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Rinkimams
artėjant
G. Vagnorius: Nebus
griebiamasi politinio revanšo
Vilnius, liepos 24 d. (Tėvynės
Sąjungos spaudos tarnyba) —
Trečiadieni įvykusioje spaudos
konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių)
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius supažindino su
kai kuriais patikslinimais par
tijos rinkimų programoje. Jis
išskyrė tokius svarbiausius pro
gramos teiginius: piniginiais ir
finansiniais svertais gaivinant
įmones ir skatinant verslą,
atstatyti gyventojų perkamąją
galią; įvesti šalyje griežtą
teisinę tvarką, atstatyti tei
singumą, tačiau be keršto; už
tikrinti bankų patikimumą, re
formuoti šalies energetikos ūkį,
mažinti mokesčių naštą ir grei
čiau pasirengti stojimui į Euro
pos Sąjungą.

kad tai ne banko, bet valdžios
krizė. „Bankas nebankrutavo —
jis s u aukštųjų v a l s t y b ė s
pareigūnų žinia paprasčiausiai
išvogtas", teigė jis. Vyriausybės
nutarimą, kuriuo valstybės ins
titucijos įpareigojamos pervesti
ir laikyti lėšas bankrutuojan
čiame banke jis pavadino vals
tybės lėšų, pirmiausia neišmo
kėtų atlyginimų mokytojams,
gydytojams, neišmokėtų socia
linių pašalpų, „išplukdymu",
kadangi savivaldybės negauna
per šį banką pervedamų pinigų.
Tėvynės Sąjungos valdybos
pirmininkas nurodė, kad nuo
stoliai bankuose siekia 1-2 mlrd.

Liberalai numatė kandidatus
į Seimą
dybos posėdyje.
Kaip „Radiocentrui" sakė E.
Gentvilas, galutinis liberalų
sąrašas Seimo rinkimams bus
sudarytas rugpjūčio pradžioje
vyksiančiame neeiliniame kon
grese.
Į parlamentą pretenduojančių
liberalų sąrašą sudarinėja visi
sąjungos nariai, pateikdami
savo palaikomų populiariausių
asmenų sąrašus.
Šiuo metu sutikimą būti libe
ralų sąjungos kandidatais į
Seimą davė dar 18 asmenų, to
dėl galutinis rinkimų sąrašas
dar gali keistis, pažymi E. Gent
vilas.

Nepritariama siūlymui
mažinti rinkimini barjerą
Vilnius, liepos 23 d. (AGEP)
— Seimo narys Kazimieras An
tanavičius nepritaria prezidento
A. Brazausko siūlymui mažinti
rinkiminį barjerą partijoms, no
rinčioms patekti į Seimą. Pa
aukštintas iki 5 proc. rinkiminis
slenkstis partijoms ir iki 7 proc.
— koalicijoms, skatintų, jo nuo
mone, mažas partijas jungtis į
priešrinkimines koalicijas. An
tradienio spaudos konferencijoje
jis pasisakė už tai, kad būsi
majame Seime būtų 2-3 stiprios
partijos ir nepriklausomai
išrinkti parlamentarai. Tai, jo
nuomone, „ l e i s t ų sudaryti
stiprią koaliciją".
„Jeigu mažos partijos nesu
geba sudaryti priešrinkiminės
koalicijos, tai ir po rinkimų
'draskysis'. Iš to Lietuvai nebus
naudos", pabrėžė K. Antanavi

Gediminas Vagnorius patiki
no, kad, siekiant teisingumo
visuomenėje, nebus griebiamasi
politinio r e v a n š o , bandyti
atstatyti teisingumą, kurio
nebuvo pastaraisiais metais,
nes negalima „pakeisti gy
venimo, kuris jau įvyko". Pasak
jo, todėl po to, kai buvo išban
dytos visos įmanomos prie
monės ir nepavyko sustabdyti
neteisėto privatizavimo, jo
pasekmių dabar jau negalima
panaikinti. .Atsakomybė tenka
ne tiems, kurie pasinaudojo
naujais įstatymais arba nauja
vyriausybės „prichvatizavimo"
politika, bet tiems pareigūnams
ir toms politinėms jėgoms, ku
rios 1993 m. pavasarį organi
zavo įstatymų pataisas", pažy
mėjo Tėvynės Sąjungos valdy
bos pirmininkas.

Krikščionių demokratų
sąjunga rinkimuose dalyvaus
savarankiškai

Seimo narys pažymėjo, kad
programos ekonominėms per
mainoms kartais pritaria ir tie
Vilnius, liepos 24 d. Lietuvos
verslo sluoksniai, kurie nėra krikščionių demokratų sąjunga
„mūsų pažiūrų". „Tai liudija, (KDS) ketina savarankiškai
kad ši programa yra valstybinės dalyvauti rinkimuose, tačiau
ekonomikos gaivinimo, naciona neatmeta galimybės konsultuo
linės ekonomikos gelbėjimo tis ir bendradarbiauti s u įvai
programa, atitinkanti teisinių riomis politinėmis partijomis.
demokratinių Vakarų valsty
Tai spaudos konferencijoje pa
bių nuostatas", teigė jis.
sakė 1989-ai8iais atkurtos Lie
G. Vagnorius sakė, kad pro- tuvoje KDS pirmininkas, Lietu
_ gramos metmenys, atsižvel vos Helsinkio grupės pirminin
giant į gaunamus siūlymus, kas ir disidentas Viktoras Pet
šiuo m e t u t i k s l i n a m i bei kus bei sąjungos narys, Seimo
papildomi, tačiau nekeičiant užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Kazys Bobelis.
pagrindinių nuostatų.
Kalbėdamas apie sunkumus
Sąjunga dar nėra įregistruota
Valstybiniame komerciniame rinkimams Teisingumo ministe
banke G. Vagnorius tvirtino, rijoje. Tačiau K. Bobelis tikisi,

Vilnius, liepos 24 d. (AGEP)
— Liberalų sąjungos kandidatų
į Seimo narius rinkiminiame są
raše pirmieji bus valdybos
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas, Fridrycho Naumano fon
do Lietuvoje atstovas Gintaras
Steponavičius ir filosofas Ar
vydas Šliogeris.
Ketvirtoje kandidatų sąrašo
vietoje kol kas yra radijo stoties
„Radiocentras" generalinis di
rektorius Gintautas Babravi
čius, penktoje — Švenčionių me
ras Kęstutis Trapikas.
Toks preliminarus liberalų
sąrašas buvo sudarytas liepos
23 d. vykusiame sąjungos val

litų, o iš jų 700-800 mm. litų yra
išvogti — tai „paskolos", išduo
tos iš anksto susitarus, kad jų
nereikės grąžinti.

čius. Seimo rinkimų sistema,
įteisinanti balsavimą už partijų
sąrašus, nestiprina jų, o skati
na kurtis vis daugiau naujų par
tijų, mano K. Antanavičius.
K. Antanavičiaus manymu,
LDDP ir konservatoriai, balsuo
dami už naują Seimo rinkimų
į s t a t y m ą , „buvo v i e n i n g i ,
gražiai susitarę", n e s t a i
atitinka jų interesus. „Tuo tar
pu dėl daugelio kitų Lietuvai
svarbių problemų išryškėja
kitoks principas. LDDP siekia
kažkokių trumparegiškų prieš
rinkiminių tikslų, o konserva
toriai džiaugiasi, n e s kuo
blogiau valstybėje, tuo geriau
jiems. Tai padidina jų šansus
laimėti rinkimus", sakė jokiai
frakcijai nepriklausantis Seimo
narys K. Antanavičius.

kad į šeštadienį Vilniuje vyk
siantį suvažiavimą susirinks
pakankamas skaičius delegatų,
tad bus galima kitą savaite
KDS įregistruoti.
Tikslaus sąjungos narių skai
čiaus K. Bobelis nenurodė. Jis
sakė, kad sąjungos Marijampo
lės skyriuje yra 50 narių ir
išvardino dar kelis skyrius,
e s a n č i u s V i l n i u j e bei dar
keliuose Lietuvos miestuose bei
rajonuose.
Pasak K. Bobelio, KDS vado
vaujasi krikščioniškais demo
kratiniais principais ir siekia
pagerinti šalies ekonominę,
politinę, kultūrinę būklę.
Kalbėdamas apie santykius
su viena stipriausių šalies
opozicinių jėgų — Krikščionių
demokratų partija, K. Bobelis
sakė, kad tarp jų principinių
skirtumų nėra. Jis išreiškė viltį,
kad po Lietuvos krikščioniškojo
demokratinio judėjimo įsikū
rimo atsiskyrusios partija ir
sąjunga suras bendrą kalbą.

Vilniuje — pirmasis
užsienio banko
skyrius
Vilnius, liepos 22 d. (AGEP)
— Lenkijos banko „Kredyt
Bank SA" valdybos pirminin
kas S t a n i s l a v a s Pacukas,
susitikęs su Lietuvos banko
valdybos pirmininku Reinoldi
jumi Šarkinu, pranešė apie
ketinimą reorganizuoti banko
atstovybę Vilniuje į skyrių. Tai
būtų pirmasis užsienio banko
skyrius Lietuvoje.
Pateikti dokumentai dar du
mėnesius bds papildomi, o
galutinį sprendimą Lietuvos
bankas gali priimti ne vėliau
kaip per pusmetį.
1990 m. įsteigtas „Kredyt
Bank SA" yra privatus bankas,
turi 44 skyrius Lenkijoje,
bendradarbiauja beveik su 900
pasaulio bankų. Bankas dau
giausia aptarnauja privataus
kapitalo sektorių, ypač mažą
sias ir vidutiniąsias įmones.
Gegužę banko akcinis kapita
las siekė per 260 mln. litų, o tur
tas — beveik 2 mlrd. litų.
Lietuvoje Šiuo metu veikia
keturios užsienio bankų ats
tovybės: Lenkijos „Bank Polska
Kasa Opieki SA", „Kredyt
Bank SA", Didžiosios Britanijos
„The Royal Bank of Scotland
Plc." bei Rusijos akcinio ko
mercinio banko „Kontakt".
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Lietuva vertina JAV Atstovų
rūmų pagalbą NATO
kandidatėms
Vilnius, liepos 24 d. (AGEP)
— „Svarbiu žingsniu į priekį"
Lietuvos užsienio reikalų minis
terija laiko JAV Kongreso Ats
tovų rūmų antradienį patvir
tintą 60 mln. dolerių vertės
karinę pagalbą Lenkijai, Veng
riai ir Čekijai, kad padėtų joms
pasiruošti stojimui į NATO.
Aukštas Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos (URM)

