji daugiausia munistų padaryti milžiniški
užrašyta ir rašoma tik iš KGB n u s i k a l t i m a i ir genocido
archyvuose rastų dokumentų, vykdymas prieš visą žmoniją bei

lietuvių tautą, daugeliui šių
dienų žmonių pradeda atrodyti
tik kaip įdomūs aprašymai, tar
si detektyviniai romanai, o kai
kam ir jie visiškai nusibodę. Nei
vienas komunistas nenubaus

BIRŽELIO 14-OJI - GEDULO IR VILTIES
DIENA
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumas
1990 m. spalio 31 dienos įsaku
Nr. 1-730, JDėl atmintinų dienų"
nutarė kaip atmintiną dieną mi
nėti birželio 14-ąją — Gedulo ir
vilties dieną.
1941 metų birželio 14-osios
naktį prasidėjo pirmasis ma
sinis Lietuvos žmonių trėmimas
į Sibirą, kurį vykdė okupavusi
šalį Sovietų Sąjunga.
Visą savaitę, iki pat SSRS
k a r o su Vokietija pradžios
Lietuvos geležinkelių stotyse
buvo formuojami tremtinių
ešelonai ir gabenami į SSRS
tolimuosius rajonus.
Dar 1941 metų balandžio mė
nesį SSRS NKVD parengė Rusi
jos, Uzbekijos ir Kazachijos
sričių bei autonominių respub
likų, į kurias buvo numatyta
20-čiai metų ištremti Lietuvos
gyventojus, sąrašą.
Iš dokumentų, skirtų trėmi
mų organizatoriams ir vykdyto
jams, aiškėja, kad 1941 m. bir
želio trėmimai, visų pirma,
buvo nukreipti prieš sąmonin
g i a u s i ą ir aktyviausią vi
suomenės sluoksnį — tarpuka
r i o m e t a i s susiformavusią
Lietuvos inteligentiją.

Šiais gyvuliniais vagonais lietuvių tautos dukros ir sūnūs buvo tremiami i Sibirą 1994 m. birželio
14 — Gedulo ir vilties dienos proga — lietuviai apžiūri vagonus ir prisimena tremtinių kančias.
Nuotr. Prano Abelkio

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
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Kaip ir anksčiau, lietuviams pamaldos laikomos du
kartus mėnesyje: pirmą mėnesio sekmadienį Notre
Dame koplyčioje, trečiąjį — St. Mary's bažnyčioje Eccles.
Seselių koplyčioje maldininkų visuomet susirinkdavo
daugiau, be to, ir daug seselių visuomet dalyvaudavo.
I Eccles pamaldas ne visiems buvo lengva atvykti, turint
omenyje, kad mažai lietuvių tuo metu turėjo savo auto
mobilius. Važinėdavome autobusais. Kun. Kamaitis
toliau nuo Manchesterio esančias lietuvių gyvenvietes
negalėdavo dažnai aplankyti, nes turėdavo gauti savo
viršininko klebono sutikimą, k a s ne visuomet pasi
sekdavo.
Kol naujasis kunigas Kamaitis dar nebuvo susipaži
nęs su vietos sąlygomis bei žmonėmis, tai yra su lietu
viais, jis kurį laiką stovėjo nuošaliau, viską stebėdamas.
Kuomet suprato mūsų bendrus reikalus, netrukus įsi
jungė į visuomeninį lietuvišką darbą. Gyvai pradėjo rū
pintis lietuviška vargo mokykla, savaitgalio vaikų
darželiu. Buvo pakviestas pirmininkauti Kultūriniam
koordinaciniam komitetui, kurį sudaro visų Manches
terio ir apylinkių lietuviškų organizacijų atstovai. Be
to, kelis metus po jo atvykimo atsinaujinęs, Bažnytinis
komitetas kun. Kamaitį pakvietė būti pirmininku.
Prisiminimų pradžioje trumpai minėjau Manches
terio Lietuviu socialini klubą, tuo laiku dar buvusį Roch
dale Road gatvėje Naujai ateivių bangai užplūdus, ten
visi nebegalėjo sutilpti, todėl jau 1949 m pradiioje buvo

tas, nepersekiojamas. Su tuo,
atrodo, beveik susitaikoma ir
stambiausiose išeivijos organi
zacijose — JAV Lietuvių Bend
ruomenėje, ALTe ir kitose. Kur
buvę VLIKo žmonės?

Nors į tremiamųjų sąrašus
pateko nemažai pramonininkų,
prekybininkų bei ūkininkų,
tačiau daugumą sudarė aukštų
valdininkų ir įvairių profesijų
inteligentų šeimos. Vadinamieji
,.tautos priešai", buvo Lietuvos

nupirktas žymiai didesnis, trijų aukštų mūrinis pasta
tas Crumpsall rajone. Pirkimą, paskolą ir atsakomybę
užjos grąžinimą apsiėmė išrinktieji klubo patikėtiniai.
Tai senosios kartos lietuviai: Jonas Muraška ir Pranas
Puodžiūnas.
Klubo pastatas su visu nemažu žemės sklypu anuo
met kainavo apie 3,000 svarų. Nupirktasis namas buvo
gerokai apleistas. Truko kiek laiko ir nemažai pinigų
reikėjo įdėti jo sutvarkymui. Remontavome namus ne
iš karto, bet per eilę metų. Juose buvo nemaža salė,
tinkama susirinkimams, minėjimams ir šokiams bei ki
tokiems renginiams. Buvo svetainė su baru, bilijardo
kambarys ir keli kambariai įvairių organizacijų posė
džiams. Nebuvo pamiršti ir kultūriniai reikalai. Skai
tykla, mokykla ir biblioteka taip pat rado pastogę šitame
klube. Visi nariai ir gausūs savaitgalių svečiai buvo
patenkinti mūsų naujuoju klubu.
Kai buvo nupirktas naujasis klubas, aš su šeima te
begyvenau Salforde, tačiau ir iš ten kiekvieną sekma
dienį lankydavome klubą. Reikėdavo vežti vaikus j sek
madienio „vargo mokyklą". Ją įsteigė, berods. 1950
metais mokytojas Domas Dainauskas.
Kol vaikai mokydavosi, moterys, sode ant suolų susė
dusios, šnekučiuodavosi. Viršutiniame aukšte buvo
knygynas, kurį tuomet tvarkė Vladas Šalvaitis. Su juo
buvome neblogi draugai ir daug valandų esu praleidęs
skaitykloje. Po kiek laiko jis išvyko į Kanadą.
Užsukdavau, aišku, ir į kitus klubo kambarius. Kur
tik duris praversi, žmonių užtiksi. Svečių kambaryje
žmonės susėdę alutį gurkšnoja. Baro kambaryje vyrai
kortuoja, mėto strėles į taikinį arba, apsėdę ugniavie
tę, pypkiuoja Bilijardo kambaryje Juozas Lekys su Mar
celinu Kilu stumdo bilijardo kamuolius, net pro

visuomenės, lietuvių tautos žie
das: valdininkai, karininkai,
šauliai, savanoriai, mokytojai,
gydytojai, meno žmonės, ūki
ninkai. Vežė totorius ir kara
imus, lenkus, žydus, rusų sen
tikius — orius ir lojalius Nepri
klausomos Lietuvos piliečius.
Bostone išleistos Lietuvių
enciklopedijos duomenimis, tuo
metu krašte buvo suimta ir
deportuota 34.260 asmenų (T. 7,
psl. 139).
Profesoriaus Adolfo Damušio
duomenimis, Antrojo pasaulinio
karo ir pokario (1946-1956) me
tais Lietuva neteko daugiau
kaip 1 milijono 120 tūkstančių
6 šimtų savo žmonių.
Kruopščiai paruoštą birželio
14-osios akciją vykdė LSSR
NKVD, NKGB darbuotojai,
milicija, S S R S N K V D ir
vidaus kariuomenės daliniai.
Jiems talkino Baltarusijos,
Ukrainos NKVD pareigūnai.
Nuo 1990 metų įvairiais ren
giniais minima birželio 14-oji —
Gedulo ir Vilties diena. Iškil
mingoje valstybės pakėlimo ce
remonijoje dalyvauja preziden
tas A. Brazauskas, Seimo ir
vyriausybės vadovai. Vilniaus
Arkikatedroje ir kitose Lietuvos
bažnyčiose aukojamos šventos
Mišios, prie paminklo Naujosios
Vilnios geležinkelio stotyje,
kurioje būdavo formuojami
tremtin vežamu Lietuvos
gyventojų ešelonai, ant geležin
kelio bėgių dedamos gėlės.
P r a n a s Abelius

Kai kurios, Pietų Amerikos
džiunglėse gyvenančios, primi
tyvios t a u t e l ė s dar iki šiol
neturi savo rašto, t a d svarbios
būties istorijos detalės perduo
damos iš lūpų į lūpas, iš k a r t o s
į kartą gyvuoju žodžiu. Savo
mitus, tikėjimus, grupinės tapa
tybės supratimą žodine forma
perduoda
ir
Australijos
aborigenai, ir kai k u r i e kiti
mūsų planetos gyventojai,
kuriuos dvidešimto amžiaus pa
baigoje mėgstama p a v a d i n t i
„necivilizuotais". Nors dėl to
pavadinimo būtų galima ginčy
tis, bet savo tautos praeities per
davimas ateičiai ne r a š y t i n e is
torija, o pasakytu žodžiu, y r a
veiksmingas, galbūt n e t pa
tikimesnis už knygos puslapius,
nes pastaruoju metu išleistuose
istorijos tomuose apie pasku
tinius mūsų tautos gyvenimo
dešimtmečius yra nemažai
iškraipytų faktų ar tik ,.pusiau
pasakytų" tiesų, kurios p a d a r o
daugiau žalos už tiesiogį melą.
Lietuvių t a u t a t a i p pat t u r i
savo žodinę istoriją, nors j a u
d a u g šimtmečių p a s i k l i a u j a
raštu. Kadangi daugelio mūsų
tautiečių atmintyje tebeglūdi
skaudūs pastarojo pusšimčio
metų išgyvenimai, t a gyvoji is
torija papildo rašytąją. Gaila,
kad istorikai, skubėdami leisti
k n y g a s ir tuo įamžinti savo
vardą, per daug nesidomi apra
šomųjų įvykių gyvaisiais liu
dininkais, o pasitenkina (dažnai
abejotinos vertės) r a š y t a i s šal
tiniais.
Niekuomet mūsų tautos gyvo
ji praeitis t a i p dažnai n e k a r
tojama, kaip birželio mėnesio
viduryje. Kone kiekvieno vy
resnio amžiaus lietuvio atmin
tyje įspausti neišdildomi birželio
14-15 d. įvykiai, s u k r ė t ę visą
kraštą prieš 55 metus. Tai dėl
tų įvykių šiurpumo ir pasekmių
mes net žaliąjį vasaros pradžios
mėnesį — birželį — tebeva
diname „baisiuoju" ir, apjuosę
jo žydėjimą gedulo j u o s t a ,
minime žiauriąsias tautos
naikinimo dienas.