Trumpai iš Lietuvos
J A V p a s i u n t i n y s ypa
tingiems reikalams James Collins Rygoje pareiškė, kad po su
sitikimo Vilniuje su Lietuvos
URM sekretoriumi Albinu Ja
nuška ir kitais Lietuvos parei
gūnais jis susidarė nuomonę, jog
Lietuva yra patenkinta santy
kių s u Rusija raida ir nekelia
politinių problemų, galinčių su
komplikuoti Vilniaus ir Mask
vos santykius.
Statistikos departamento ge
neralinio direktoriaus Kęstučio
Zaborsko teigimu, į Lietuvą yra
investuota beveik 400 mln. JAV
dolerių. Didžiausia investuoto
ja yra Vokietija, iki šiol įsteigusi
181 bendrą su Lietuvos kapitalu
arba savo kapitale įmonę. Antrą
ir trečią vietas pagal investicijas
užima JAV ir Didžioji Britanija.
Lietuva paruošė atsakymus
į klausimyno, kurį sudarė Euro
pos Sąjungos (ES) speciali ko
misija, klausimus, parodančius
šalies pasiruošimą įstoti į ES.
Prieš pateikiant atsakymus ko
misijai Briuselyje r Vilniuje juos
turės patvirtinti ministrų kabi
netas.
Rugpjūčio mėn. Lietuvos
akcinė bendrovė ,JLietuvos ener
gija" ateinančiam šildymo
sezonui pirks 200,000 tonų
mazuto. Už jį su atskiromis fir
momis energetikai atsiskaitys
išsimokėtinai per pusę metų.
Vyriausybė suteikė mokėjimo
garantijas už mazutą, kuris bus
perkamas iš 4 užsienio firmų, 6
mėn. laikotarpiui su 9 proc.
metinėmis palūkanomis. Sutar
tinių palūkanų skirtumą mokės
„Lietuvos energija". Su fir
momis sutartos palūkanos svy
ruoja apie 18 proc.
Ministro pirmininko Min
daugo Stankevičiaus liepos mėn.
17 d. potvarkiu pakeisti Tarp
tautinio valiutos fondo valdyto
jai nuo Lietuvos.
Šios finansinės institucijos
valdytoju nuo Lietuvos paskir
tas Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas,
pakaitine valdytoja — Finansų
ministerijos sekretorė Violeta
Latvienė.
Finansų ministerija pranešė,
kad Lietuvos skola užsieniui
artėja prie 900 mln. dolerių.
Žaliųjų bendrijos „Atgaja
organizuojamas ..Aplinkosau
gos Žygis dviračiais '96" prasi
dėjo penktadieni Vilniuje. Iki
rugpjūčio 4 d. maršrutu Vilnius
- Paberžė - Giedraičiai - Molėtai
- Tauragnai - Aukštaitijos na
cionalinis parkai - Dūkštas Visaginas - Rimše - Kretuonas
- Švenčionys - Pabradė - Vilnius
bus aplankytos gražiausios
pietryčių Lietuvo? vietos. Tiki
masi, kad žygyje dalyvaus apie
200 žmonių. Šiuo žygiu siekia
ma atkreipti visuomenės dėme
sį į transporto priemonių suke
liamas oro taršos problemas, Ig
nalinos AE poveikį aplinkai, j
saugomų gamtiniu teritorijų
priežiūrą ir tvarkymą.

pareigūnas, komentuodamas šį
Atstovų rūmų Tarptautinių
santykių komiteto pirmininko
Benjamin Gilman pasiūlytą
projektą, išreiškė viltį, kad toli
mesnių svarstymų metu JAV
Kongresas aiškiai pareikš savo
suinteresuotumą Lietuvos bei
kitų Baltijos valstybių saugumu
bei paramą joms siekiant
narystės NATO.
Lietuvos diplomatas palankiai
įvertino JAV parlamente vyku
sią diskusiją ir pastebėjo, kad
jos metu Lietuva ir kitos Balti
jos šalys buvo minimos kaip rea
lios naujos NATO narės.
Tokiomis jas vadino daugelis
svarstymo metu kalbėjusių
parlamentarų, nors įstatymo
projekte jos neminimos kartu su
didžiausią pažangą pasiekusio
mis Vidurio Europos valstybė
mis, kurioms siūloma suteikti
tikslinę 60 mln. JAV dolerių
paramą ruošiantis narystei
NATO.
Tačiau kitame į s t a t y m o
straipsnyje Lietuvai ir kitoms
galimoms NATO kandidatėms
numatyta galimybė naudotis
minėtąja 6 0 m l n . dolerių
tiksline finansine parama,
ruošiantis narystei NATO, bei
kartu su Vyšegrado valstybėmis
dalyvauti JAV finansuojamoje
Regioninės oro erdvės inicia
tyvos programoje, sakė Lietuvos
URM pareigūnas.
Pagalbos projektą JAV Atsto
vų rūmai patvirtino balsų
dauguma, tačiau jį dar turės
svarstyti Senatas.

Bus įrengti nauji
sienos perėjimo
punktai
Vilnius, liepos 24 d. (AGEP*
— Antradienį Šiauliuose vyku
siame Lietuvos ir Latvijos
muitinių atstovų susitikime nu
tarta steigti jungtinius sienos
perėjimo punktus.
Rugsėjį pradės veikti jung
tiniai sienos perėjimo punktai
Saločiai — Grenstalė Pasvalio
rajone bei Smėlynė — Medunė
Zarasų rajone, kur abiejų vals
tybių muitininkai dirbs kartu,
tuo sutrumpindami mašinų sto
vėjimo punktuose laiką.
Susitikimo metu pasirašytas
darbo protokolas, o rugpjūčio 15
d. bus pasirašytos ir darbo su
tartys.
Abiejų valstybių pareigūnai
sutarė operatyviai keistis infor
macija kovojant su kontraban
da, aptarė vieningų muitinės
dokumentų, spaudų ir plombų,
tranzitinių krovinių muitinio
įforminimo galimybes.

Trečiadienio vakarą Lietuvos krepšinio rinktine. neža:džiant pagrindiniams
žaidėjams Šarūnui Marčiulionį ui ir Arvydui Saboniui ižaidė tik pusę pirmo
jo kelinio;, pralaimėjo JAV ..svajonių'' komandai < 102-841. Nuotr.: Arvydo
Sabonio ir Charles Barkley ..dvikova''
įSmulkiau apie olimpines žaidynes skaitykite 2 psli

Pasaulio naujienos
iRemiantis AFP. ĮTARTAS. BNS. RIA žinių agen'ūru pranešimais1
B a l t a r u s i j o s prezidentas
Aleksandr
Lukašenka šalies
verslininkų suvažiavime Min
ske pareiškė, kad ruden; siūlys
parlamentui priimti Baltarusi
jos ekonominio vystymo progra
mą iki 2000-ujų metų ir „naują
konstitucija", pasak A. Luka
šenka, paremta „civilizuotų
saliu patirtiroi". Jeigu, paria
mentas atmes prezidento siūly
mus, bus organizuojamas refe
rendumas.
Londonas. Rusijos Saugumo
Tarybos sekretorius Aleksandr
Lebed interviu dienraščiui
„Financial Times" pareiškė.
kad jis neprieštarauja planuo
j a m a m NATO išplėtimui į ry
tus. Lebed sakė. kad NATO iš
plėtimas daug kainuos (aljanso
šalių mokesčiu mokėtojams 1 ir
nėra būtinas, tačiau tai ne
sukels grėsmės Rusijos saugu
mui. Pasak Lebed. del NATO
išplėtimo jis yra „ramus"; jis
taip pat mano. kad Rusija pap
rasčiausiai daugiau negali būti
agresyvi. Lebed pridūrė, kad
Rusija neketina su niekuo ko
voti.
Strasbūras. Europos Taryba
(ET) trečiadieni pasmerkė Rusi
jos k a r i u o m e n e s v e i k s m u s
Čečėnijoje. ET jau antra kartą
po Rusijos prezidento Boris Jelcin perrinkimo šalies prezidentu
protestavo prieš Rusijos karines
operacijas Čečėnijoje. ET Parla
mentinės Asamblėjos pirmininkė
Lėni Fischer pareiškė, kad Rusi
jos kariškių abejingumas ir
panieka civiliams Čečėnijos
gyventojams prieštarauja vi

šiems ET principams ir verty
bėms. Pasak Fischer, jei nebus
bandoje ieškoti Čečėnijos kon
flikto -grendimo taikiu būdu,
tai turės poveikį kitų valstybių
pasitikėjimui Rusija.
Rusijos tautinių reikalų mi
nistras Viačeslav Michailov, at
sakydamas į ITAR-TASS kores
pondento klausini4- pabrėžė.
kad jis kategoriškai atmeta se
paratistų vado Zelimchan Jandarbijev reikalavimą pasitelkti
-JT taikos pajėgas krizes Čečė
nijoje sureguliavimui.
Čečėnijos teroristas Salman
Radujev, arba žmogus, vaidi
nantis ji, prisiėmė atsakomybe
už Rusijos mieste Voroneže
įvykdytą teroristini aktą.
Sofija. Bulgarijos Konsti
tucinio teismo sprendimu, So
cialistu partijos kandidatas į
prezidentus spalio mėnesį įvyk
siančiuose rinkimuose Georgi
Pirinski negaii kovoti dėl šio
posto. Pagal Konstituciją Bul
garijos Respublikos prezidentas
privalo būti Bulgarijos pilietis,
gimęs šalyje. G. Pirinski gimė
New Yorke 1948 m., jo tėvas
bulgaras, o motina — amerikie
tė.
Minske Baltarusijos Jung
tinės pilietinės partijos ir Bal
tarusijos Liaudies fronto vado
vai Stanislav Bogdankievič ir
Jurij Chodyka spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad prezi
dento Aleksandr Lukašenka šį
rudeni ruošiamas referendumas
— konstitucinis perversmas ša
lyje1997 metų pabaigoje Estijo
je, bendradarbiaujant su vokie
čių susivienijimu ..Dynamit
Nobel GmbH", pradės dirbti
sprogstamu medžiagų gamykla.
Apie tai pranešė Estijos ga
myklos akcines bendrovės ir
vokiečių atstovai.

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Nelson Mandela liepos 9 d
atvyko valstybiniam vizitui j Didžiąja Britaniją kaip karalienės Elizabeth II
svečias. PAR vadovas susitiko su Didžiosios Britanijos ministru pirmininko
John Major, kt. vyriausybes nariais. Antrąją savo vizite diena parke šalia
Bekingemo rūmų Nelson Mandela pasodino medelį, atsiliepdamas į Angli
jos sosto įpėdinio princo Charles kvietimą atsodinti karališkąjį parką, kurj
1987 m. nusiaubė vėtra. Nuotr.: Londono centre pasodinęs ..Mandela'os
medi", PAR prezidentas įsijungė į Šokėjų iš Pietų Afrikos šokį
Reuter nuotr. „Lietuvos ryte"

Rusijos kariuomenes Čečėni
joje vado pavaduotojas genero
las Konstantin P/i'ikovskij in
terviu „InterfaAsui" paneigė
Čečėnijos atstovp Movladi l'dugov tvirtinimus, kad Rusija
netoli Šatojaus panaudojo che
minį ginklą.
KALENDORIUS
Liepos 26 H.: Šv. Ona ir
Joakima.-. Marijos tėvai; Gluos
nis. Greitutė.
Liepos 27 d.: Pantaleonas,
Natalija. Danguole. Žintautas.
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LIETUVOS KREPŠININKAI
ATLANTOS OLIMPIADOJE
LIETUVOS KREPŠINIO
RINKTINĖJE 11 ŽAIDĖJŲ
Lietuvos krepšinio rinktinės
treneriai nutarė, kad olimpia
doje rungtyniauti užteks l i k o s
žaidėjų. Po treniruotės ketvirta
dienį, liepos 18 d., buvo
uždaryta šios sudėties olimpinė
krepšinio komanda: vidurio
puolėjai — Arvydas Sabonis,
Eurelijus Žukauskas, Gintaras
Einikis; krašto puolėjai — Artū
ras Karnišovas, Mindaugas Žu
kauskas, Saulius Štombergas;
gynėjai — Šarūnas Marčiulio
nis, Rimas Kurtinaitis, Darius
Lukminas, Rytis Vaišvila ir
Tomas Pačėsa.
Vyr. treneris Vladas Garas
tas, treneriai Jonas Kazlauskas,
ir Donn Nelson. Krepšinio vado
vas Algimantas Pavilionis.
Atlantoje buvę Virginijus
Praškevičius, Kęstutis Šeštokas
ir Darius Maskoliūnas grįžo į
Lietuvą penktadienį, liepos 19
d. su grįžtančiu „Lietuvos
avialinijų" lėktuvu.
KROATIJA NUGALĖTA
PO DVIEJŲ PRATESIMŲ
Lietuvos krepšinio rinktinė
liepos 20 d. rezultatu 83-81
(37-31) (66-66) (72-72) nugalėjo
Kroatijos rinktinę olimpinių
žaidynių A pogrupio rung
tynėse.
Lietuvos rinktinės kapitonas
Rimas Kurtinaitis pelnė 9 iš 12
savo taškų per antrąjį rung
tynių pratęsimą, kai du jo taik
lūs tritaškiai metimai persvėrė
rezultatą Lietuvos krepšininkų
naudai.
Arvydas Sabonis pelnė 20 taš
kų ir atkovojo 14 atšokusių ka
muolių. Koją susižeidęs Artūras
Karnišovas pelnė 16 taškų ir at
kovojo 6 atšokusius kamuolius,
Šarūnas Marčiulionis pelnė 14
taškų.
Kroatijos rinktinėje nesulai
komas buvo NBA čempionas
Toni Kukoč, pelnęs 33 taškus,
atkovojęs 11 kamuolių ir 6 kar
tus sėkmingai asistavęs savo
komandos draugams.
Lietuvos rinktinė 1-7 taškų
persvara pirmavo didžiąją rung
tynių su Kroatija dalį. Iki ant
rojo kėlinio pabaigos likus žais
ti 1 minutę ir 17 sekundžių,
lietuviai pirmavo 66-60, tačiau
vėliau kelis kartus suklydo.
Likus žaisti 26 sekundes iki
antrojo kėlinio pabaigos T.
Kukoč baudos metimais (penktą
kartą prasižengė Š. Marčiu
lionis) rezultatą išlygino. Lietu
vos krepšininkai prarado ka
muolį, tačiau sugebėjo apginti
savo krepšį.
Per pirmąjį pratesimą koją
susižeidė A. Karnišovas. Nega
lintį priminti kojos krepšininką
po rungtynių komandos draugai
išnešė ant rankų. Kroatijos
krepšininkai esant lygiam
rezultatui 72-72 vėl neišnaudo
jo galimybės sėkmingai užbaig
ti paskutini puolimą.
Antrajame rungtynių pratę
sime penktą kartą prasižengė
be keitimų rungtyniavęs A. Sa
bonis ir kroatai šiose rung
tynėse įgijo didžiausią 3 taškų
persvarą. Tuo metu tritaškį su
bauda įmetė R. Kurtinaitis.
T. Kukoč paskutinį kartą savo
komandą į priekį išvedė likus
žaisti pustrečios minutės. Po R.
Kurtinaičio tritaškio 2 pratęsi

i

mui baigiantis rezultatas tapo
81-80 Lietuvos rinktinės nau
dai. Paskutinis kroatų rinktinės
puolimas, lietuviams pirmau
jant rezultatu 82-81, buvo ne
sėkmingas.
Likus žaisti 0.7 sekundės, R.
Kurtinaitis pataikė baudos
metimą ir šias rungtynes
pavadino vienomis sėkmingiau
sių savo gyvenime.
Rungtynes stebėjo Lietuvos
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.
Ištraukos iš „Lietuvos ryto"

DRAUGO prenumerata ^f»fc»— i i anksto
JAV
Kanadoje ir kitur

Trečiadieni, liepos 24 d. va
kare daugelis tikėjosi televizijos
ekrane matyti iš Atlantos
Georgia Dome ištisai trans
liuojamas Lietuvos olimpinės
krepšinio rinktinės rungtynes
prieš JAV „Svajonių" komandą.
Deja, šie lūkesčiai buvo apvilti,
nes tų rungtynių matėme tik
kelis trumpus momentus.

3 mėn.
$35.00
$40.00

T i k šeštadienio l a i d a :

JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

JAV OLIMPIETIS TOMAS PŪKŠTYS
DĖMESIO CENTRE

prieš lietuvius laimėjo 104:82
santykiu (22 taškų persvara),
kai kurie tų „Svajonių" žaidėjai
jau pradeda atsipeikėti, kad ta
jų „magika" nebeveikia, kad
oponentai nebesileidžia užke
rėjami. Gal todėl šiose rung
tynėse buvo jaučiamas ameri
kiečių respektas lietuviams.
Dabar tenka palinkėti Lietu
vos rinktinei laimėti prieš
Angola^) vakarą ir pirmadienį
— prieš Kinijos krepšininkus.
IR

rinktinės treniruočių stovyklą
Šiaurinėje Karolinoje. Žinant,
kad ieties metimo rungtis pra
sidės tik rugpjūčio 2 dieną,
kuomet bus preliminarinės
varžybos, o finalas rugpjūčio
3 d. Jam svarbu pirmąją dieną
patekti į dvyliktuką, kuris rug
pjūčio 3 d. turės teisę kovoti dėl
medalių. Tomas tikisi, kad šį
kartą nepasikartos 1994 m.
olimpinių žaidynių istorija, kai
jis po pirmosios dienos atsistojo
antroje vietoje, o finale liko
dešimtuoju. Tada jis tikėjosi
užimti 5-tą ar 6-tą vietą, tačiau
neprisivertė susikoncentruoti,
nes tuo metu kaip tik JAV 400
m estafetės komanda prabėgo
pasaulio Rekordą iškovojusiu
laiku, publikos sukeltas triukš
mas išstūmė iš pusiausvyros. Šį
kartą Tomas turi žymiai dau
giau patirties, yra sulaukęs 28
metų amžiaus ir su daug kuo
apsipratęs. Todėl tikisi, nepada
ryt klaidos, kuri jį ištiko Barcelonoje.
Čikagos „Sun-Times" dienraš
tis kasdien spausdina Čikagos
ir apylinkių olimpiečius (jų yra
du dešimtukai) ir Tomą čia žvmi
kaip galimą medalio laimėto
ją. Šiame laikraštyje, taip pat
ir „Chicago Tribūne" dienraš
tyje liepos 22 d. laidose randame
dar negirdėtą žinią apie jį,
sakančią, kad New York „Yankees" beisbolo klubo savininkas
George Steinbrenner jį pakvie
tė šį rudenį — spalio mėnesį at
vykti Floridon į beisbolo sto
vyklą išmėginti jėgas dėl
patekimo į šią profesionalų beis
bolo komandą kamuoliuko me
tiku (piteher). Nors jis nuo jaunų
dienų, kai mokėsi Stagg vid.
mokykloje Palos Hills (maždaug
11 metu nežaidė beisbolo, tačiau
dažnai treniruodavosi kamuo
liuko metime). Tomas teigia,
kad tai lengviau, negu ieties
metimas
Plačius rašinius apie Tomą su
nuotraukomis įsidėjo „Daily
Southtovvn" (liepos 19 d.) ir pie
tinių priemiesčių laikraštis —
„The Star (liepos 18 d.). Šiame
laikraštyje pažymima, kad jį ie
ties metimo išmokė jo brolis
Andrius, sugrįžęs iš medicinos
studijų Lietuvoje (Tomas ietimi,
susidomėjo nuvykęs aplankyti
Lietuvoje studijavusio And
riaus. E.Š.) Taip pat rašoma,
kad Tomas labai nori padėti vai
kams, todėl remia našlaitį Lie
tuvoje. Minima, jog Tomas turi
daug gerbėjų, kurių tarpe di
džiausi yra Palos Hills apylin
kėje gyvenantieji jo tėvai,
Romas ir Rasa bei broliai And
rius ir Edvardas (šis dabar gy
vena Californijoje) bei Illinois
valstijos seimelio narė Anne
Zickus.
Edvardas Šulaitis

PERSPEKTYVUS
KREPŠININKAS IŠ
LIETUVOS
Gegužės 1719 d. Wheaton mies
telyje tie, kurie stebėjo Š. Ame
rikos lietuvių sporto žaidynių
krepšinio varžybas, be abejo, ma
tė jauną, gražiai nuaugusį krepši
ninką, žaidžiantį Čikagos ASK
„Lituanicos" jaunių A ir vyrų B
klasių komandose. Jis labai
aktyviai šiose komandose rung
tyniavo, ir buvo vienu iš ge
riausių taškų medžiotojų. Jo
talka buvo labai jaučiama dau
gelyje rungtynių (o jų per 3
dienas sužaidė net 8) ir jo ats
tovaujamoms komandoms pelnė
6 pergales iš 8 susitikimų.
Jaunasis krepšininkas Auri
mas Šmigelskis, 1978 m. vasa-

$65.00
(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55.00

$30.00
$35.00

$600.00 $260.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun Viktoras Rimšelis

Lietuvos olimpinės krepšinio rinktinei vyr -reneris Vladas Garastas su žaidėjais aptaria rungtynių
strategiją.
Nuotr D o n a t o T i j ū n ė l i o

PRALAIMĖTOS
Čikagos ir apylinkių anglų
RUNGTYNĖS
kalba išeinanti spauda šią sa
ARGENTINOS RINKTINEI
vaitę rašo apie ietininką Tomą
Pukštį, kuris jau antrą kartą
Lietuvos krepšinio rinktinė
JAV rinktinės sudėtyje daly
pralaimėjo olimpinio krepšinio
vauja olimpinėse žaidynėse.
turnyro rungtynes Argentinai
Tomas yra vienintelis lietuvių
61-65 (25-31). Nesėkmingai
kilmės
sportininkas JAV rink
Lietuvos krepšininkams susi
tinėje.
Jis
nekartą, jau yra buvęs
klosčiusios rungtynės vyko pir
JAV
ieties
metimo čempionu ir
madieni, liepos 22 d. vakare.
rekordininku, o š.m. liepos mėn.
Po šio pralaimėjimo Lietuvos
pradžioje tarptautinėse lengv.
krepšininkai sukomplikavo
atletikos varžybose Paryžiuje,
savo galimybes grupėje iškovoti
Prancūzijoje, pagerino jam pa
antrą vietą. Ši vieta leistų
čiam priklausiusį JAV rekordą
Lietuvos krepšininkus su JAV
(281 pėdos 2 coliai, pasiektas
„Svajonių komanda" atkren
Suomijoje 1993 m.), dabar nu
tamosiose varžybose susitikti
sviesdamas ietį 282'-3". Šiose
tik finale.
varžybose jis buvo antruoju po
Arvydas Sabonis rungtynėse pasaulio čempiono, čeko Jan
su Argentina pirmavo puoli Zelezny.
mams — pelnė 30 taškų ir atko
Čikagos „Sun-Times'' dienraš
vojo 11 atšokusių kamuolių.
tis
liepos 21 d. laidoje išspaus
Lietuvos rinktinėje nerung
dino
platų rašinį su didele ant
tyniavo susižeidęs puolėjas
rašte
— „Pūkštys is hoping for
Artūras Karnišovas.
a big finish", kuriame skaity
Argentinietis Juanas Espilis
tojai supažindinami su Tomu ir
pelnė 25 taškus, keturis jų bau
jo geromis sportinėmis savy
dų metimais per paskutiniąsias
bėmis. Pabrėžiama, kad Tomas
12 rungtynų sekundžių.
po olimpiados atidarymo iškil
Argentinos rinktinės pradinio mių nepasiliko olimpiniame
penketuko žaidėjas Marcelo Ni- kaimelyje tuščiai leisti laiką ar
cola, kurį 1993 metais antrame pramogauti kartu su kitais, bet
NBA naujokų biržos etape pasi išvažiavo treniruotis į JAV
rinko „Houston Rockets" klu
bas, baigiantis pirmam kėliniui
susižeidė, kovodamas dėl atšo įspraustus tarp ištisai rodytų
vyrų g i m n a s t i k o s ir kitų
kusio kamuolio.
varžybų. Tačiau ir to žiūrovams
Rungtynėse su Argentina Lie
pakako susidaryti teigiamą
tuvos komanda dažniausiai vijo nuomonę apie lietuvius krep
si savo varžovę. Įpusėjus antram šininkus, kurie savo žaidimu
kėliniui argentiniečiai pirmavo sudarė malonų kultūringų žai
48-39, tačiau Lietuvos krepši dėjų įspūdį.
ninkai penkių minučių tarpe
Marčiulionis ir šiose rung
laimėjo 14-0 ir išsiveržė į priekį tynėse nežaidė, didesnę jų dalį
53-48.
ant suolo prasėdėjo ir Sabonis.
Esant pasekmei 55-50, 7 taš
Mūsų jaunesnieji ir mažiau
kus paeiliui pelnė Argentinos patyrę krepšininkai pademon
žaidėjai, vėliau persvarą padi stravo gerų žaidėjų savybes, ne
dinę iki 4 taškų - 61-57.
sileido išgąsdinami savo pra
Šiose rungtynėse likus žaisti n a š u m u apsvaigusių NBA
14 sekundžių, Rimas Kurtinai „Svajonių", o žaidė su jais kaip
tis pataikė pirmą iš 14 mestų su sau lygiais. Tai pastebėjo ir
Lietuvos rinktinės tritaškių me trumpi televizijos pranešėjo ko
timų, kai Argentinos krepši mentarai, ypač abiejų didžiųjų
ninkai per rungtynes pataikė 10 Čikagos dienraščių sporto žur
nalistai, kurie šiomis dienomis
tritaškių iš 24 mestų.
nešykšti
kritiškų atsiliepimų
A grupės antros vietos likimui
apie
„Svajonių"
komandą ir jų
daug įtakos turės šiandienos
žaidimo
„modus
operandi" —
rungtynėse tarp Kroatijos ir Ar
pradžioje
oponentą
išgąstingai
gentinos rinktinių. Kroatų per
priblokšti,
paskui
dominuoti
ir
galės atveju, antrą vietą užimt
baigti rungtynes laimėtojais.
galėtų ir lietuviai.
Šia taktika jie rėmėsi ir šiose
Iš „Lietuvos ryto" rungtynėse. Nors „Svajonės"
PRALAIMĖTA IR J A V
„SVAJONIŲ" KOMANDAI

m*t»m« Vi metų
$96.00 $55.00
CU.S.) $110.00 $60.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ka
nor
» įkalbti.