Bindoklenė

būtina
jo pergyventi sovietijos siau
tėjimo ar tapti jo auka
Kai kas šiandien mėgina }ti
kinti, kad nebereikia tų ..birže
linių dūsavimų", pakartotinu
tremtinių kančių išskaičiavimo
ir rūstaus prakeikimo žodžių
siunčiamų ne tiek ant svetimu
okupantų, kiek ant savų tautiečių-išdavikų galvų. J u k dar
daug jų tebesimaišo tėvynėje.
net savo buvusių aukų tarpe.
daug tebesėdi aukštose vietose
ir vartosi savo gyvenimo saule
lydyje, kaip tas mūsų liaudieminimas „inkstas t a u k u o s e "
Kadangi jų neteisia nepriklau
somos Lietuvos teismai, keršto
nesišaukia buvusieji tremtiniai,
tai žaizdos negali užgyti, o
užsienio lietuviai — atleisti.
Tačiau neatlyginta skriauda,
nors b a r s t o m a u ž m a r š t i e s
milteliais, dar netampa balta.
kaip sniegas. Dar per daug yra
gyvųjų, savo akimis mačiusių.
savo ausimis girdėjusių ir grau
džiomis a š a r o m i s vilgiusių
gyvulinių vagonų ešalonuose
s u v a r y t u s a r t i m u o s i u s , pa
s m e r k t u s baisiai kelionei į
tremtį, galbūt ir mirčiai. Dauge
lis tik per Dievo malonę susidės
č i u s i a s a p l i n k y b e s išvengė
p a n a š a u s likimo, gal ir dėl to.
kad buvo paskirti antrajam iš
vežimo etapui (pritrūko vagonų
visiems t r e m i a m i e s i e m s ! , o
paskui prasidėjo
Sovietu
Sąjungos-Vokietijos k a r a s ir
atėjo bent laikinas išsigelbė
jimas. Taip atsitiko ir mano tė
vams, nors mūsų šeimai ne
vieną naktį teko nakvoti miške.
kol kažkur vakaruose birželio
22-rosios naktį, išgirdome duslų
griaudimą. Tai nebuvo pirmasis
vasaros perkūnas, o vokiečių
lėktuvų numestų bombų spro
gimai, bet mūsų m a m a i ir tėtei
— ir tūkstančiams lietuvių, iš
vengusių tremtinių likimo —
tas dundėjimas skambėjo kaip
nuostabiausia muzika.

Tad nesiliaukime kalbėti apie
baisiojo birželio įvykius. Jeigu
mes tylėsime, galbūt pradės gar
siai šaukti senieji geležinkelio
bėgiai,
kuriais
Lietuvos
Sakoma, kad pirmasis įspūdis skausmas prieš 55 metus riedėjo
v i s u o m e t s t i p r i a u s i a s . Tą į tolimus rytus. Jeigu mes, ir te
patvirtina ir Lietuvos žmonių iš begyvi buvusieji tremtiniai bei
gyvenimai pirmosios bolševikų jų artimieji, tylėsime, galbūt to
okupacijos p r a d ž i o j e . N o r s laikotarpio istorijos puslapiuose
trėmimai, areštai, k a n k i n i m a i susikaups dar daugiau netiesos,
ir žudymai tęsėsi kone visus o tautos kančių kaltininkai
okupacijos dešimtmečius, bent šypsosis, kad pavyko išsisukti iš
užsienio lietuvių pasąmonėje, visų kaltinimų.
labiausiai įsirėžusi jų pradžia.
Birželis turi 30 dienų, tad
Tai s u p r a n t a m a , nes antrosios nepagailėkime keliu valandų
sovietų okupacijos jie nebema prisiminti tai. kas, nors nelabai
tė, nebejuto — p a s i t r a u k ė į malonu, bet svarbu ir būtin;i
V a k a r u s , kad nereikėtų iš nau minėti.

fesionalus aplošdami. Apačioje, ..žaliajame" kambary
je, jei ne koks meno mėgėjų ratelis, tad kurios organiza
cijos valdyba posėdžiauja Salėje vyksta dainų ar tau
tinių šokių repeticijos. Toms pasibaigus, susirenka klubo
kapelos muzikantai: tai Vincas Rudys, akordeonistas
Laukys ir būbnamušis Andrulis Kai jie užgrodavo, net
senasis Babravičius koja trepsėdavo.
Lietuvių klubo nariu tapau, dar Rochdale Road maža
jame, sename pastate besilankant. Nupirkus naująjį
klubą Crumpsall rajone, nesigirdamas galiu pasakyti,
kad ir aš nemažai prisidėjau prie klubo sutvarkymo ir
pagerinimo. Talkos būdu plušome. dirbome, cementą
maišėme. Gerinome takus ir įėjimą iš gatvės į frontines
duris. Rangovas ir darbų užvaizdą buvo Aleksas Kuz
mickis Dirbome visi be atlyginimo, kaip lietuviškos pa
stogės talkininkai savanoriai Tik po kelių metų nebe
atsirasdavo talkininkų Jei kas ka darydavo, tai ir atly
ginimą paimdavo Buvo jau iš ko mokėti
Tuo laiku Manchesterio lietuvių klubo valdybos
sudėtyje buvo ir rašytojas Kazimieras Barauskas, vėliau
sutrumpinęs pavardę į Barėnas. Tuomet jis buvo lieso
sudėjimo žmogus. Jis man visuomet atrodydavo labai
susimąstęs ir gan tylus Nemėgdavo puoštis, nesu matęs
jį su kaklaraiščiu ar skrybėle. Rūkydavo dažniausiai
savo paties sukamas ..bankrutkes". Jo žmona visuomet
elegantiškai rengdavosi.
K. Barenas mane įtraukė, o gal ir pastūmėjo į vi
suomeninę veikla Jeigu ne jis. vargiai ar būčiau įsivė
lęs į visokius darbus Manchesteryje, iš kurių ištrūkau
tik išvykdamas į JAV K Barenas. gyvendamas Eccles
mieste, ten, berods, buvo DBLS skyriaus steigėju ir
pirmininku. Dalyvavo ir kitose organizacijose •]<• dėka,
Manchesteryje būvu surengti bent keli literatūros vaka

rai. Juose savo kūrybą skaitydavo pats Barenas. paskui
Vladas Šlaitas, kun. Jonas Kucmickis (Gailiusi iš Brad
fordo ir rašytojas Romas Spalis (Giedraitis 1 iš Ha!ifaxo
Vladas Šlaitas, kaip ir Barenas. gyveno Eccles mies
te. Tai s m u l k a u s sudėjimo vyras, bet tiesus ir žvalus
Dažnai jį matydavau St. Mary's bažnyčioje laike lietu
viškų pamaldų. Atvažiuodavo kartais ir i klubą Šiai
tas Eccles gyveno pas Leopoldą ir Mar^areta Purus
nuomininku. Klube ruošiamus rengimus mėgindavome.
kaip įmanydami, paįvairinti. Atsimenu, karty paprašiau
V. Šlaito paskaityti kelis savo eilėraščius Šlaitas pats
nesutiko skaityti, bet siūlė man juos paskaityti ir padavė
savo eilėraščius: ..Neužpučiama šviesa". ,,Po karo" ir
..Po gimtuoju d a n g u m "
Miega jisai aukštielninkas. Popiečio vėjas
glosto jo m i r u s i u s plaukus. Vienišas beržas
saugo jo amžiną miegą. Saugo ir supas.
Supas į viena, supas i kitą puse
kad t a u . b r a n g u s i s .
būtų gera
vienam miegoti.
Tų eilėraščių rankraščius ir šiandien tebeturiu, ir
laikau, kaip mielo žmogaus, pagarsėjusio lietuvio poeto.
atminimą.
Didesnių lietuvišku minėjimų proga j Manchesterį
kviesdavome p a s k a i t i n i n k u s iš tolimesniu vietovių
Vienas geriausiu kalbėtojų Didž. Britanijoje tuo metu
buvo Londone gyvenantis Algirdas Kaulėnas 1952
metais stengėmės Tautos šventę paminėti iškilmingiau
Blackley salės sceną papuošeme lietuvišku Vyčiu, mūsų
trispalve ir britų vėliava. Prie ju lietuviai berniukai ir
mergaitės, tautiniais rūbais pasipuošė, stovėjo sargybą.
'Bu< daumau 1
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 14 d.

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIŲ TELKINIAI
grojo, o lietuviškų Mišių choras
su svečiais linksmai lietuviškas
Jj
VISI KVIEČIAMI
dainas dainavo ir su buvusiu
" „Partnerystė viltyje" — gydy- ilgamečiu choristu Kęstučiu
- tojų pagerbimas šeštadieni, bir Stepšiu atsisveikino.
želio 29 d. 6 vai. vak. vyks LiePRISIMINTI MIRUSIEJI
~ tuvių namų, 877 E. 185 St., Clevelande, viršutinėje salėje.
Gegužės 27-tos rytą Šv. Petro
Iškilmingo banketo — pietų ir Povilo parapijos kapinėse ir
"(su kokteiliais) auka asmeniui koplyčioje susirinko daug para
" 25 dol. Šokiams gros lietuvių pijiečių aplankyti kapų ir
mėgiamiausias Jahnny Singer pasimelsti už mirusius šeimos
•""orkestras. Jaunimui tik pasišo narius, gimines, pažįstamus ir
kimas (be vakarienės) nuo 8 v.v. Amerikos bei Lietuvos karuose
auka 10 dol. asmeniui. Bilietus žuvusius karius, daugiausia
svarbu užsisakyti iš anksto, lietuvius. Mišias atnašavo ir pa
sekmadieni po pamaldų Dievo mokslą pasakė parapijos klebo
Motinos parapijoje pas BALFo nas Dennis Morrow kartu su
komiteto narius, arba skambi- svečiu arkivyskupu Charles
I nant tel. 216-943-0910. Kaip ži- Salatka. Jiems asistavo dia
! nome, septyni gydytojai ir ketu- konas Manuel Herrera ir patar
• rios slaugės neseniai grižo iš navo Juozas Lukas. Arkivysku
; Lietuvos, kur jie operavo ir gydė pas Salatka atvyko iš Oklaho; vaikus su ypatingais įgimtais mos aplankyti savo gimtinės, gi
ZTyeido trūkumais, mokė lietu minių lietuvių, ir pažįstamųjų.
vius gydytojus šias sudėtingas Jis Grand Rapids svečiuojasi
operacijas atlikti. Aukojo savo kelias savaites, yra labai malo
atostogų laiką, rūpinosi vaistų nus ir visiems draugiškas, eilę
ir med. trankių telkimu, kurių metų kaip kunigas čia gražiai
ten labai trūksta. Tai pavyzdin darbavosi,, todėl turi daug
gas artimo meilės darbas. Cle- draugų ir gerbėjų. Kai Šv. Tė
velando ir apylinkių lietuviai, vas lankėsi Lietuvoje, tai arki
; nepasilikime abejingi ir šalti vyskupas Salatka buvo vienas
; mūsų atgimstančios brangios iš jo palydovų.
'. tėvynės labui. Visi vieningai
Šv. Petro ir Povilo parapijos
• dalyvaukime šių geradarių gy- kapinės buvo įsteigtos 1914
• dvtojų pagerbime. Sutikime juos metais, turi 10 akrų žemės, čia
— i r pagerbkime savo dalyvavimu. amžinai ilsisi keli tūkstančiai
Visas pelnas skiriamas medici lietuvių. Geroje vietoje kapinėse
niniams irankiams bei vais yra LB Grand Rapids apylinkės
tams, kad Lietuvos gydytojai, valdybos pastangomis ir Šv.
Klaipėdoje galėtų operuoti ir gy Petro ir Povilo parapijos lėšomis
dyti šiuos nelaiminguosius. Ne Lietuvos krikščionybės jubilie
galėdami šiame pobūvyje daly jaus proga pastatytas didelis ir
; vauti, savo auką paremti šį kil- gražus tautodailės menininko
; nų darbą, galite siųsti tiesio- Jurgio Daugvilos sukurtas
I giai tam tikslui įsteigtai sąs- lietuviškas kryžius.
' kaitai: „TAUPA" Lithuanian
• Credit Union, 767 E. 185 St.,
VASAROS SIUNTINIAI I
j Cleveland, Ohio, 44119.
LIETUVĄ
Čekius rašyti: Partnerahip
in Hope-B ALFAS, visos aukos
LB Grand Rapids apylinkės
šjam tikslui yra atleidžiamos valdyba susitarė, kad šią vasarą
nuo federalinių mokesčių.
ir rudeni Atlanta Import and
Rengėjai Clevelando Ezport kompanija atvažiuos i
BALFo skyrius Grand Rapids paimti siuntiniu
į Lietuvą iš Šv. Petro ir Povilo
G R A N D R A P I D S , MI
parapijos mokyklos, 1433 Hamilton Ave. NW kartą per mė
P A G E R B T U V Ė S IR
nesį šeštadieniais, 5 vai. po
IŠLEISTUVĖS
pietų. Tai birželio 29, liepos 20,
rugpjūčio 17, rugsėjo 21 ir spalio
Gegužės 12 dieną, sekmadienį
19 d.
po lietuviškų Mišių, Lietuvių
katalikių moterų sąjungos 42
MOKSLO ŽVAIGŽDĖ
kuopa vėl suruošė gražų motinų
pagerbimą ir vaišes Šv. Petro ir
Gegužės 26 d., sekmadienį,
Povilo parapijos mokykloje.
Grand
Rapids Press dienraštis
—Pagerbimą pradėjo kuopos pirm.
paskelbė
ir viešai pasveikino
Sofija Lastienė, pasveikindama
vakarinio
Michigano rajono
motinas bei svečius ir pakvie
aukštesniųjų
mokyklų spe
tusi maldą pasakyti Šv. Petro h*
cialiai atrinktų 100 geriausių
Povilo parapijos kleboną Dennis
mokinių iš kelių tūkstančių,
Morrow.
šiais metais baigiančių tas mo
Po vaišių LB Grand Rapids
kyklas. Pagal dienraštį, tai yra
apylinkės valdybos vicepirm.
mokslo žvaigždės arba „SuperVytautas Jonaitis perskaitė
stars". Jų tarpe, aštunta pagal
valdybos ir visų lietuvių atsi
pasiekto mokslo lygį, yra Elisveikinimo laišką Kęstučiui
zabeta Astraitė, Ritos ir Antano
Stepšiui. Jam buvo dėkojama už Astrų duktė, Uršulės ir Stasio
daugelio metų darbą lietuvių ir Astrų dukraitė. Laikraštyje yra
Lietuvos naudai JAV LB Grand jos nuotrauka su gražia šyp
Rapids apylinkėje, kurioje jis sena, rašoma, kad ji užaugusi
"ftuvo pareigingas narys, apy- šešių vaikų šeimoje, kas yra la
Thkes valdybos pirmininkas, bai naudinga jos gyvenimui, nes
kontroles komisijos ir metinių vieni iš kitų mokėsi. Ji norėjo
susirinkimų pirmininkas. Jis būti gera mokine, nes tas pa
taip pat buvo ir kitų lietuvių or ruošė ją geresniam ateities
ganizacijų pirmininkas. Jam da gyvenimui. Rudenį ji pradės
bar išvykstant gyventi į Vilnių, studįjas Albion kolegijoje, pie
pas jo dukterį, palinkėta laimin tiniame Michigane.
gos kelionės ir gražaus gyve
Vyt K
nimo gimtoje Lietuvoje. LB
apylinkes pirm. Gražina Kamantiene įteikė Kęstučiui Step G R A N D R A P I D S , M I
šiui apylinkės valdybos dovaną
NAUJAS KUNIGAS
ir specialų padėkos žymenį.
Birželio 1 d. Grand Rapids
Gražų ir jautrų atsisveikinimo
žodį pasakė Kęstutis Stepiys, vyskupijoje buvo įšventinti trys
trumpai prisimindamas savo iš nauji kunigai. Jų tarpe buvo
gyvenimu* per pirmąją Lietuvos klierikas Troy Andrew Nevins,
okupaciją, pasitraukimą i Vaka per kelias vasaras bei kitomis
rus, gyvenimą Amerikoje ir progomis taikines mūsų Šv. Pet
prasmingą veiklą Bendruome- ro ir Povilo parapijai, anksčiau
kartu studijavęs su kun. Gin
Kuopos valdyba pravedė taru Grušu, kuris dabar dirba
laimėjimus. Po to dr. Benius Lietuvoje. Naujasis kunigas Ne
Kuilikis akordeonu smagiai vins pirmas savo Mišias atnešaCLEVELAND, OH

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

V

ORĖrf
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5969
(708)426-7161

AUTOMOMUO, NAMU, SV8JKATO8,

m avvYeii DAAUOMUS.
Agentas Frank Zapotts ir Off. Mgr.
Auksė S Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320SVi Weet tStt* Street
Tel. (70S) 4 2 4 - M S 4
(312) M1-4SS4

Pirmoji Komunija Šv. Jurgio parapijoje, Clevelande. š.m. gegužes 5 d Iš k
Mišioms patarnavę
Vytas Vaitkus ir Gintas Civinskas. Parapijos klebonas kun Juozas Bacevičius ir Pirmąja
Komuniją priėmę — Linas Vaitkus, Alvydas Civinskas ir .Janina Klimaite.

vo sekmadienį, birželio 2 d.
lietuvių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje, gražų pamokslą pa
sakė klebonas Dennis Morrow,
per eilę metų globojęs klieriką
Nevins. Susirinko daug parapi
jiečių ir svečių, iškilmingose
Mišiose dalyvavo daug kunigu
ir Oklahomos arkivyskupas
Charles Salatka. Po Mišių visi
susirinko į mokyklos salę vai
šėms ir pokalbiams. Naują ku
nigą ten pasveikino ir dovaną
lietuvių vardu įteikė LB Grand
Rapids apylinkės valdyba.
BIRŽELIO TRĖMIMU
MINĖJIMAS
Prieš penkiasdešimt penkerius
metus vykusius Birželio trėmi
mus Grand Rapids lietuviai ir jų
draugai minės sekmadieni, bir
želio 16 d. per lietuviškas Mišias
8:30 vai. ryte Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Quarry ir Myrtle
Str.
KELIAUSIM Į
ŠOKIU ŠVENTE
Grand Rapids lietuviai ir jų
draugai ruošiasi dalyvauti X
Lietuvių tautinių šokių šventėje
liepos 6 d. Čikagoje ir kituose
šventės renginiuose. Kai kurie
jau iš anksto pasirūpino bilie
tais, kiti žada nusipirkti nuva
žiavę.
R A C I N E , WI
NUTILO LIETUVIŠKA
GIESMĖ IR DAINA
Nutilo skambėjusi lietuviška
giesmė Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje. Praėjusį rudenį, po
atostogų chorui susirinkus pa
sitarimui dėl tolimesnės choro
veiklos, choro pirmininko nuo
sprendžiu, choras užbaigė savo
veiklą. Daugiau kaip 35 metus
chorui vadovavo ir vargoninin
kavo Juozas Gnmskis. Choras
rinktines 28 dainas, 20 giesmių
ir Jos. Gruber Šv. Onos Mišias
yra įdainavęs ir įgiedojes į kase
tes. Choras šalia giedojimo baž
nyčioje, dainavo vietos ir apy
linkių lietuviškuose renginiuo
se ir minėjimuose. Per tą laiko
tarpį buvo suorganizuoti vyrų ir
moterų chorai, sekstetas ir
kvartetas. Sekstetas 1971 me
tais išleido plokštelę „Grįšim,
grįšim". Plokštelės išleidimo
proga dalyvavo lietuvių televizi
joje, Čikagoje, ir atliko dalį
programos. Kvartetas daug kar
tų dainavo lietuvių renginiuose
Jaunimo centre ir Šaulių namų
salėje, Čikagoje. Visiems dainos
vienetams vadovavo Juozas
Grimskis. Klebonui kun. Sta
siui Sapliui, MIC, 1995 m. kovo
mėnesį mirus ir tėvams mari
jonams nebeturint kunigo ve
lionį pakeisti, Milwaukee arki
vyskupas Šv. Kazimiero parapi
jai paskyrė administratorium
Šv. Rožės parapijos kleboną
kun. Russel Roetzer. Naujas pa
rapijos vadovas atleido Juozą
Grimskį iš vargonininko pareif*