ŠALFASS-gos METINĖS LIETUVIŲ
GOLFO PIRMENYBĖS
1996 m. ŠALFASS-gos metinės lietuvių golfo pirmenybės
š.m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 d.
vyks Bay Valley Golf Club, Bay
City, Michigan.
Šias 46-siais metines golfo
pirmenybes vykdo Detroito lie
tuvių sporto klubas „Kovas".
Registruotis iki rugpjūčio 20 d.,
siunčiant 20 dol. (US) arba 27
dol. (CAN.), Kaziu Kizlauskui/Detroit „ K o v a s " , 7 4 1 2
Camelot Dr., W. Bloomfield, MI

48322. Pavėluota registracija —
3 0 dol. (US) ir 40 dol. (CAN.).
Žaidynių formatas: 36 sky
l i ų žaidynės. Dalyvavimas atvi
r a s visiems lietuvių kilmės žaidėjams,-oms. Žaidynės vyks
8-niose „Handicap" klasėse.
Komandinėse varžybose — 6 iš
9 geriausi rezultatai. Trofėjai
visų klasių laimėtojams.
Golfo kaina (su vežimuku) 40
dol. už dieną.
Kambarių kainos 65 dol. už
naktį (2 lovų kamb.).
Rezervacijos atliekamos iki
rugpjūčio 7 d., tel. 800-292-5028
(US), 800-545-7443 (CAN).
Galutinė registracija ir susi
pažinimas — penktadienį, 7 v.v.
Dėl platesnės informacijos
skambinkite tel. 810-661-0031,
arba 810-642-7049.
TARPMIESTINĖS GOLFO
ŽAIDYNĖS

Krepšininkas Aurimas Š m i g e l s k i s

rio 7 d. gimė Kaune. Dabar jo
ūgis jau 6'2", o svoris — 190
svarų. Nepaisant, kad jis dar
jaunas vyras, krepšinį žaidžia
jau 10 metų, paskutiniu laiku
net buvo pasirodęs Kauno „Žal
girio" jaunių komandoje.
Čikagon Aurimas atvyko š.m.
gegužės viduryje pas savo mo
čiutę Janina Ruginienę, gyve
nančią Cicero, Illinois. Suži
nojęs, jog netrukus Čikagos
pašonėje vyks didelės lietuvių
krepšinio varžybos, Aurimas
pareiškė norą jose dalyvauti ir
buvo supažindintas su „Lituani
cos" klubo treneriu Rimu Dirvoniu. Šis. jau kitą po jo at
vykimo Amerikon dieną, pakvie
tė Aurimą atvykti į treniruotę
ir įsitikino, kad jaunuolis galės
daug padėti jo treniruojamoms
komandoms. „Niekada nesu žai
dęs tiek daug rungtynių per tokį
trumpą laiką, kaip dabar Čika
goje", — kalbėjo Aurimas po
savo aštuntojo susitikimo —
vyrų B klasės finale, kuriame
buvo įveikti varžovai iš Clevelando ir laimėta graži taurė.
Jaunasis kaunietis norėtų
patekti į kokią nors Amerikoje
mokyklą, kur galėtų mokytis ir
žaisti krepšinį. Reikia manyti
kad tai jam pavyks.
g g

Nuotr. E . Š u l a i c i o

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3*00 W. »S St. Tat. (70*) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p p -7v v . antą«12 30-3v p.p.
trečd uždaryta, ketvd. 1 • 3 v p p.
penMd ir šeitd 9 v r • 12 v p.p.
0132 S. Katate A**.,
(312) 770 0000 arba (312) I

DR. K. A. JUČAS
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA

DR. JOVITA KERELIS
DatrtM Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 0 - 2 1 1 2
9525 S. 79th Avc . Hickory Hills, IL
Tol. ( 7 M ) S00-0101
Valandos pagal susitarimą

SUGINĖ C. DECKER, DOS, P.C.
4 « 4 7 W. 103 $ * . , O o * Lawn, H.
Pirmas apyl su Northwostarn un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. OueJtartRJHil
(kalbėti angliškai) to*. 70O-422-O2O0

SURENOCR LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S KadZiO. Chicago. IL 60652
Tol. 3 1 2 - 4 3 4 - 2 1 2 3
-•—^Valandos pagol susitarimą

Tarpmiestinės Detroito/C levelando golfo žaidynės vyks šešta
dienį, rugpjūčio 3 d., 10:30 v.r.
Sugar Creek G.C., Elmore, OH.
Šios žaidynės ten vyksta jau
daugelį metų.
šiais metais tuo pačiu laiku
vyks Elmore Open, tai bus pro
g a laimėti įvairių dovanų ir
pasivaišinti. Žaidynių perei
namasis trofėjus šiuo metu
priklauso CIevelandui. Šių
metų žaidynių rengėjai yra Clevelando lietuvių golfo klubas.
V.P.
T o * . toHIlulfl Ir buto: 70O-4S2-41M

DR. ». KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443) Se. SOth Ava., Cicero
Kasdien 1 v p.p. - 7 v.v.
Išskyrus tročd.: sostd. 12 - 4 v p.p.

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia į vakarus nuo Hartam Ava.
Tol. ( 7 0 i ) M 0 - 4 0 M
Valandos pagol susitarimą
• 1 3 2 S. Katate Ava.
•^•'O'O^OsrJOej^O^| 6W

fRrr/aW

Tol. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. *RASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VrUNAS, ULO., S.C.
Specialybe — Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
• 1 6 6 S . ArotMr A r o . (prio Austin)
Valandos pagol susitarimą
Tol. (312) • 0 3 - 7 7 M
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

Ko*.

VIDAS J.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K«

102» «. OfOofi A m , Salio 310
Tot

„BALTOS APYKAKLĖS»

Danutė

DR. R. GAJAUSKAITĖ
Nusikalstamumas — per am
žius buvo viena opiausių žmo
nijos problemų, kurią ji bando
išspręsti visuomeninėmis ir
valstybinėmis priemonėmis.
Viena humaniškiausių valsty
bės funkcijų — nusikaltimų iš
vengimas — tai išankstinis
nusikaltimų perspėjimas ir jo
priežasčių šalinimas. Nusi
kaltimų išvengimui būtinas
visų nusikaltimų ir nusikaltėlių
tikslus ištyrimas, nustatant to
kios asocialios veiklos priežas
tis, ir sukuriant atitinkamų per
spėjančių priemonių sistema.
Nusikaltėlio portretas daž
niausiai siejamas su žemo inte
lekto, mažamoksliu, dainai
turinčiu psichines problemas,
asmeniu. Kriminalinė statis
t i k a dažnai patvirtina šiuos
duomenis, tačiau tik tam tikro
j e nusikaltimų grupėje — daž
niausiai prievartinių. Tokį
vienpusi įvaizdį mums kūrė
sovietiniai kriminologai. Pasau
lio demokratinių valstybių
kriminologai visus nusikal
tėlius dalina į vadinamąsias
„baltas apykakles" ir „mėlynus
marškinius", t.y. į nusikaltė
lius, turinčius aukštą mokslo
cenzą, svarią socialinę padėtį
visuomenėje ir darančią nusi
kaltimus valstybinės ekonomi
kos bei finansų srityje, prisiden
giant į s t a t y m a i s . Taigi jų
daromi nusikaltimai t u r i ypa
tingus bruožus: tai organizuota
veikla valdymo srity, reika
laujanti aukštos kvalifikacijos ir
socialinės padėties bei savo pa
sekmėmis paliečianti plačias gy
ventojų mases.

Tuo tarpu „mėlynų marš
kinių" atstovai — tai pavieniai
nusikaltėliai ar silpnai organi
zuotų asmenų grupės, darantys
nusikaltimus prieš pavienius
asmenis. Akivaizdu, kad pirmoji
nusikaltėlių grupė yra ypač pa
vojinga visuomenei. Istorijoje
žinomi atvejai, kai tokios gru
puotės, apsivienijusio į partijas
(nacistų ir komunistų), užgrobė
valstybinę valdžią. Tokiu atve
ju įstatymleidyste pateko į nu
sikaltėlių rankas ir jau nebe
gynė visuomenės interesų, o
įtvirtino grupuotės diktatūrą.
Diktatūrinio režimo padaryti
nusikaltimai įvertinami milijo
nais pražudytų gyvybių ir su
naikinta ekonomija valstybėje.
Šiame amžiuje pirmą kartą is
torijoje tokios „baltų apykak
lių" (nacių) veikla buvo įver
tinta Niurbergo procese. Deja,
analogiška komunistų grupė iki
šiolei dar liko neįvertinta.
Pažymėtina, kad, kai demok
ratijos dėka „baltos apykaklės"
nepatenka į valstybės valdymo
sferas ir negali įtakoti įstatymleidystei, j i e
suformuoja
„mafiją", t.y. „valstybę" vals
tybėje, kur galioja nerašyti įsta
tymai ir jie prievarta taikomi
gyventojams.
Lietuva šiandien kryžkelėje —
neįvertinę 50 metų vykdyto
„baltų apykaklių" (komunistų)
veiklos ir nepašalinę jų iš poli
tinio gyvenimo, mėginome at
statyti demokratiją. „Baltaapykaklininkai" pasistengė iš to
padaryti parodiją. Patekę į
Seimą — griebėsi savęs gelbė
jimo akcijų — t.y. „stabili-

Ar įmanoma laimėti?

Švenčiant Partizanų dieną 1996 m. gegužės 19 d. Vilniuje.
žarijos", visų pirma — įstatymleidystėje.
Nėra įstatymo — nėra nusi
kaltimo, gali grobti indėlius
bankuose, praskolinti valstybę,
neteisėtai suprivatizuoti. Ir
nieko. Svarbiausia — bėdą su
versti ant kitų — „mėlynų marš
kinių", amnestuojant juos ir ra
finuotai prisidengiant padidė
jusių nusikalstamumu savo są
moningą Lietuvos valstybin
gumo ekonominių pamatų grio
vimą, gyventojų skurdinimą ir
stūmimą j neviltį.
Kad būtų aiškiau, panagrinė
kime nusikaltimus gamtosau
gai — šio šimtmečio pačiai aktu
aliausiai problemai.
Šiemet sukako 10 metų nuo
didžiausios planetoje katastro
fos, turėjusios įtakos dešimčių

„Laukai nearti, rugiai nesėti, zagruže netaisyta., ' Lietuvio meilė ir rūpestis gimtaisiais laukais
spindi jo žvilgsnyje.
Nuotr. Alberto Kerelio

UŽUOMINOS APIE
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ
VYTAUTAS VOLERTAS
16
Dantų kabinetą tvarkė Ališauskaitą Kemptene buvo •
ir iš vokiečių paimta ligoninė, skirta visų tautybių be
namiams DP. Ten dirbo kiti lietuviai gydytojai, kaip
Janina Jakševičienė, Robertas Tamulionis.
Kemptenas ir kitos DP stovyklos nebuvo panašios
į Sibiro tremtinių stovyklas. Kempteno vargą galėjome
pakelti, neviltį šiaip taip nugalėti, o Sibire viską
administravo mirtis.
Šviesa visose pusėse
Maironio vardo lietuvių gimnazija Kemptene buvo
atidaryta 1945.06.15. Taigi ii mokslo institucija, kai po
mėnesio atvykau, jau turėjo būti įsibėgėjusi.
Turėjo būti. Bet nebuvo. Trukdė duobės ir duobelės.
Juk viskas kilo iš pelenų, ii dulkių, i i karo chaoso. Per
grumstus įsibėgėti apsilpusiomis kojomis, vedant išūž
toms, sumaišytoms galvoms, buvo sunku. Apie mara
tonines varžybas, kuriose dalyvauja išsiilsėję ir sotūs
lengvaduoniai, tada niekas negalvojo. Visi buvo lengva
duoniai, bet visi įsibadavę.
Susirinko vienas kito nepažįstą žmonės, sustūmę
savo vaikus, tarė kelis žodžius ir štai jau gimnazija.
Kokie tie vaikai? Kokie mokytojai, kokios patalpos?
Todėl ir mane, jau iš Kauno pažįstamą mokytoją, pak vietė atvykti, kad būtų šiek tiek tikresni, koks žmogus dirbs
su jaunuoliais. Tai bent garbė...

Bindokient'

milijonu žmonių s v e i k a t a i , (30%), buvo padalinių vadovais
gyvybei ir genofondui — 10 (30%i ar pačios organizacijos va
metų nuo avarijos Černobylio dovais (25%). Tokia gamtosau
AE. Dešimtūkstantinę demonst ginių įstatymų pažeidėjų sociali
rantų minią, reikalaujančią nė būklė a t i t i n k a ir išsila
teisiškai sureglamentuoti šios vinimą: 31.6% jų turėjo aukštąjį
avarijos pasekmes. Minske su išsilavinimą, 43,4% — specialųjį
tramdė milicija. Nukentėję nuo vidurinį, 3,2% — vidurinį a r ne
radiacijos, už teisėtus savo baigtą aukštąjį 16,6 — nebaig
reikalavimus ir vėl nukentėjo. tą vidurinį bei 5,4% — pradinį
Lietuvoje ši „tramdymo" akci išsilavinimą.
ja buvo įvykdyta rafinuočiau,
Lyginant gamtosauginio nusi
išskaidant jėgas per kelias kon kaltėlio su kitų grupių nusikal
ferencijas ir visose pravedant tėliais — aukštas mokslo cenzas
ryškią liniją — mokslininkų ir socialinė padėtis. Taigi ga
įtikinėjimą, kad jokio pavojaus lime konstatuoti, kad nusikal
pas mus nėra, nebuvo ir nebus... timai gamtosaugai — priklauso
Tiesa, žalieji surengė teatrali „baltų apykaklių" nusikaltimų
zuotas eitynes prie Vyriausybės grupei. Ištyrus šios g r u p ė s nu
rūmų ir Mišiomis už mirusiuo sikaltėlių a n k s t e s n i u s teis
sius a r k i k a t e d r o j e pagerbė t u m u s , nustatyta, kad 17,2% iš
aukas.
jų ir anksčiau buvo bausti ad
Kontinentinę
k a t a s t r o f ą ministracine, 13,7% — discip
sukėlusi avarija Černobylio AE, linarine ir 3,4% — p a r t i n ė s at
skaudžiausiai palietė aplink ją sakomybės t v a r k a už p a n a š i u s
gyvenusius: jie neteko namų, tė poelgius. 56,7% nuteistųjų už
viškių, o mes, jei tai atsitiktų Ig- gamtosauginių įstatymų pažei
nalinoje, — n e t e k t u m e ir d i m u s ir a n k s č i a u nevien
tėvynės bei valstybės. Bet svar kartiniai teršė gamtinę aplinką
biausia — tai žmonių sveikata, tik mažesniu m a s t u a r nebuvo
gyvybė ir genofondas. Akivaiz pagauti su įkalčiais.
džių pasekmių paliestų žmonių
Taigi, akivaizdu, kad gamto
jau skaičiuojami tūkstančiai. O sauginių įstatymų pažeidėjais
kiek dar išryškės per apsigimi yra gamybos ir valdymo atsto
mus?
vai, kurie planuoja, stato ir eks
Nuspinduliuotos žemės žaiz ploatuoja gamybinius objektus,
dos negis dar ilgiau. Todėl darančius neigiamą įtaką gam
iškart buvo pradėtas teisminis tai, t.y. teršiančiais orą, vandenį
procesas kaltiems nustatyti ir ir dirvožemį. Taigi nuodijančiais
nubausti. Nubaudė. Šiandien, viską. Akivaizdu, k a d priva
praėjus 10 metu, išaiškėjo, kad lome turėti ir į s t a t y m u s , regla
ne tuos. Kalėjimuose sėdi tik mentuojančius gamybos įtaką
vykdytojai, o organizatoriai lig- gamtinei aplinkai, kad iš gamy
šiolei — laisvėje. Taigi, kas bos g a u n a m a n a u d a nebūtų
kaltas?
mažesnė už daromą žalą. Ypa
Gamtos apsaugos įstatymų tingai tai pasakytina apie radio
pažeidėjai ryškiai skiriasi nuo aktyvųjį užteršimą. Ar turime
kitų nusikaltėlių, tiek savo iš įstatymus, reglamentuojančius
silavinimu, užimamomis parei AE veikla? Ar t u r i m e įsta
gomis, tiek ir socialine pade tymus, reglamentuojančius ra
timi. Tik 15% jų buvo darbi dioaktyvųjį užteršimą. Ne.
ninkai — likę 85% — vadovai,
(Bus daugiau)
t.y. dirbo inžine 1 iais-technikais

Realinėje vokiečių gimnazijoje, kurioje buvo įsikū
rusi stovykla, paliko mūsų gimnazijai kelis kambarius,
juose neleidžiant apsigyventi ir lovų susitempti nei ge
riems, nei apygeriems žmonėms. (Blogų nebuvo.) Ir
subėgo į klases jaunimas, ir suėjo jaunimėlis. Vieni patys
ten atsirado, kitus tėvai atvairavo. Klega, šneka, iš visų
Lietuvos kampelių susirinkę. Lietuvoje baigę vieną gim
nazijos klasę nusiveržė į ketvirtą. Šešių skyrių malo
nios mergaitės atėjo į penktąją gimnazijos klasę. Bus
vikriai žengta pirmyn!
K u r dokumentai? Nėra. Gal nepasiėmėme. Gal bė
g a n t Vokietijos griuvėsiuose p a m ė t ė m e . N ė r a
dokumentų, atsiprašome labai gražiai ir maloniai.
Nėra, tai nėra. Kaip juos sukursi, kaip griuvėsiuose
palaidotus rasi? Žiūrėsime, nes gyventi, reikia, nes
gimnazija turi priekin judėti.
Mėnesiui praėjus nuo mokslo pradžios dar buvo
aiškinamasi, koks mokinys kur priklauso. Jei be jokio
popierėlio nelaimingasis surado buvusį mokytoją Lietu
voje, šis paliudijo. O kas žinojo, kad tokius liudijimus
rašė buvę mokytojai? Gal tik geras, mielas giminaitis.
O gal net visai svetimas melagėlis.
Pasitikėta ir žodžiu, atidžiai žiūrint į veidą: jei kal
bančiojo akys nesisuko, reiškė, kad jis kalbėjo tiesą.
— Kokią gimnaziją Lietuvoje lankei?
— Seirijų.
— Bet ten gimnazijos nebuvo.
— Buvo.
— Tai kodėl apie ją nieko negirdėjau?
— Buvo mažytė, gal todėl.
— Kurią klasę lankei?
— Penktą.
— Ką toje klasėje jus mokė?

Kai įvyksta didesnė nelaime, tagonas, dalis eis JAV pasienio
kurios metu žūsta žmonės ir pa tarnybai, kad įsigytų daugiau
daroma medžiaginių nuostolių, patirties bei technikos prie
pirmoji mintis paprastai būna, monių susekti ir sustabdyti į
kad tai teroristų darbas. Ta kraštą įvežamą pavojingą kon
prielaida dabar jau pasitaiko trabandą, galimą panaudoti
taip dažnai, kad teroristų „bau teroristiniams veiksmams, ta
bą" visur matančius pradėta ly čiau nemažas dėmesys bus krei
ginti su pasakos vištyte, pa piamas ir į užsieni.
skleidusią gandą: „Dangus griū
Ar iš vis įmanoma apsisaugoti
va, bėkim!'"
nuo terorizmo, nepaisant, kiek
Virš Atlanto susprogus tarp
milijonų bus išleista, kiek pa
tautinio skrydžio 800 TWA ke
stangų dedama? Sis klausimas
leiviniam lėktuvui, taip pat
nuolat iškyla, kai plačiau pra
daug kartų speliota, kad tai te dedama kalbėti apie ruošiamus
roristų darbas, padėjus bombą projektus kovai su pasalūnais
pačiame lėktuve, o galbūt jį nu žmogžudžiais. Tvirtinama, kad
šovus iš pakrantėje paslėpto ra- jau pasibaigė aklo pasitikėjimo
ketsvaidžio. Oficialiai iki šiol viskuo ir visais laikais, kai lan
tokia nuomonė nepatvirtinta, kytpjų minios — savų ir svetimu
bet neoficialiai stipriai links-*
— galėjo laisvai prieiti prie bet
t a m a į tą pusę.
kurių įrengimų, paminklu, val
Paskelbus, kad kažkur Ame
diškų įstaigų pastatų. Baltųjų
rikoje vėl pasireiškė žalinga ir
rūmų bei valdžios pareigūnu.
siaubą kelianti teroristų veikla,
Oro uostuose ir kitu susisiekimo
bematant atsiranda pamėgdžio
priemonių stotyse niekas netik
tojų, mėginančių užsėsti ant rino bagažo, nežiūrėjo su įtarian
plačiai išgarsintos sensacijos čia baime į keistesnius ryšulius,
arkliuko. Panašiai atsitiko ir po išsipūtusias kišenes. Dabar kas
TWA lėktuvo nelaimės, kai po kartą, kai išlenda terorizme
licija O'Hare tarptautiniame pavojus — tikras ar tik tariamas
oro uoste Čikagoje rado „vamz
— skubiai statomos naujos ne
dinę bombą". Nors ji, tiesa, buvo
pervažiuojamos, neperlipamos
labai primityvi ir per didelio pa
užtvaros, atsiranda įvairi apa
vojaus nesukėlė, bet faktas
ratūra, tikrinanti kiekvienų įei
lieka faktu: kažkas norėjo pa
nantį, patruliuoja gausūs sargy
rodyti „savo galią" teroristiniu binių būriai. Kartais atrodo.
veiksmu.
kad Amerika netrukus pavirs
Turbūt sunkiausia kova yra „policijos priežiūros" valstybe.
su politinių ar pavienių asmenų kurioje niekas nieku nebepasiplanuojamu bei vykdomu tero tikės, bet visi nuolat žvalgysis
rizmu. Jie atviro karo neskel per petį ir bijos net savo šešėlio.
bia, nesireklamuoja, bet puola Amerikiečiai jau per porą
iš pasalų ten, kur labiausiai šimtmečių nepriklausomybės
n e s i t i k i m a , taikiniais daž yra įpratę, kad jų pilietinių lais
niausiai pasirinkdami ne ka vių bei teisių niekas nevaržo, jos
riuomenės telkinius, o civilius yra gerbiamos, niekas neseka,
gyventojus, gausaus žmonių netikrina. Visa tai buvo siejama
susitelkimo vietas. Vis dėlto su nacių Gestapu, su komunis
Amerikos ginkluotų pajėgų tinės sistemos NKVD. KGB ir
„smegenų centras" — Penta pan.
gonas pradėjo ieškoti veiksmin
Ar eilinis amerikietis sutiks.
gesnių priemonių kovai su tero
ristais, tiek valstybės viduje, net savo paties saugumui, kad
tiek svetimuose kraštuose, kur „didysis brolis" (vyriausybei
yra didesnės JAV kariuomenės nuolat sekiotų visus jo žingsnius
bazės ar gausesnės amerikiečių ir kaišiotų nosį j jo asmeninį
gyvenvietės, verslo įstaigos, gyvenimą, reikalus, turtą? J a u
ambasados. Šią veiklą ypač pa dabar Pilietinių laisvių organi
skatino prieš mėnesį (birželio 25 zacija pareiškė, kad yra ..labai
d.) D h a h r a n mieste, Saudi Ara pavojinga įvesti karines pajėgas
bijoje, išsprogdintos amerikiečių į civilinės apsaugos tarnybą, nes
kareivines, kuriose žuvo 19 kraštuose, kur policija ir ka
riuomenė veikia kartu, pasi
karių.
reiškia
aštriausias pilietinių
Pradėta rūpintis, kaip veiks
laisvių
varžymas".
mingiau apsaugoti savo pilie
čius — karius ir civilius — gyve
Būtų graudu, jeigu Amerika.
nančius užsienyje, ne tik nuo nepajutusi svetimo priešo kojos
sprogmenų, bet nuo cheminių ir savo žemėje, turėtų taikos metu
biologinių terorizmo priemonių. gyventi nuolatinio pavojaus
Praėjusią savaite Senatas pri būklėje, tačiau vargiai kova su
ėmė nutarimą skirti apie 235 terorizmu greitu laiku bus
milijonus dolerių kovai su te laimėta be ypač griežtu priemo
rorizmu. Dalį tų lėšų gaus Pen nių.