tuvių Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčia buvo pašventinta 1913
m. rugpjūčio 24 d Tuo laiku
Racine lietuvių buvo: 357 vyrai.
157 moterys, 143 berniukai, 152
mergaitės, taigi 809 asmenys,
145 šeimos.
PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ
WISCONSINE
Prisimintina mūsų ateivių po
Antrojo pasaulinio karo pirmo
ji dainų šventė Wisconsin valsti
joje. 1950 m. rudenį Juozas
Grimskis Racine suorganizavo
mišrų chorą. 1951 m. pavasarį
Pranas Turūta Milvvaukee suor
ganizavo mišrų chorą. 1953 m.
abiejų chorvedžių iniciatyva,
pasikviečiant Kenosha Šv. Pet
ro parapijos chorą, vadovaujamą
vargonininko Prano Bujanaus
ko, surengėm trijų telkinių dai
nų šventę. Dainų šventė įvyko
1953 m. rugpjūčio 30 d. Minkowskio parke, tarp Racine ir
Kenosha. Jungtinis choras pa
dainavo 15 dainų. Iš sudėtin
gesnių buvo Jono Dambrausko
„Malda už Tėvynę", Česlovo
Sasnausko „Kur bėga Šešupė",
Jono Gudavičiaus „Kur girios
žaliuoja", Juozo Žilevičiaus
„ L a i s v ė s d a i n a " ir Stasio
Šimkaus , .Lietuviais esame mes
gimę". Dainų šventėje dalyvavo
arti 60 choristų ir daugiau kaip
300 klausytojų. Šiuo metu lietu
viška veikla mūsų telkinyje
silpnėja.
J u o z a s Grimskis
WORCESTER,

MA

I Š L Y D Ė J O M E l AMŽINOJO
TĖVO NAMUS

Gegužes 27 d. savo namuose,
dukrai Uršulei Roževičienei ir
jos šeiniai budint prie savo
brangiausios mamytės Marijos
Domantienės lovos, ir stebint
paskutines jos gyvenimo aki
mirkas su ašaromis akyse, šia
me pasaulyje netrukus sustojo
amžiams jos plakusi širdis.
Velionė, Suvalkijos lygumų
duktė, gimė 1907 metais. Mari
ja Janavičiūtė, ištekėjusi už
Jono Domanto, gyveno Alvito
parapijoje. Turėjo didelį ir gražų
ūki, kurį su skausmo kupinomis
širdimis 1944 m vasarą turėjo
palikti, kada pribrendusios
rugių varpos lenkė prieš juos
savo galvas, tarsi prašydamos
nepalikti jas sutrypti viską
naikinančiai Raudonajai armi
jai, kuri nesulaikomai veržėsi
kasdien vis gilyn į Lietuvą. Do
mantų šeima pasitraukė į Vo
kietiją.
1949 m. atvyko į JAV. Apsi
gyveno Worcesteryje ir čia išgy
veno iki mirties. Marija Domantienė daugelį metų inspektorės
pareigose dirbo ,,Wear-Well
Troueer" siuvykloje. 1973 m. pa
sitraukė užtarnautam poilsiui.
Buvusių ūkininkų Marijos ir Jo
no Domantų širdyse ir mintyse
visą laiką buvo palikta Tėvynė
ir ūkis. įsigiję namą, prie kurio
Tėvai marijonai lietuvių Šv. turėdami didelį žemės plotą,
Kazimiero parapijai vadovavo stengėsi atkurti nors mažą
daugiau negu 52 metus. Lie dalelę savo „ūkio". Marija

Domantienė kiekvieną dieną
dirbo, sodino, ravėjo gėles,
daržoves, laistė, gėrėjosi gražia
pievute ir augančiais medeliais,
ypač visą patvorį dengusiomis
raudonomis rožėmis, kada jos
sužydėdavo ir kiekvieną einantį
pro šalį savo grožiu ir kvapu
kreipdavo praeivių dėmesį.
Priklausė Nekalto Marijos
Prasidėjimo vienuolijos seserų
VVorcesterio rėmėjų skyriui.
Daugelį metų, kol sveikata lei
do, padėdavo visuose seselių
rėmėjų darbuose. Keliolika me
tų dirbo Maironio Parko virtu
vėje prie maisto gamybos, nes
Marija buvo ne tik sumani ūki
ninkė, bet ir puiki šeimininkė.
Priklausė Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai. Ją mylėjo. Savo
darbu bei finansine auka dažnai
prisidėdavo.
Marijos Domantienės ilgas gy
venimo kelias šiame pasaulyje
nebuvo rožėmis klotas, bet ir dy
giais erškėčiais nusagstytas.
1975 m. mirė sūnus Vytautas.
Kas supras tėvų širdžių skaus
mus žiūrint į pačiame gyvenimo
gražume sūnaus karstą, leidžia
mą kapo duobėn. 1989 m. mirė
ir vyras Jonas Domantas, kurio
netektį skaudžiai pergyveno.
Pasiliko duktės Uršulės Roževičienės ir jos šeimos globoje. Su
gilia meile ir pasiaukojimu duk
tė Uršulė globojo savo motinėlę,
kol mirties angelas ją pakvietė
į Amžinojo Tėvo namus.
A.a. Marijos Domantienės kū
nas buvo pašarvotas Jono Kaz
lausko laidojimo namuose. Ge
gužės 30 d. pervežtas į Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią. Šv.
Mišias užjos sielą koncelebravo
ir pamokslą pasakė parapijos
administratorius kun. Anta
nas Nockūnas, MIC, ir pagal
bininkas kun. Jonas Petraus
kas, MIC. Giedojo parapijos
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės. Vai
kaitis Darius Roževičius, pritar
damas gitara, pagiedojo močiu
tei solo vieną giesmę. Po Mišių,
chorui giedant „Arčiau prie Die
vo", a.a. Marijos Domantienės
kūnas buvo išlydėtas iš bažny
čios į Notre Dame kapines, kur
jos jau laukia a.a. vyras Jonas
Domantas. Paskutines maldas
už a.a. Marijos Domantienės sie
lą kapinių mauzoliejaus koply
čioje atliko kun. A. Nockūnas,
MIC, nes dėl smarkaus lietaus
neįmanoma buvo eiti prie kapo
duobės. Sugiedota giesmė „Ma
rija, Marija". Duktė Uršulė Domantaitė-Roževičienė ir jos šei
ma pakvietė visus pamaldų da
lyvius polaidotuviniams pie
tums į Mairionio Parką.
Nuliūdime pasiliko duktė Ur
šulė Roževičienė ir jos šeima;
sesuo Ona Vyšniauskienė Lietu
voje; keturi vaikaičiai; penki
provaikaičiai ir kiti giminės
Amerikoje bei Lietuvoje.
Dangiškoji Motinėle Marija,
Tavo garbei skirtame gegužės
mėnesyje a.a. Marija Doman
tienė iškeliavo iš šio pasaulio,
būk jos užtarėjas pas Dangiškąjį
Tėvą danguje
J. M.

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompiuterių^ F AX pagatoa
• Nuosavybig įkainavimas veltui
• Perkame ir oarduodame namus

• Apartme.-.tus ir leme

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 706-969-2658.

Noriu mokytis anglų kalbos.
708-795-1235
708-749-8677

MOVING-KRAUSTYMAS
Professionalus patarnavimas
prieinamoms kainomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:
Rolandas—708-424-7183

> Pensininkams nuolaida

COLOOlGU.
84NHCR U

rifaū

MICHICAN
COLDWELL BANKER FMST AMEMCAN
I 0 N . VVhittaker St.
NewBuff*k>,MI4«ll7

VIDA B. ŠVABAS
Tel. namų 618-756-1408
bus. 616-469-3950
fax. 616-409-5445
v.m. 616 469 7236
Perkant ar parduodant

• namus • žeme • ūkius arba
komercine nuosavybe

Vytas—ĮJP4Į8JM669
MOVrNG-KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
pneetamofTvs kasiomis,
kims patogiu frAu. Draudbnas
garaluotas Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-9254331

Many happy
returns.
Gi ve the gift that gi ves hack
more than you'vegiven. Foras

Chicago Far NW aMe 3830 N
Paris. Lot's of room for the money,
on quiet street w/45 x 135 park likę
lot. 8 rooms, 4 br., 1.1 ba, IVicar
gar. New siding & roof. incls
appliances. Great loc, nr CTA,
Metrą, forest preserve, schooi &
parks. Conv. to air port, Rosemont
& suos. Askjng $149,900 Reatry
Flrm 708-456-2626.

New Buriato, MI
gerame stovyje; 1 Vi vonios, centr
oro vėsinimas. Gražus darželis.
Tel. 618 881 6966
.
IEŠKO DARBO

litllc a> $25. you can give a pictc
of Amenca to someone you care
about. Ask your banker for a gift
ccrtificaie upon purchase.

TateSAUNOS
Stock
•"Amertca
m e r t c a V i O l B0NDS

lietuvių šeimoje. Gan slaugyti senatus,
ligonius, prižiūrėti vaikus ir padėti
namu ruošoje. Gali gyventi kartu. TeL
708-923-0070.