— Skaityti, rašyti, aritmetikos, darbelių...
— Ką daugiau?
— Nieko.
— Kaip su algebra?
— Ką?
— Algebra.
Jaunuolio akys pradėjo suktis, išvada buvo aiški: jis
kalbėjo netiesą.
Žinios buvo t i k r i a u s i a s l i u d i n i n k a s . Lai sėdi
vaikiniukai toje klasėje, kurion įsiskverbė, lai sėdi ir
gražios mergužėlės. Praeis mėnuo, t a d a paaiškės, koks
jų išsilavinimas. Bet juk tai laiko gaišinimas, tai pra
rastas mėnuo...
Net ir mėnesio nereikėjo. Už dviejų savaičių išnyko
tie, kurie ne į savo vietas susėdo. Išnyko ir negrįžo. O
jei būtų paieškota kokios nors kliūties juos nuo bėgimo
sulaikyti? Manau, kad taip b ū t ų d u o t a proga dar bent
dešimčiai jaunų žmonių (vien tik Kemptene!) baigti
vidurinį mokslą. O vėliau gal ateitų ir inžinieriai, ir
daktarai, gal ir profesorės, ištekėjusios ir nenorėjusios
ištekėti. Tada taip galvojau, bet bailiai tylėjau Juk bu
vau tarp gimnazijos pedagogų j a u n i a u s i a s ir smulkiau
sias. Dėstė prof. Stp. Kolupaila, dėstė buvę ilgamečiai
gimnazijų direktoriai Lietuvoje f J. Eidėnas). buvę vicedirektoriai (B. Graužinis), prof. A. Darnusis — žinomi,
garsūs. O aš nežinomas ir begarsis...
— Tylėk, berneli, tylėk, kad nesusilauktum gėdos,
— tramdžiau save.
Man štai kas tada pynėsi galvoje, nei gudrioje, nei
visai bevertėje. Mąsčiau: jei tie j a u n i žmonės atėjo į
mokyklą, jie troško mokytis. Bet šešiolikos metų mer
gaitei, bandžiusiai įsėsti penkton klasėn, nebuvo pato
gu grįžti į antrąją ar trečiąją pas dvylikos trylikos metų

vaikiukus. Ji susigėdo ir pabėgo.
O jei šiems, pavėlavusiems, būtų įsteigta atskira
klasė, gal parengiamoji, gal kitokio vardo 7 Pabėgėliai
jaunuoliai būtų grįžę ir ne vienas ju moksle nužygiuotu
iki universiteto.
Taip aš galvojau. Bet nežinomas ir begarsis tylėjau
J u k dar tik artėjau prie dvidešimt ketvirtųjų metu gimtadienio, o viską tvarkė žymiai vyresni žmones
Tada į mūsų gimnazijos penktąja klase kažkokiu
būdu įsiveržė ir vienas keturis skyrius baigęs jaunuolis.
jau apie 21 metų amžiaus. Jis dirbo taip sunkiai, jog net
naktimis vonios kambary mokėsi, nes žmones, su kuriais
dalinosi tomis pačiomis keturiomis sienomis, pykdavo.
kad jis degindavo šviesą. Vienas norėjo vienaip, kitas
— kitaip, o trečiajam reikėjo taikytis prie vienų ir kitų.
Taigi stovyklos bendras gyvenimas, taigi slėptis vonios
kambary... Sunkiai dirbo ir baigė gimnazija. JAV
pasiekė bakalaureato laipsnj. Kai atsinešė Temple
universiteto (Filadelfijoje! diplomą, tik tada didžiuo
damasis man pasakė, su kokiom žiniom įsispraudė
gimnazijon. Valio melavusiam tvirtavaliui! O jis pasako
jo:
— Suaugęs buvau, vaikai juokdavosi iš manės Bet
ką padarysiu, jie buvo tik vaikai Aš mokiausi, beveik
pakvailiojau, kaliau ir sukaliau atestatą
Žinoma, tai buvo labai reta išimtis
Taigi mokslas vyko, lyg tuhegtie< metų. blaškantis
Vokietijoje, nebūtų buvę. Jaunas mokytojas gavau
jaunus mokinius. Man paskyrė auk'.et' pirmąja klasę.
su kuria keliavau ketverius metus. Joje dėsčiau vokiečiu
kalbą, artimetiką, vėliau algebrą.
'Bus daugiau^

\

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. liepos mėn. 26 d.

CLASSIFIED G U I D E

LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
A.A. E D V A R D A S
STEPASSTEPONAVIČIUS

Kęstutis, su giliu žodžiu ir meile
nusakydamas savo tėvo nueito
gyvenimo kelio bruožus. Lietu
vių namų direkcijos vardu kai
bėjo Z e n o n a s
Dučmanas.
BALFo vardu — Vincas Apanius. Skautų ir kitų organi
zacijų vardu — Jadvyga Budrie
nė. Ypač jautriai su ašaromis
atsisveikino velionio vaikaičiai
Darius ir Saulius (lietuvių ir
anglų kalbomis).
Kun. L. Zaremba.SJ, pava
duojąs atostogaujantį kleb. kun.
G. Kijauską. sukalbėjo maldas.
..Marija Marija" ir „Lietuva
brangi'* garsai užbaigė susikau
pimo ir maldos momentą.
Liepos 6 d. iš Dievo Motinos
šventovės išlydėtas, palaidotas
Visų Sielų kapinėse.
Ilsėkis ramybėje, Edvardai,
garbingai ir uoliai atlikęs parei
gas savo tautai.
Giliame liūdesy liko žmona
Joana, sūnus Kęstutis su žmona
Gidone, vaikaičiai Saulius ir
Darius, provaikaitė A m a n d a ,
broliai Balys ir Zigmas, seserys
Stasė ir Jadvyga, giminės ir ar
timieji. Clevelando lietuviškasis
telkinys neteko vieno iš uoliųjų
darbuotojų.
Vacys R o c i ū n a s

Lygiai po 52 metu. tą pačią
liepos 3 d., kai paliko Vilnių,
paskutinius ketverius metus
vardinamas Parkinsono ligos, į
amžinuosius namus, ramiai
miege iškeliavo Edvardas Stepas-Steponavičius.
Edvardas, gimęs 1914 m. ge
gužės 29 d., Novocebių kaime
prie Kėdainių. 6 brolių ir dviejų
seserų
ūkininko
šeimoje
Kėdainių valstybine gimna
zija. Vilniaus universiteto eko
nomijos fakultetas ir Clevelan
do inžinerijos institutas parengė
Edvardą profesiniam darbui ir
Lietuvoje ir JAV se.
Vokietijoje. 1944 metais pasi
traukęs iš Lietuvos, gyveno
Dresdene ir Bamberge. 1942 m.,
vedęs Amerikos lietuvaitę Joa
ną Jankauskaite. 1947 metais
atvyko į Philadelphiją, žmonos
Joanos gimtinę, o nuo 1951
metų iki mirties gyveno Cleve•ande. Ohio. Daugiau trejų
metų dirbo darbininku maisto
sandelyje; vėliau, didžiulio tuo
metu Clevelando banke Cleveiand Trust kasininku, lankė ir
baigė Clevelando technikos M O N T R E A L , C A N A D A
institutą ir nuo 1954 m. iki 1981
m. dirbo Thompson Products ir
AUŠROS VARTŲ
" McKee inžinerijos skyriuje brai
PARAPIJOS KLEBONO
žytojo ir vėliau projektuotojo
JUOZO ARANAUSKO
pareigose.
SUKAKTIS

Edvardas Stepas-Steponavičius.
Visą savo gyvenimą Edvardas
buvo stipriai įsijungęs j šakotą
lietuvių veiklą. Jau Vilniaus
universitete priklausė Korp!
Fraternitas Baltiensis. Dresdeno mieste. Vokietijoje, jis
buvo vienas iš Imigrantu Pagal
bos draugijos steigėju ir val
dybos narių. Philadeiphijoje
vienas iš Tremtiniu draugijos
steigėjų ir buvo įsijungęs i Balfo
veiklą, kuria tęsė JAV-se visa
savo gyvenimą. Philadeiphijoje.
su žmonos Joanos nuoširdžiu
pritarimu, buvo sudarę net 37
asmenims dokumentus atvykti
i JAV. Clevelande buvo Tremti
niu draugijos pirmininku ir
ALTo valdybos nariu. Cle
velando LB apylinkės vicepir
mininku. BAL.Fr> skyriaus pir
mininku ir Centro direktorium,
skautų tėvų komiteto pirm .
Lietuvių namų — Lithuanian
Village d i r e k t o r i u m , labai
sėkmingai organizavęs namų
akcijų vajų — buvo įsigyta arti
100.000 dol. akci.įų.
Lietuviu šalpos ir svarbiais
išeivijos ir Lietuvos klausimais
Kalbėdavo susirinkimuose, su
važiavimuose, bei pasisakydavo
lietuvių ir amerikiečių spau
doje. Velionio darbai buvo gra
žiai įvertinti, ji apdovanojant
medaliais, ^arb^s diplomais or
ganizacijų, kur Edvardas įdėjo
daug nuoširdaus darbo, pastan
gų, nesigailėdamas ir savo bei
žmonos asmeniniu aukų.
At -isveikinimo vakare liepos
5 d. Jakubs & Son laidotuvių
namuose, dalyvaujant gausiems
•giminėms. Clevelando ir kitu
miestų lietuviams, atsisveiki
nimui vadovavo velionio sūnus