Dvi moterys a Lietuvos
Ieško serbo.
708-796-1238
708-748-9877

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė
A p i e 30,000 ž o d ž i ų ir p o s a k i ų . 590 p s l .
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
0AUA NORCHCAITt KUČtNltN*, RH.D.
Julijos Žemaitės-Žymantienes lankymasis Šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais
laiškais ir grožines literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
į Žemaite kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmają
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynes ilgesį, kalbos
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte,
pirmąją Hetuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
naujų viešnių prozoje autorę.
Knyga gaunama DRAUGI. Kaina — 28 4M. Su
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax
1.76 dol

LAIŠKAI

PAREIŠKIMAS S P A U D A I

Pastarosiomis dienomis mano vyrui a.a. Stasiui Lozoraičiui
buvo metami šmeižikiški kaltinimai. Kadangi jie buvo melu pa
NEGALIMA DELSTI
grįsti, geros valios Lietuvos žmonės juos ryžtingai pasmerkė. Tiems
žmonėms nuoširdžiai dėkoju. Šiandien, kuomet sukanka lygiai dve
Gegužės 14' d. „Drauge" ji metai, kai Stasio Lozoraičio netekome, kviečiu visus pagerbti
spausdintas Antano Paužuolio jo atminimą ir iš naujo prisiekti idealams, už kuriuos jis visą
laiškas pavadintas „Belskimės gyvenimą kovojo — viltis ir vienybė, vardan demokratinės,
— atsidarys durys". Pritariu A. nepriklausomos ir saugios Lietuvos.
Paužuolio laiške išreikštoms
Daniela Lozoraitienė
mintims ir tikiuosi, kad dau
1996 m. birželio 13 d.
gelis mūsų tautiečių įvykdys jo
Putnam, CT
patarimus ir prašymus.
Norėčiau tik papildyti. Ne tik
ALTas ir Amerikos Krašto Lie nei balsų skaičiumi, nei telkia
tuvių Bendruomenės valdyba mais piniginiais ištekliais, nei iš
ragina laiškais ir telegramomis išeivijos tarpo kilusiais naujais
kreiptis į JAV Kongreso atsto kandidatais". Toliau A. Dundvus, kad jie paremtų kong. zila sako, kad Lietuvos tautinių
Chris Cox pristatytą HCR 51 mažumų įtaka yra daug sva
rusų kariuomenės išvedimui iš resnė, negu išeivijos. Net jei ir
Karaliaučiaus krašto. Tą patį visa išeivija balsuotų (apie 40-60
ragina ir Amerikos Baltų lais tūkstančių), tai jos balsų skai
vės lyga, kurios pastangomis ši čius neprilygs nei rusų, nei
rezoliucija buvo įnešta į JAV lenkų tautinių mažumų balsų
skaičiui Lietuvoje.
Kongresą.
Lietuvoje yra 600,000 rusų ir
Idant būtų lengviau šią parei
lenkų.
(Manau, kad daugelis jų
gą atlikti, Baltų Laisvės Lyga
turi
Lietuvos
pilietybę). Re
yra susitarusi su Western
miantis
šiais
duomenimis,
išei
Union ir atidariusi vadinamą
Hotline. Užtenka paskambinti vijos balsuotojai neturės įtakos
telefonu 1-800-651-1572 ir pap Lietuvos Seimo ar prezidento
rašyti, kad nusiųstų Mailgram rinkimų rezultatams. Patriotiz
jūsų Kongreso atstovui. Jums mas užsienio lietuvių tarpe yra
net nereikia žinoti savo atstovo vienas dalykas, tačiau realybė
JAV kongrese pavardės. Pasa yra jų nenaudai.
kius adresą Western Union
Vytautas Šeštokas
nusiųs Mailgram atitinkamam
Los Angeles, CA
atstovui ir už šį patarnavimą
prie jūsų telefono sąskaitos
JAPONĖ PRABILO
pridės 6.45 dol. Nedelsdami tai
LIETUVIŠKAI
atlikime.
P. Algis Raulinaitis
— Šiandien, aš esu pavyz
Burbank, CA dinga lietuvaitė! — šiais nuosta
biai gerai ištartais žodžiais pasi
UŽSIENIO LIETUVIŲ
sveikino gražutė jaunuolė,
DALYVAVIMAS SEIMO
apsilankiusi Balzeko Lietuvių
RINKIMUOSE
kultūros muziejuje. Svečių
knygoje pasirašė Ann-Nora
Vienas žymus Lietuvos poli Hirami ir paprašė siuntinėti jai
tikas pareiškė: „Visi užsienio muziejaus literatūrą. Merginos
lietuviai greičiau užpildykite ir kartu atvykusio brolio
laikraščiuose paskelbtas pilie bruožuose neatsispindėjo joks
tybės įsigijimo anketas. Laiko lietuviškumas. Gražios išvaiz
paliko ne visai šeši mėnesiai. dos ir ūgio, abu dvelktelėjo dau
Jeigu pilietybės popieriai giau japoniškumu.
neskubami išduoti, rašykite
Švytinti šilta asmenybe, mer
laiškus, skambinkite telefonu. gaitė atveria įdomią istoriją:
Jeigu reikalai dar nejuda, pra kilusi iš Los Angeles, Kali
dėkite piktai kalbėti, o jeigu ir fornijos, kur gyvena jos tėvai.
tas nepadės — duokite kyšį".
Motina vokiečių-airių kilmės, o
Skubėkite, skubėkite ir sku tėvas — japonų, susidomėjo
bėkite. Klausimas yra, kodėl Lietuva ir įstojo į Taikos kor
Lietuvos vyriausybė negalėjo pusą. Dvejus metus dėstė anglų
paskubėti jau prieš metus laiko? kalbą Ukmergėje. Ten išmoko
Noromis nenoromis susidaro lietuvių kalbos. Paklausta apie
įspūdis, jog LDDP visiškai ne įspūdžius iš Lietuvos, Nora
rūpi, kad užsienio lietuviai tap pasakojo, kad lietuviai labai
tų Lietuvos piliečiais. Jie vis užsidarę, nepasitiki svetimais,
vien nebalsuos už LDDP.
prisibijo. Net trejų metų vaiku
Dabar grįžkime į realybe. Pat tis iš vaikų darželio kažko
riotinio lietuvio jausmas yra, baiminasi. Anot jos, praeis
kad reikia išsiimti Lietuvos dvejetas - trejetas kartų, gal po
pilietybę, tapti Lietuvos piliečiu dvidešimt metų žmonės pasi
ir balsuoti ateinančiuose Seimo keis. Tačiau Lietuvą pamilusi,
rinkimuose. Tačiau klausimas būtinai vėl grįšianti ten, nes
yra: ar užsienio lietuvių balsai palikusi gerų draugų ir, kiek
padarys įtakos į Seimo bei pre galima, padėsianti.
zidento rinkimus?
Užklausta, ko ji palinkėtų
Žurnalisto Antano Dundzilos Lietuvai, nedvejodama skubiai
straipsniai „Dirvoje" (gegužės atsakė: „Nuoširdaus atvirumo!
21 ir 28 d.) mano mintis patvir Platesnių pažiūrų ir akiračio!"
tina pasakymu: „Teigsiu, kad Pagalvojau, ar kartais ir mums
išeivijos įtaka artėjančiuose rin čia to nestinga! Prisiminė išmin
kimuose negali būti reikšminga čiaus mintis: „Vienas kelias
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turėti tikrus draugus, tai būti
pačiam draugišku".
Muziejuje lankosi daug kita
taučių, kurie vyksta Lietuvon
su Taikos korpusu ar siunčiami
savo bendrovių. Malonu, kad
galime juos supažindinti su
Lietuvos istorija, kultūra ir
kalba!
Stasė Semėnienė
Chicago, IL
PAPILDYMAS APIE
„SAULUTE"
Balandžio 28 d. PLB valdybos
posėdžio aprašyme B. Vindašie
nė paminėjo ir „Saulutės" veik
lą, surinktus vartotus rūbus ir
pinigus, pažymėdama, kad „Tai
v i s Lemonto ir k i t ų , čia
besilankančių, lietuvių širdin
gos aukos, už kurias JAV LB
nei Amerikos lietuviai negauna
nei žinios, nei padėkos".
Susidaro įspūdis, kad „Saulu
tės" reikalams aukoja tik lietu
viai. Noriu šią jos pastabą pa
tikslinti ir papildyti. Prieš porą
metų St. Charles miestelyje
esanti St. Patrick's katalikų pa
rapija, kuriai aš priklausau,
sužinojusi apie „ S a u l u t ė s "
veiklą su našlaičiais, pasiūlė
nuolatines vartotų rūbų rinklia
vas atiduoti „Saulutei". Parapi
ja didelė ir pasiturinti, todėl
pradėjo pastoviai plaukti varto
tų ir naujų rūbų kalnai. „Sau-

lutei" belieka juos tik atsiga
benti, supakuoti ir išsiųsti.
Parapijoj kilo didelis susi
domėjimas Lietuvos našlaičiais.
Gauti padėkos laiškai spausdi
nami sekmadienio biuletenyje,
o vaikų padėkos piešiniai paka
binami bažnyčios vestibiulyje.
Parapijoj dirbanti seselė Dot pa
lanki „Saulutei". Ji supažindino
parapijos mokyklos mokinius su
Lietuvos našlaičių padėtimi,
pradėjo vaikų susirašinėjimą su
Simno internato mokiniais, pra
vedė žaislų rinkliavą ir net ren
ka pinigines aukas.
Nors šiai parapijai Lietuva to
lima ir nepažįstama, tačiau nuo
širdžių žmonių įsijungimas į kil
nų artimo meilės darbą nugali
nuotolį ir nuostabiai suartina
visus.
R a m i n t a Marchertienė
St. Charles, IL
KALTINIMAI DARO ŽALĄ
Birželio 4 d. „Drauge" Birutės
Vindašienės rašytas straipsnis
„Dar vienas žvilgsnis į PLB
v a l d y b o s posėdį" mini ir
„Saulutės" veiklą.
Prieš maždaug trejus metus,
„Saulutei" įsikūrus, jos pirmų
metų veikla buvo skirta, ban
dant koordinuoti šalpą, kurią
Lietuva gauna iš užsienio, ir jos
paskirstymą. Tuo tikslu buvo
susisiekta su lietuvių centrais
kituose pasaulio kraštuose,
įskaitant ir Ameriką.
Į laiškus atsakė Vokietija —
dr. Jonas Norkaitis iš Stuttgarto. Anglija — Britų — lietu
vių pagalbos fondas vaikams
Lietuvoje (šio fondo veikla
aprašyta „Pasaulio lietuvyje",
1995 m. vasario mėn.). „Saulu
tė" palaiko ryšius su pirm. Sta
siu Kasparu ir sekretore Hilda
Piščikiene, bendrai su jais
užpirko autobusiuką invalidų
n a m a m s Lietuvoje. Labai
gražiais informaciniais laiškais

PADĖKA

1996 m., birželio 30 d., sekmadieni

dirigentui VYTAUTUI MARIJOŠIUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, 1996.11.17 apgaubėte mus užuojauta per šermenis ir laidotuves
ir guodėte asmeniškai, gėlėmis, telefonu, laiškais ir per spaudą.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas šv. Mišioms ir už aukas fondui, kurio dėka, Vytauto Marijošiaus vardu, bus skatinami Lietuvos jaunuoliai eiti muzikos keliu.
Norime, kad visi, kurie ilgiau ar trumpiau bendravote su Vytautu Marijošium žinotumėt,
jog jūs buvote gyvi — su įdomiausiom smulkmenom — mūsų brangaus Tėvo pasigėrėtinoj
atminty, ypatingai Jūs, su kuriais jis bendravo muzikos ir teatro pasauly.
Visiems, kurie kartu su mumis išgyvenate netektį, kartojame žodžius, kurie ryta po mūsų
brangaus Tėvo mirties mums teikė paguodos per psalmę Mišiose, ,,Tegu Tau, Aukščiau
sias, mano muzika skamba".
Elona Marįjosiūte-Vaišniene, Marijus Marijošius, Gražina Marijosiūte-Ses. Igne,
Rimas Valinys, Aldona Sileikytė-Marijošienė, Gintaras, Vaiva, Marius, Dainius,
Vydas.

^ ! midkind Fcdcrcil
^ ^ ^ ^ ^

Rezervacijos: Pranė S i m a n o n i s

Tel.: 708-422-5937

A.tA.
PETRUI PUPIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ZUZANAI,'
dukroms MARYTEI AMBROZAITIENEI ir ALDO-"
NAI BRIZGIENEI, sūnums A N T A N U I ir JUOZUI
bei jų šeimoms.
•
Janina ir Jonas Šalnai
Alina ir Vandelinas
Domanskiai

A.tA.
PETRUI ABROMAIČIUI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ilgametei
BALF'o darbuotojai velionio žmonai ONAI, dukroms >
RITAI ir KRISTINAI, sūnui JONUI, jų šeimoms ir ~
visiems artimiesiems.
BALF'o skyrius

. 75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai PRIMAI, DUKRAI DANUTEI, seseriai SOFIJAI ir kitiems
giminėms Lietuvoje.
Dalinamės šiuo skaudžiu skausmu su artimai- ...
šiais.
Mačioniai

St. Petersburg Beach, FL

Tauriam Lietuviui, Bendruomenės Darbuotojui

A.tA.
ALEKSUI VAŠKELIUI
iškeliavus Amžinybėn, žmoną PRIMĄ, dukrą DA
N U T E su šeima, seserį SOFIJĄ SALIENC, ir kitus
artimuosius Lietuvoje ir užjūriuose nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Jadvyga
Gečiauskienė
Teresė ir Algimantas
Gečiai

Tauriam
bičiuliui

lietuviui, brangiam,

neužmirštamam

A,TA,

••

ALEKSANDRUI VAŠKELIUI
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame našlei PRIMAI, dukrai DANUTEI, seseriai
SOFIJAI SALIENEI, pusbroliui dr. prof. BRONIUI ^
VAŠKELIUI su šeimomis.
«;,
t

Kunigunda

Mielam

8929 S. HARLEM AVE
'708) 598-9400

tšr
iaun>
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DON-T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL CeJenat

ir Irena

ir Kazys Gudėnai

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV

E3EE

Lemont, IL •'••

A.tA.
ALEKSUI VAŠKELIUI

Savngs and Loan Association

Oak Lawrt, Illinois

Visas pelnas skiriamas lietuvių studentų stipendijoms

skurdinimą bei apiplėšimą, dr.
K. Bobelis išeina j kovą su velio
niu diplomatu Stasiu Lozorai
čiu, siekdamas sumenkinti jo
vardą! Tarytum nusiplaudamas
rankas, dr. K. Bobelis pareiškia,
kad taip esą rašoma knygoje ir,
NESUSIPRATIMAS, SEIMO
jei tos knygos leidėjai tą atšauks
RINKIMAMS
ir jis atšauks savo kaltinimą.
BESIRUOŠIANT
Nežinau, kaip šį dr. K. Bobelio
Artėja Lietuvos Seimo rin ėjimą pavadinti, bet jis nesi
kimai, netoli ir prezidento derina su jo ilgamečiu — Vy
rinkimai! Suprantu, dr. K. riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Bobelis jungiasi į jųjų ryškini Komiteto pirmininko titulu.
mą. Tačiau, užuot kalbėjęs apie Mažiausiai, tai galbūt kažkoks
pastaraisiais metais vyriau didelis nesusipratimas.
sybės sistemingai vykdomą
M e č y s Valiukėnas
Lietuvos gyventojų ir Lietuvos
ChicagOy IL

Gera žurnalistika reikalauja,
kad reportažai remtųsi tik
patikrintais faktais. Nepagris
ti kaltinimai daro begalinę žalą.
Marytė Černiūtė
Hinsdale, IL

Antanas

Hilton Inn of Oak Lawn Grand Ballroom
9400 South Cicero Ave.
Kokteiliai 4:30 vai. p.p.; vakarienė 5:30 vai. p.p
$40 asmeniui

JRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 14 d.

Dėkojame visiems, kurie

33-čias GINTARO BALIUS
Pagerbiamos nusipelniusios lietuvės moterys
ALDONA BRAZIENĖ, BIRUTĖ JASAITIENĖ, EVELYN OŽELIENĖ