Išaušo lietingas birželio 30 d.
rytas. Nepaisydami nepalan
kaus oro, beveik daugiau nei
per didžiausias metų šventes
susirinko žmonių į Aušros Var
tų bažnyčią. 11 vai. šv. Mišias
aukojo šios parapijos klebonas
T Juozas Aranauskas. švenčiąs
aštuoniasdešimtąją vasarą, to
dėl iškilmingai apsivilkęs gana
retai tepasirodančiais prie
altoriaus brokatiniais liturgi
niais rūbais, iš Čikagos at
važiavęs socijus T. A n t a n a s
Saulaitis. SJ. ir kun. J a n u s z
Lipski. Nedalyvavęs koncelebracijoje. suole kartu su kitais
maldininkais už sukaktuvinin
ką ir parapiją stengėsi melstis
ketvirtasis kunigas. Sugaudė
vargonai, užgiedojo geriausio
sios rinktinės šios parapijos
solinės ir chorinės pajėgos. Kaip
ir priimta iškilmingomis pro
gomis, beveik be p e r s t o j o
spragsėjo foto aparatai, zvimbė
kelios filmavimo kameros.
Po pamaldų prie papuoštų sta
lų, lygiomis gretomis išdėliotų
servetėlių, kurios gerai derinosi
su tokios pat spalvos iškirpto
mis sienas puošiančiomis kirp
tinėmis lelijomis, stoviniavo
pasidabinę parapijos senbuviai
ir svečiai I pagal vyriausios
šeimininkės tikslius nurody
mus, buvo tikimasi 120. bet jų
susirinko 180). Pro duris, lyg
senovės žynys ar vaidila, pasi
ramsčiuodamas padovanota me
dine lazda, įžygiavo T. Juozas
Aranauskas, SJ. Salėje kuri
laika vyravusią nejaukią tylą
netrukus
sutramdė
prie
mikrofono ryžtingai stojusi
Aldona
Vaicekauskienė,
vadovavusi šiai n e e i l i n e i
parapijos iškilmei. Atrodė, kad
papilkėjusios
nuo
kelių
dešimtmečių salės sienos ir
senstelėjusieji palubėje žibintai
skaisčiau švietė, o u ž k u l i 
siuose, regis, iškilminga maršą
grojo negirdimas orkestras. Kal
bėjo visų garbinguose sąrašuose
tebeegzistuojančių draugijų,
kuopų, organizacijų ir bendrijų
galvos arba jas pavaduojantys
asmenys. Garbingos s u k a k t i e s
proga kalbėjusieji vienbalsiai
pripažino, kad ne vienas, nuo
pat parapijos pradžios klebonas
ir šiaip kunigas, nėra išgyvenęs
kaip dabartinis. Jis y r a romus,
sėslus, taikus, išklausąs ne tik

REAL ESTATE

REAL E S T A T E

GREIT
PARDUODA

REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chkago.IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

BUDRAIČIUI
Fa*. 312-516-3997

Montreaho Aušros Vartų "lietuviu parapijos k 'bonas kun. Juozas Aranauskas, SJ. (dešinėje) š.m.
birželio 30 d. šventęs 80 metu amžiaus suka- tį, su kun. Iz. Sadausku, SDB, per vaiku pirmąją
komuniją savo bažnyčioje.
Nuotr. A. Mickaus
pasakytas, bet ir n e p a s a k y t a s
nuomones, mokąs papokštauti,
retkarčiais komiteto narius
pavaišinti, pats mielai kada ne
kada išvykstąs į svečius. Dar
daugelio kitų gerų privalumų
buvo išvardinta, b e t akivaiz
džiau tekalba apie tai kai kuriu
garbingu orakulų pasakytų kal
bų ištraukos:
,.Jūsų r a m u s b ū d a s , švelnus
humoras ir aiški meilė m u m s .
parapijiečiams, d a u g reiškia ir
per ilgus Jūsų darbo dešimtme
č i u s p a l i e t ė ir m u s v i s u s
paveikė...
..Mes. parapijiečiai, ir visa
Montreaho lietuvių bendruome
nė esame dėkingi J u m s už čia
praleistus metus, parodytą rū
pestį. Linkime Dievo palaimos,
sveikatos ir toliau sėkmingai
darbuotis mūsų tarpe..."
Žodžiu ir raštu sukaktuvinin
k a s buvo pasveikintas S J pro
vinciolo T. J. Borutos iš Lietu
vos, kun. P. Mališkos iš Bra
zilijos, iš K a n a d o s sostinės
Otavos kun. V. Skilandžiūno ir
J. Danio šeimos, Styros iš Ha
miltono ir nemažo būrio vieti
nių. Piečaičiai iš K a u n o pasiun
tė tokius sveikinimo žodžius:
„Nuoširdžiai sveikiname T. J.
Aranauską, SJ, 80 metų Jubilie
j a u s proga. Linkime dar daug
daug sveikų ir darbingų metų
Aušros Vartų parapijoje".
P a n a š ū s linkėjimai buvo pa
tvirtinti ne vien tik žodžiais, bet
ir ilgais nenutylančiais parapi
jos salėje susirinkusiųjų plo
jimais, po kurių T. Antanui Saulaičiui palaiminus gausias vai
šes, prasidėjo sutartinis, palan
kus šeimininkių triūso ir pa
stangų įvertinimas.
Nuo sveikinimų ir gausių
linkėjimų apsunkęs sukaktuvi
ninkas pirmadieni dingo. ,.Tojoton" įsėdęs ramion vieton, kad
atsijauninęs tik J a m vienam
žinomais kremais ir tepalais,
kaip buvo garsiai kažkieno pa
linkėta, vėl sėkmingai galėtu
stoti prie parapijos vairo ligi
Mozės amžiaus. Sitai irgi buvo
p a s a k y t a dosnių sveikintoju

atkeliauti ir jo žmona su jų
dukrele. Lietuvių Bendruome
nės Grand Rapids apylinkės
D A L Y V A V O M Š V E N T Ė J E valdybos pirmininkė Gražina
Kamantienė su valdyba ir Ame
Grupė lietuvi 4 iš Grand Ra rikos Lietuvių Katalikių Mote
pids dalyvavom Dešimtoje lietu rų Sąjungos 42-ros kuopos pir
vių t a u t i n i ų -okių šventėje mininkė Sofija Lastienė su
Čikagoje ir grį om patenkinti kuopos narėmis padeda naujam
namo, ten pamatę daug vaiku, apylinkes gyventojui įsikurti jo
j a u n i m o ir vyresniųjų šokant. bute ir susipažinti su Grand
dainuojant, lir.ksminantis ir Rapids lietuviais.
džiaugiantis g r ū i a lietuviška
t a u t i n e nuotai/a. Dalyvavom
VIEŠNIOS
ne tik šventėje, bet ir susipaži
• i •
nimo vakare, *r'>kylyje ir net
Vasaros metu pas mus lankosi
krepšinio žaidynėse tarp Lietu
vos ir Kroatijos rinktinių 'tik daugiau svečių. Birželio vidury
nusiminėm. k z i lietuviai j a s je iš Kelmės miesto Lietuvoje at
pralaimėjo...r. Prisipirkom suve skrido Audronė Stanytė aplan
n y r u , knygų-'ir visokiausių kyti savo giminių — Onos ir
marškinių,
tėję buvo gera Jono Trešku šeimos. Daugiau
sia laiko ji praleidžia su Trešku
proga susitikti i"" pasikalbėti su
jaunimu — Petru, Jonu, Liuci
giminėmis, dra'n^ais ir pažįsta
ja ir Terese.
mais, suvažiavusiais iš visokių
Birželio pabaigoje iš San
Amerikos, Katados, ir kitų
Francisco a t s k r i d o Alberta
k r a š t ų miestų, net ir iš Lietu
Astraitė-Singh su sūnumi Pe
vos. Dėkojom Jūratei Budrienei
truku aplankyti tėvų Stasio ir
ir jos komitetui bei programos
Uršulės Astrų. Liepos pradžioje
vedėjai už jų didelį darbą ir šios
Petrukas išvažiavo į netoli
šventės suruošimą. Smagu, kai
esančią „Dainavą" ten sto
Lietuvių bendruomenė išeivijoje
vyklauti kelias savaites.
suruošia kultūrines šventes, ku
Liepos pradžioje iš Čikagos į
rios padeda mums išeivijoje iš
..Dainavą" stovyklauti nuvažia
laikyti lietuvybe, ir parodo, kad
vo ir dja vyresnieji Sauliaus ir
esame gyva bei kūrybinga lietu
Dainos Čyvų vaikai Matukas ir
vių tautos dalis. Šventė paliko
Heginute. o jauniausi anūkėliai
gerą įspūdį su mumis dalyvavu
Jonukas ir Tomukas su mama
siems Šv. Petro ir Povilo parapi
Daina tuo laiku lankėsi pas
jos klebonui kult. Dennis MorVytautą ir Gražiną Kamantus.
row ir parapijosmokyklos vedė
Liepos viduryje savaitę laiko
jai amerikieteijNancy Kryger.
Dabar visi vėl j a u k s i m sekan GraiHįC.flfepids mieste vykusioje
čios šventės apeinančio tūks mokslinėje konferencijoje da
tantmečio pradžioje.
^~- lyvavo JAV LB Tarybos narė
Janina Udrienė iš Detroito. Ta
proga ji susitiko su Grand
NAUJAS GYDYTOJAS
Rapids a p y l i n k ė s valdybos
Birželio mėnesio pabaigoje į nariais pasitarti apie rugsėjo 28
Butterworth ligonine trijų metų diena Detroite įvyksiančio LB
Michigano apygardos studijinio
programai iš Kauno atvyko jau
n a s daktaras Evaldas Radzevi seminaro programą.
čius, vidaus ligų gydytojas. Už
Koresp.
kelių mėnesiu* pas jį t u r ė t u
^
—
—
•
• M a r i j a m p o l ė . Naujai pa
gražbylystėse.
Laimingos
statytuose Marijampolės Šv.
kloties ir Dievo palaimos Gar
Vincento parapijos namuose
bingam Sukaktuvininkui lin
įsikūrė Vilkaviškio vyskupijos
kime.
Caritas.

G R A N D RAP1DS, MI

^ ^

MISCELLANEOUS
•LIKTUOS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS •UMPtrriS

AUTOMOSajO. NAMŲ, SVUKATOS,
M OrVYitS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofcs ir Ori. Mgr
Auka* S. Kana kaba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
320«Vi W*at t s * ttreet
TaL fTM) 424-DM4
(312) H1-

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kornpiuteriujr FAX pagaba
• Nuosavybių įkainavimas vadui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK KAITOM

7922 S. *uia*i U.
43*5 S. Archat Ayt.

DANUTĖ MAYER
284-1900
j a i norite parauoa ar pirkti namus,
kreipkitės į P a m i l t Mayac- Ji propatamaua. Įkainavimas veltui.

COLDUICCL
BANKeR J

, J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding). medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauską*,
tai. 709-999-2959.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
3i1-91S-433I
MOV1NG-KRAUSTYMAS
Professiortalus patarnavimas
prieinamoms kainomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:
70MM-7I83
3I2-S39-3547

FOR R E N T
Cicero, IL limiomoJomBa svarus
kambarys su baldais suaugusiam
asmeniui. Moderni virtuvė, vonia, pri
vatus įėjimas; 2-as aukštas; $280 Į
mėn. Skambinti 709-997-1709 arba
palikt „mesage".
HELP W A N T E D

[f^j

MICHICAN
COL0WEU BANKER FIRST AMERKAN
lON.vVhfrttakerSt.
NewButTalo, M I 4 9 I I 7

VIDA B. ŠVABAS
Tel namų
bus.
fax.
v.m.

616-756-1408
616-469-3950
616 469 5445
616-499-7236

Perkant ar parduodant
• namus • žeme. • Okius arba
komercine nuosavybe
OOVT FORCCLOSCD homes for
pennies on $1. Delinųuent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli
Free (1) 800-998-9775 Ert.
H-2415 for eurrent listings
IEŠKO DARBO
Žmona Ir vyras 49 m. iš Lietuvos
ieško darbo namų ruošoje, priežiū
roje. Gali atlikt namų lauko ir vidaus
remontus, dažymą, plytelių klijavimą
ir kt. statybinius darbus. Tel.
312-499-0439.
FOR SALE
Parduodu: Lietuvos enciklopediją 1935
m.; dr. V. Kudirkos rastus, 6 tomai; kny
goms spintą; Kalėdų eglutę; stiklinį stalą ir
4 kėdes; vėsintuvą įdedamą į langą; dideli
Šaldytuvą; 60" viryklą. Teirautis, t e l .
312-778-3329.