atsiliepė Kanada; LB Montrealio apylinkėje pirm. Arūnas
Staskevičius, ir „Pagalba Lietu
vos vaikams" Hamiltone per
pirm. F. Povilauskiene. Per P.
Baltutį gavome žinių apie Aust
ralijos veiklą.
Kitas bandymas susipažinti
su labdaros veikla įvairiose
lietuviškose organizacijose JAV
atnešė menkus rezultatus. I
specialią, tam tikslui paruoštą
anketą, klausiant: kas, kur,
kaip dažnai ir kuo remia pašal
pos reikalingas grupes, organi
zacijas ar pavienes šeimas
Lietuvoje, atsakė tik Lietuvos
Dukterys per pirm. Mariją Noreikienę, Putnamo Nek. Pr.
Marijos seserys per sese Igne,
Lietuvių Skautų sąjunga per
Kęstutį Ječių, Santaros-Šviesos
federacija per Mariją Paškevičiene, Lithuanian Mercy
Lift — Daną Mikužienę, Lindą
Balčius, Amherst, NY, Šarūno
vaikų fondas, California.
Labai maloniai nustebino pa
vienių žmonių atsiliepimai. Šie
žmonės jau savarankiškai šelpė
našlaity nus. invalidus bei dau
giavaikes šeimas.
Gaunami atsakymai ir prane
šimai kruopščiai renkami ir
kiekvienam prieinami, kas tik
domėtųsi. PLB valdyba infor
muojama.
Dėkoju B. Vindašienei už
„Saulutės" veiklos pagraži
nimą, bet negaliu priimti, kas
neužtarnauta. Deja, kas savai
tę ir „Saulutė" nesugeba ruoš
ti PL centre įvairių renginių.
Kadangi negauname algų,
neprašome pašalpos iš Lietuvių
fondo, renginiai labai svarbūs
surinkti aukas, kad galėtumė
me kuo efektingiau remti varg
stančius Lietuvoje. Širdingas
ačiū tariamas pirmininkės, pra
dedant ir baigiant renginį,
padėkos laiškai bei spaudoje iš
reiškiamos padėkos lai kalba už
save.
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A.tA.
ALEKSUI VAŠKELIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
PRIMĄ, dukrą DANUTE, seserį SOFIJĄ SALIENE
ir kitus gimines.
Irena ir Andrius
Barauskai
Alfa ir Vytas
Budrioniai
Kleofa
Gaižauskienė
Valė ir Eugenijus
Geruliai
Janina
Jarašienė
Emilija ir Kazimieras
Kiaunės
Danutė ir Vytas Mažeikos
Danutė ir Liūtaveras
Siemaškos
Irena ir Mečys Šilkaičiai
Aldona ir Juozas
Šulaičiai
Leokadija ir Juozas Žvyniai
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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,
Kiekvieną v a k a r ą , lygiai 9 pasidžiaugti ir jos dalyviais, ir svečiais iš arti, iš net labai toli.
valandą, per stotį 1450 AM gir
Kviečiame skaitytojus, organizacijas, verslo įstaigas siusti savo
dima ..Margučio II"' laida. Tai sveikinimus į „Draugą" — visi jie bus gražiai išspausdinti minėtoje
gera proga pasiklausyti naujau laidoje, kuri pasklis labai plačiai, nes dienraštis bus platinamas
sių žinių iš lietuviškojo pa šventės mugėje, taip pat viešbutyje, kur apsistos daugumas
saulio, įvykių tėvynėje, pasi dalyvių.
kalbėjimuose su laidų vedėjais
Jūsų sveikinimai prisidės prie šventės iškilmingumo ir
išgirsti įdomių žmonių-svečių džiaugsmo, nes t u o būdu į ją gali įsijungti visi, net ir negalintys
pasisakymus įvairiomis temo asmeniškai dalyvauti. Jūsų įstaigos, paslaugų ar verslo reklama
mis bei klausimais. Šią savaitę bus taip pat labai veiksminga, nes pasieks daug skaitytojų, tad
du vakarus per „Margutį II" raginame jas siųsti ir iš kitų miestų, ne tik iš Čikagos.
kalbėjo visiems žinomas Valdas
Sveikinimai ir reklamos turi „Draugo" administraciją pasiekti
Adamkus, kurio pavardė nuolat iki birželio 28 d., kad suspėtume jas išspausdinti šioje specialioje,
siejama su jo darbu JAV Aplin X jubiliejinei tautinių šokių šventei skirtoje, laidoje.
kos apsaugos įstaigos sėkmingu
„Draugo"
administracija
administravimu, o taip pat su
Lietuvos politiniu gyvenimu
„ D r a u g o " gegužinei, kuri
• daugelis klausia: ar V. Adam
Lietuvių e v a n g e l i k ų liute
kus kandidatuos į prezidentus, ronų b a ž n y č i o s išeivijoje vy ruošiama liepos 28 d. prie
ar ne...). Dėkojame „Margučio riausios t a r y b o s p a v a s a r i n i s „Draugo" pastato, t. marijonų
II" laidų vedėjui Leonui Narbu- posėdis vyks šį šeštadienį, sode, būtinai reikia laimikių,
čiui, maloniai sutikusiam šio birželio 15 d., Čikagoje. I posėdį kad „laimės šulinys" būtų ku
pokalbio tekstu pasidalinti su atvyksta kun. T a m a r a Kelery- pinas. Laimikius prašome atvež
tė-Šmitienė iš Vokietijos, vys ti į „Draugo" administraciją
„Draugo" skaitytojais.
kupo pavaduotojas kun. Algi darbo valandom.
Ateitininkų n a m ų gegužinė mantas Žilinskas iš Toronto ir
L e m o n t o l i e t u v i a m s , norin
su gausiais laimėjimais ir ki kiti tarybos nariai. Sekmadienį,
tiems
be rūpesčio autobusu
tokiomis įdomybėmis, jau nebe birželio 16 d., „Tėviškės" bažny
vykti
į
X Tautinių šokių šven
toli. Ji vyks birželio 23 d., tad čioje vyks iškilmingos pamal
tę,
paskutinė
proga užsiregist
prašome grąžinti bilietėlių dos, kuriose pamokslą sakys
ruoti
bus
teikiama
šį sekma
šakneles, kad galėtumėte daly kun. Tamara Šmitienė, giedos
dienį,
birželio
16
d.
Registraciją
vauti dovanų traukime.
Aldona Buntinaitė, vargonuos
PLC Lemonte (po šv. Mišių)
N e p a m i r š k i t e d a l y v a u t i muz. Arūnas Kaminskas. Pa vykdys Aldona Palukaitienė.
B a i s i o j o b i r ž e l i o t r ė m i m ų maldos 10:30 vai. ryto. Visi Kelionė autobusu (į abi puses)
paminėjime šį sekmadienį, bir kviečiami.
tik 6 dol. Autobusas išvyks ir
želio 16 d., ruošiamame ALTo
„Lietuvos j a u n i m o kultū sugrįš į PLC Lemonte.
Čikagos skyriaus Švč. M. Mari rinė ir dvasinė krizė" — vaka
LB L e m o n t o a p y l i n k ė s val
jos Gimimo parapijos bažnyčioje ronė su dr. Arvydu Žygu, įvyks
dyba
ruošia Birželio trėmimų
(iškilmingos Mišios 10:30 vai. r.) šeštadieni, birželio 15 d., 6 vai.
sukakties
minėjimą, talkinin
ir parapijos salėje, k u r paskaitą vak. (tuoj po vakarinių šv.
kaujant
Palaiminto
Jurgio Ma
skaitys svečias iš Clevelando, Mišių), Švč. M. Marijos Gimimo
tulaičio
misijai,
šv.
Mišios ir
neseniai iš Lietuvos atvykęs parapijos salėje. Visi kviečiami.
trumpa koncerto bei akademinė
„Dirvos" redaktorius dr. Jonas
„Smuggled A r t / Slaptojo dalis bus misijos bažnyčioje.
Jasaitis.
meno paroda uždaroma šeš Tuoj po minėjimo didžiojoje
Pasižymėkite
k a l e n d o  tadienį, birželio 15 d. Kviečiame salėje bus Tėvo dienos pietus,
r i u o s e , kad šeštadienį, rugsėjo
pasinaudoti paskutine proga kuriuos ruošia Pasaulio lietuvių
7 d.. 6 vai. vak., ruošiamas
pamatyti geriausią Lietuvos centro renginių k o m i t e t a s ,
Lithuanian Mercy Lift metinis
dailininkų tapybą, grafiką ir vadovaujamas Bronės Nainie
lėšų telkimo pokylis. Svečiai
fotografiją iš Amerikos privačių nės.
bus priimami vienoje pres
kolekcijų bei muziejų. Paroda
tižinių vietų Čikagoje — ChiX lietuvių t a u t i n i ų šokių
veikia kasdien, nuo 10 vai. r. iki
cago Art Institute patalpose. Jie
š
v
entės
pokylis
įvyks
4 vai. p.p., Balzeko Lietuvių
vaišinsis, šoks ir linksminsis,
šeštadienį,
liepos
6
d.,
Hyatt
grojant „Žiburio" orkestrui in kultūros muziejuje.
Regency O'Hare viešbučio pa
stituto „Stock Exchange TraTėvo d i e n o s p i e t ū s jau šį talpose; 7 vai. vak. priėmimas;
ding Room" salėje. Informacijas sekmadienį, birželio 16 d. 12:20 8 vai. vak. — vakarienė. Bilietus
teikia Maryte Nemickienė, tel. vai. p.p., Pasaulio lietuvių cent į šokių šventės pokylį galima
708-442-8297.
re, Lemonte. Programą atliks įsigyti „Seklyčioje" šeštadie
solistė Praurimė Ragienė, dr. niais, nuo 9 vai, ryto iki 12 vai.
Leonidas Ragas ir muzikas vid.; antradieniais ir ketvirta
Faustas Strolia. Stalus ar pavie dieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai
nes vietas reikia užsisakyti pas vak. Pasaulio lietuvių centre
Aldoną Palekienę 708448-7436 sekmadieniais po 11 vai. ryto šv.
ar pas Vilę M a r c h e r t i e n ę Mišių.
708-985-7216. Pietus ruošia ir
Lietuvos vyčių 112 k u o p o s
visus kviečia PLC renginių
mėnesinis susirinkimas šaukia
komitetas.
mas antradienį, birželio 18 d.,
x P e n s i j a i š V o k i e t i j o s ! 7:30 vai. vak., Švč. M. Marijos
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai Gimimo parapijos salėje. Visi
kalbantys žydai dabar gali gauti kuopos nariai prašomi ir ra
pensiją iš Vokietijos. Informaci ginami susirinkime dalyvauti.
jai skambinkite: W e r n e r Zahn, Po susirinkimo — kavutė ir
312-271-0657, H a n s ą Travel pabendravimas.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. A n t a n a s R a z m a , Lietu
vių fondo kūrėjas ir LF Patikė
tinių tarybos pirmininkas. JAV
LB tarybos narys. PLB valdybos
t a l k i n i n k a s bei PLB fondo
direktorius. Draugo fondo tary
bos direktorius ir Draugo lei
dėjų Lietuvių katalikų spaudos
d r a u g i j o s p i r m i n i n k a s , su
žmona Ale. Lietuvių fondo rei
kalų vedėja bei LF tarybos sek
retore, išskrido Į Lietuvą. Ten
jie patikrins kaip vyksta tie pro
jektai, kuriems Lietuvių fondas
p r i e š kelis m e t u s p a s k y r ė
milijoną dolerių. Taip pat susi
tiks su Lietuvos laisvės kovų ir
kančių istorijos darbuotojais.
Birželio 18 dieną Kaune Vytau
to Didžiojo universitetas dr.
Antanui Razmai įteiks Garbės
d a k t a r a t ą už jo ilgametę lietu
višką veiklą išeivijoje ir už jo
paramą atsikūrusiai Lietuvai
bei Vytauto Didžiojo universi
tetui. Dr. Antanas ir Alė Raz
mai sugrįš į Čikagą birželio
mėnesio pabaigoje ir pateiks
savo pranešimus Lietuvių fon
do tarybai birželio 28 d.
Viktorija (Kučaitė) ir Da
r i u s Siliūnai š.m. birželio 10 d.
susilaukė naujagimes dukrelės
— Monikos Sigos. Sesute džiau
giasi Darytė ir Lukas, o Regina
ir Viktoras Kučai didžiuojasi
sulaukę ketvirtosios dukraitės.
Naująja dukraite džiaugiasi ir,
dar kartą seneliais tapė, Bro
nius ir Vladė Siliūnai.
Lietuvos Respublikos gen.
g a r b ė s k o n s u l a s Vaclovas
Kleiza praneša, kad šiandien
penktadienį, birželio 14 d.,
konsulato įstaiga yra uždaryta.
Šv. A n t a n o p a r a p i j o s (Cice
ro. IL) festivalyje šį sekmadienį
po 11 vai. lietuviškų Mišių veiks
ir lietuvių palapinė. Čia bus
galima skaniai pavalgyti kuge
lio ir mūsų seimininkių na
muose keptų spurgų (ponėkų).
Visi apylinkių lietuviai kvie
čiami pabendrauti ir pasivai
šinti, tuo pačiu paremiant ir Šv.
Antano parapiją.

Bureau.
(sk)

Pedagogini lituanistikos institutą baigusi ir diplomini darbą atlikusi Sofija
Jelioniene priima baigimo diplomą iš rektoriaus prof dr. Jono Račkausko
Mokslo metu užbaigimo iškilmes ivyko Jaunimo centre birželio 1 d.
Nuotr J o n o Tamulaičio
x Ieškau S t e p o n o Radvilos
a r b a jo š e i m o s . A t s i l i e p k i t e ,
s k a m b i n k i t e : J i m D y e . 800882-7099.
<sk>

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekviena sekmadieni 7 v.r. per
W( KV .4.50 AM. Tel. 312847-1903. adrf-sas: 4459 S. Fran
cisoo Chicago. IL 60632.
(sk>

ARAS ROOFING
A r v y d a s Kiela
D e n q i a m e ir taisome
visu rusuj stogus

Tel

7082S7-0746

S k a m b i n t i po 6 v v

••m

x Kviečiame
aplankyti
dail. Povilo P u z i n o p a r o d ą
birželio 15 - rugpjūčio 31 d.
Lietuvių Dailės muziejuje, Lemont. IL. A t i d a r y m a s šešta
dieni, birželio 15 d. 7:30 v.v.
(ski
x Akcijų, bonų bei kitų ver
t y b i ų pirkime ir p a r d a v i m e
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. A l b i n a s K u r k u l i s . tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: A n d r i u s K u r k u l i s ,
tel. 312-300-5531 ir P a u l i u s
K u r k u l i s , 312-360-5627, dirbą
su O p p e n h e i m e r & Co., I n c .
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

m

x TRANSPAK
praneša:
..Balandžio 18 d. Vilniaus
Katedros aikštėje susirinko apie
5 tūkst. iš visos Lietuvos
žmonių, suvažiavusių dalyvauti
akcijoje 'Prieš skurdą ir skurdintojus', kurią surengė Lietu
vos darbininkų sąjunga ir dar
17 įvairių organizacijų". Pini
gai, siuntiniai ir k o m e r c i n ė s
siuntos i Lietuvą. Maisto siun
tiniai T R A N S P A K , 2638 W.
69 St., C h i c a g o , U, t e l .
312-436-7772.
(sk)

Birželio 16 d., sekmadienį,
Lemonto LB apylinkės valdyba,
talkininkaujant Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijai, rengia birželio
trėmimų paminėjimą misijos
bažnyčioje. Pradedama vėliavų
pakėlimu 10:45 vai. r „ po to šv.
Mišios. Minėjimo kalbėtojas —
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ,
iš Montrealio. Visi raginami
dalyvauti.

Birželio 1 d., mokslo metų užbaigimo iškilmėse, į Jaunimo centro salę (žygiuoja Pedagoginio litu
anistikos instituto studentai, kurie tą dieną gavo baigimo diplomus. Iš kairės: Onutė Utz, Audra
Prialgauskaite, Lina Paltanavičiūte. Milda Harris. Adomas Tautkus, Rimas Gecevičius; už jų
— instituto lektorė, akt. Alida Vitaite (vadovavusi programai) ir lektorė akt. Audrė Budrytė.
Nuotr. Jono Tamulaičio

APIE ŽEMAITĘ „SEKLYČIOJE'
Vyresniųjų trečiadienio po
pietę birželio 5 d. pradėjo
programų vadovė Elena Sirutie
nė, pasveikindama visus gau
siai s u r i n k u s i u s ir kartu trum
pai pristatydama prelegentę, so
listę Dalią Kučėnienę, literatū
ros daktarę, ir pakvietė ją
paskaitai apie rašytoją Žemaitę.
Prelegentė trumpai pakalbė
jo apie savo praeitį. Iš Lietuvos
į Vokietiją išvyko vos 4 metų.
Paskui gyveno Šveicarijoje, Ar
gentinoj ir pagaliau JAV. So
listė koncertavo daugely kraštų,
net Kinijoj. Išauginusi sūnų,
a e r o n a u t i k o s i n ž i n i e r i ų , ir
dukrą žurnalistę. Ji gavusi ba
kalauro laipsnį iš vokiečių ir
prancūzų kalbų, magistrės — iš
ispanų kalbos ir doktoratą iš
lietuvių literatūros. Disertaciją
apie Žemaitę rašė apie 10 metų.
Turėjo rinkti medžiagą ne tik
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje,
bet ir čia, Amerikoje, tikrin
dama didžiulius, vos besilai
kančius, dienraščių komplek
tus. 1995 m. sukako 150 metų
nuo Žemaitės gimimo. Lietuvoj
teko s u s i t i k t i su Žemaitės
literatūros žinovais ir vartyti
d a u g y b ę i š l i k u s i ų laiškų.
Ž e m a i t ė p r i e š tėvų valią
ištekėjo už Žymanto, kuris
buvęs žiauraus būdo: mušdavęs
ne tik vaikus, bet ir pačią
Žemaitę. Išauginusi 2 sūnus ir
4 dukteris. Vyras draudė jai
rašyti, tad ji tik po vyro mirties
ėmė rašyti į to meto laikraščius.
Žemaitė atvyko Amerikon su
Bulotiene Lietuvai aukų rinkti
ir čia išbuvo nuo 1916 iki 1921
metų. J i buvo pirmoji moteris
rašytoja, atvykusi Amerikon,
būdama net 70 metų, ir čia
lankė Lietuvių telkinius su pa
skaitomis ir rinko aukas. Per
metus aplankė net 100 vietovių.
Be to, 4 metus dirbo,.Naujienų"
redakcijoj. Čia rašė straipsnius,
feljetonus ir daug laiškų, iš
kurių paaiškėjo, kad Žemaitė,
likusi našle, surado mylimąjį.

už save jaunesnį net 35-riais
metais. Bet jis, jai išvykus į
Ameriką, vedė jos dukterį.
Žemaitė nebuvo bedievė, buvo
krikščioniškų pažiūrų, tolerantė. Ji kovojo už moterų teises
tuo metu, kada dar niekas neiš
drįso taip viešai ir aiškiai iškelti
moterų priespaudos, todėl ji
daug kam nepatiko. Ji savo drą
siomis pažiūromis moterų išsi
laisvinimą paankstino net apie
100 metų. Lietuvoje Žemaitę bu
vo norėta paversti kone komu
niste, iškreipiant jos įvaizdį,
parodant ją kaip kovotoją už so
cializmą prieš kapitalizmą. Pa
baigai prelegentė paskaitė vie
nintelį Žemaitės eilėraštį. Už

IŠ ARTI IR TOLI
LINA P E N I K A I T Ė O L I M P I N Ė S UGNIES
BĖGIKE-PALYDOVĖ
„Newsday" laikraštis š.m.
gegužės 16 d. sporto skyriuje
įdėjo ilgesnį aprašymą su fo
tografija apie aštuoniolikmetę
Liną Penikaitę iš Long Island,
NY. Lina buvo parinkta kaip
viena iš palydovių bėgikių, kai
per New Yorką bus nešama
Olimpinė ugnis į Atlantą, GA,
kur vyks Olimpinės žaidynės.
Lina bėgs 5 km distanciją bir
želio 17 d. Straipsnyje dar
aprašomi Linos pasiekimai bėgi
me su kliūtimis, minimas jos
aukštas mokslo lygis Our Lady
of Mercy akademijoje. Ji seno
kai domisi Olimpiniais žaidi
mais, o ypatingai džiūgavo, kai
Lietuva 1992 m. Barcelonoje lai
mėjo bronzos medalį krepšinyje.
o R. Ubartas laimėjo aukso me
dalį disko metime. Laikraštyje
minima, kad Linos abu tėvai —
Vida ir Romas Penikai yra gimę
Lietuvoje, o New Yorke jie
aktyvūs lietuviškame gyve
nime; Lina priklausanti lietu
vių tautinių šokių grupei.
„Darbininkas"

tokią turiningą paskaitą O. Lukienė visų vardu jai įteikė gėlių
puokštę.
Po to dar buvo pakviestas
muz. Faustas Strolia, kuris,
padalijęs dainų tekstus, pats
sėdo prie pianino, o visi ėmėme
dainuoti įvairias, daugiausia
liaudies, d a i n a s : , , S u b a t o s
vakarėlį", „Saulutė tekėjo",
„Sutems tamsi naktužėlė", „Pa
svarstyk antela", ir dar kitas,
viso 11 dainų. Pabaigai — ,.Lie
tuva brangi".
E. Sirutienė reiškė nuoširdžią
padėką prelegentei už įdomią
paskaitą, muz. Faustui Stroliai
už dainas ir kvietė visus pasi
likti pietų. Pasistiprinus dar
buvo traukiami laimėjimų bilie
tai. Buvo tokių laimingų, kurie
laimėjo net 3 fantus. Taip įdo
miai prabėgo laikas, įsijungus į
įvairią popietės programą.
Apol. P. B a g d o n a s

RUOŠIAMAS
S U S I T I K I M A S SU
LIETUVOS
OLIMPIEČIAIS
LB Atlantos apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. Ra
munės Badauskienės, liepos 20
d. (sekanti diena po Olimpiados
atidarymo) dr. Vidos Rėklaitytės-Skandalakis sodyboje ruošia
v i s u o m e n ė s s u s i t i k i m ą su
Lietuvos olimpiečiais — sporti
ninkais, Olimpinio komiteto
pareigūnais ir kitais svečiais.
Tai nebus pokylis, bet gražiai
paruoštas pobūvis su gėrimais
ir įvairiais užkandžiais. Atlan
tos LB apylinkės valdyba labai
prašo visų olimpinių žaidynių
dalyvių ir svečių apie savo daly
vavimą susitikime iki š.m.
liepos 10 d. pranešti pirm. R.
Badauskienei, telefonu (770)
594-0946 (geriausiai skambinti
vakare). K a d a n g i A t l a n t o s
lietuvių bendruomenė negausi,
o finansiniai ištekliai labai ri
boti, kiekviena piniginė auka
šiam renginiui b ū t ų labai
vertinama .

S k a u t ų kelionės d v i r a č i a i s
i R a k o stovyklavietę infor
m a c i n i s s u s i r i n k i m a s sekma
dienį, birželio 16 d., 12 vai. I tuoj
po šv. Mišių) vyks PLC Lemon
te. Daugiau informacijų sužino
x Marija Norusis, Highland
site paskambinę Vyteniui Lie
Park, IL globoja Lietuvoje 3
tuvninkui tel. 312-284-0100 ar
našlaičius Pratęsdama metinę
ba 708-257 8617.
globą atsiuntė $500. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
Vysk. Anso T r a k i o mirties
komitetas, 2711 W. 71 St., 10 metų s u k a k t i s sekmadienį,
Chicago, IL 60629.
birželio 23 d„ 10:30 vai ryto
(sk) iškilmingomis pamaldomis bus
x R o b e r t a s ir V i d a Kosmonai, Palos Hills, IL globoja
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami
globą kitiems metams atsiuntė
$200. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių g l o b o s " komitetas.
(sk)

minima „Tėviškės" ev. liu
teronų bažnyčioje. Pamaldose
giedos choras, vargonais gros
muz. Arūnas Kaminskas. Visi
parapijiečiai ir visuomenė, paži
nusi ir gerbusi a.a. vysk. A.
Traki, prašomi dalyvauti.

Pedagoginio lit instituto mokslo metų užbaigimo iškilmėse birželio 1 d Jaunimo centre pager
biami mirusieji PLI vadovai, lektoriai ir studentai Ii kaires garbes prezidiumo nariai: vysk An
sa» Dumpys. Juozas Plačas. kun Jonas Duoba. MIC. dr kun Vytautas Bagdanavičius. prof dr
Jonas Račkauskas. Juozas Masilionis. Lietuvos jėzuitu provinciolas kun Jonas Boruta. SJ. Jonas
Damauskas, Bronius Juodelis ir kiti
.. . .
-r _ .I_IAJ«
Nuotr J o n o Tatnulairic