CONTINUITY CARE
Recruits quaKty appiicants for
domestic jobs. We are tooking
for nannies, care givers for the
elderly. Many job opportunities CaH: 312-283-91OS

A V inform.

A poMK te«VK« o< ttm n u m m m

32 m. lietuvaitė, gimusi Sibire,
nori susirašinėti su lietuviam.
Ina Styken, Gegužės H M 9, Ru
damina 4008, Vilnius, LHftuania.
Reikalinga 40-90 metų moteris pa
dėti vyr. amžiaus moteriai namų
ruošoje, gaminti maistą ir gyventi kar
tu; 6 darbo dienos, antrd. laisvas; $600
į mėn Kreipti*: 709-592-9993.

MOLDMAKER
Leadkig mamrfecturer oi precsion injection mokJs is seeking tt>etofk>«»ingqualified

eajReeaaea' mdMduai:

Our tootroomt ar* brtght. ctaan. smoka-frea wa* venttated and A/C L
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COMMANO OF THE ENOLISH LANGUAOE A MUŠT

i Toota ore
Skaftle S47477-tiao
Or
TOX VALUY MVtSION
*71l
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E O I . PBINCIPALS ONLV

Kun

K

.1 A m b r a s a s aukoja Av. M i i i a s

ftntrpalio

l i f t u v m s k a u t u ) i w n i « stovykloje

Nuotr R. Otto

• K u n . S t a n i s l o v a s Žu ministratoriaus pareigų ir pa
kauskas atleistas iš Pociūnėlių skirtas Lyduokių parapijos ad
ir Palonų parapijų klebono pa ministratoriumi.
Kun. Boleslovas Vairą at
reigų ir paskirtas Šiaulėnų ir
leistas iš Lyduokių ir Žemait
Šaukoto parapijų klebonu.
kiemio parapijų klebono parei
Kun. Kęstutis Jonaitis at gų ir paskirtas Pagirių ir Siesi
leistas iš Šiaulėnų ir Šakoto ad kų parapijų Jclebonu.

KAI DIENRAŠČIO
NEGAUNATE LAKU

LAIŠKAI
, DRAUGAS" ANGLŲ KALBA
Kokia maloni staigmena buvo
pamatyti pirmąją „Draugo"
laidą anglų kalba. Sveikinimai
redaktorei ir administratoriui
už šį užmojį.
87 metus „Draugas" ištikimai
tarnavo lietuvių visuomenei.
Per tą laiką buvo daug ir sunkių
valandų, bet niekuomet netrū
ko pasiryžimo tarnauti lietu
viams visame pasaulyje. Tai
ypač buvo svarbu baisiaisiais
sovietų okupacijos metais ir dar
ryškiau buvo pastebima prieš
Lietuvai atgaunant nepriklau
somybę 1990-taisiais.
Tėvai marijonai visuomet at
skubėjo, kai tik „Draugui"
reikėjo pagalbos, imdami sau
pavyzdžiu palaimintąjį Jurgį
Matulaitį, kuris visuomet rūpi
nosi krikščioniškos, lietuviškos
spaudos reikalais. Kai prieš
daug dešimtmečių Čikagos arki
vyskupas t. marijonams pasiūlė
perimti „Draugo" leidimą, vie
nuolija priėmė šį iššūkį dėl
Kristaus ir Bažnyčios, nors
jiems tas pareikalavo daug
pasiaukojimo.
Laikui bėgant, pasaulis keitė
si, bet liko troškimas kaip nors
pasiekti gausų skaičių Ameri
kos lietuvių, mažai mokančių
arba jau iš vis nekalbančių lie
tuviškai. Jie niekuomet nepra
rado meilės savo protėvių žemei,
jos tradicijoms ir nuolatinio
dėmesio, kas vyksta Baltijos
kraštuose, kad geriau suprastų
sunkumus, žengiant pirmuosius
žingsnius nepriklausomybės
keliu.
Tikime, kad „Draugo" laida
anglų kalba padės Amerikos
lietuviams ir kitiems, besirūpi
nantiems pažinti Baltijos kraš
tus, įgyti geresnį supratimą ir
įžvalgumą ateitin. Visus, kurie
yra suristi su anglų kalba
„Draugo" leidimu, sveikiname
ir meldžiamės, kad sulauktumė
te gausaus skaitytojų dėmesio,
Kun. Donald Petraitis, MIC
Marijonų provinciolas

„Draugo" pristatymas paštu
visada buvo nelabai p»»*'H"*«»»
Liepos 1 d. Čikagos centriniam'
paštui persikėlus į naujas patal
pas, dienraščio pristatymas
skaitytojams žymiai pablogėjo.
Išskyrus liepos 19 ir 20 d. laidas,
kai mūsų spaustuvėje buvo su
gedę adresams klijuoti apara
tas, „Draugas" yra pristatomas
į Čikagos centrini paštą kiekvie
ną vakarą. Laikraštį užlaikyti
spaustuvėje ir išsiųsti diena ar
dviem vėliau yra nelogiška ir
taktiškai neįmanoma. Jūs,
mūsų Prenumeratoriai, esate
„Draugo" šeimos nariai ir
visada Jus mielai priimsim^
parodysime, kaip mes „Draugą"
spausdinam ir išvežiojam...
Mes daug kartų žodžiu ir raš
tu skundžiamės paštui, kad jis
nepristato „Draugo" laiku, bet,
atrodo, mūsų skundai atsimuša
į kurčias ausis. Jūs, mūsų
Prenumeratoriai, čia galite ir
mums, ir sau padėti. Biurokraštiškos įstaigos — viena jų yra
paštas — nekreipia dėmesio į
akundus žodžiu. Raštu skundas,
padalytas ant pašto patvirtintos
formos, pagal pašto taisykles,
turi būti tikrinamas ir skundė
jas painformuojamas apie tikri
nimo rezultatus. Tad visus, ku
rie negaunate „Draugo" laiku,
prašome užpildyti formą „Customer Service Card", PS Form
4314-C (čia pridedame jos pavyz
dį, bet prašome jo nevartoti).
Formą galite gauti kiekviena
me pašte. Taip pat tų formų
galėsite gauti šį sekmadienį
„Draugo" vasaros šventėje arba
„Draugo" administracijos rašti
nėje darbo valandomis. Malonė
kite pasinaudoti.
Vienintelis būdas pagerinti
, ,Draugo" pristatymą paštu yra
visų skundai, kad laikraštis
vėluoja. Vien administracija
viena pati daug padaryti
negali, bet mes visi kartu
galime.

PRIEŠRINKIMINĖS
NUOTAKOS LIETUVOJ
(Laiško ištrauka)
„(...) Žmonių nuotaikos Lietu
voj dabar labai įvairios, net
sunku susigaudyti. Ką sutinki,
vis dejuoja, kad blogai, skun
džiasi, net bloga darosi besi
klausant. Man visą gyvenimą
nebuvo lengva, bet niekada ne
variau kitų iš proto ir nepavy
dėjau. Nuoširdžiai galiu
pasakyti, kad dabar gyvenu ge
riau. O dejuoja labiausia tie,
kurie visko turi, bet vis negana.
Rašei, kad stebiesi, jog vieni
skursta, o kiti išgali ir brangius
šunis laikyti, tai dar ne viskas.
Apie 10% žmonių gyvena taip,
kaip joks Amerikos verslininkas
negyvena. Jei esi valdžioj —
nesvarbu, kad galvoj tuščia, —
viskas įgyta nesąžiningai, ne
protu, o visokiom apgavystėm,
be jokios atsakomybės, jokio
sąžinės graužimo. Kažkokia
"kvailių šalis. Jūs visą gyvenimą
pragyvenę ir sąžiningai dirbę
net negalite įsivaizduoti,
kokiomis materialinėmis ver
tybėmis manipuliuoja „naujie
ji" lietuviai: Mercedesai, pi
laitės, vasarnamiai, sąskaitos
Šveicarijos bankuose...
Aišku, labai laukiame naujų
rinkimų, bet visa bėda, kad
balsuosime pagal vadinamus
partijų sąrašus: kuo daugiau
partija surinks, tuo daugiau
žmonių iš tos partijos pateks į
Seimą. Aišku, yra ir kandidatų
pavardės pagal eilę. žadu
balsuoti už „centristus", nes ir
dešinieji konservatoriai, tie
patys jau valdžioj buvę, kitokio
darbo nebemoka ir net nežino,
kaip lietuviai iš tikrųjų
gyvena..."
Onė Adomaitienė
Sunny Hills, FL
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„XXI AMŽIUS",
DIDŽIADVASIŠKUMAS
IR SKOLA
„XXI amžius" yra Lietuvos
katalikų laikraštis, pasauliečių
rankose, išeinąs du kartus į sa
vaitę, spausdinąs daug žinių iš
Bažnyčios gyvenimo pasaulyje
ir Lietuvoje, katalikams žino
tinas politines naujienas, popie
žiaus kalbas ir raštus, įvairių
vyskupų (Lietuvos ir kitų kraš
tų) nurodymus ir kt.
Šiame laikraštyje pasireiškia
ir naujos pajėgos. Tikrų redak
cinių gabumų parodė, neseniai
redaktorių pavadavęs, šiemet
teologijos mokslus užbaigiąs
Katalikų teologijos fakultete
(prie Vytauto Didžiojo universi
teto) studentas Petras Venckus.
Taip pat nuolatinė bendradarbė,
to paties teologijos fakulteto
studentė Marija Oniščik.
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Laikraščio ekonominė padėtis
visada buvo sunki. Redakcija ir
administracija dirba susispau
dusi namuose, kurie primena
Kauno pilies griuvėsius.
Bendradarbių ir žurnalistų
galėtų būti daug daugiau, bet
nėra iš ko duoti jiems mini
malaus honoraro. Laikraštis
galėtų būti dar geresnio turinio,
bet daroma geriausia, ką to
kiose sąlygose galima daryti.
Laikraščio turinys yra pasku
tiniu laiku žymiai pagerėjęs.
Nepaisant, kad prenumeratų
skaičius krito: neseniai dar bu
vo spausdinama per 8,000 egz.,
paskutinieji numeriai — 4,500
egz. (1996.07.03 nr. - 3,900
egz.).
„XXI amžiaus" redaktorius
Edvardas Šiugžda parodė išskir
tinį didžiadvasiškumą anksčiau
Kauno savivaldybės leidžia
mam „Kauno laikui", pa-

R E S U L T S

Ignas Budrys
„Draugo" administratorius
Pastaba: atkreipkite dėmesį
į formoje pažymėtas kryžiukais
vietas ir taip užpildykite savą
sias.
GERAI DIRBA
Gerbiamosios redaktorės, aš
pasakysiu Jums trumpai drūtai:
pirmasis „Draugo" puslapis
pasikeitė, o pasikeitimas —
pozityvus. Labai gerai, kad
duodama pasaulinių žinių. Svei
kinu ir už olimpines naujienas.
Anksčiau vis būdavo daugiausia
„Vilnius; data", „Vilnius;
data", iki begalybės... Gerai,
kad iš Lietuvos žinių daug, mes
jų vis labai ieškome ir esame
išsiilgę, bet jų yra ir kituose
puslapiuose, o mūsų pasaulis
nesibaigia už Lietuvos ribų.
Gerai dirba redaktorės Zailskaitės pakaitalas. Sveikinu.
Antanas Dirda
Orland Park, IL
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A.tA.
MARIJA PAUGIENĖ
Gyveno Melrose Park, IL.
Mirė 1996 m. liepos 24 d., sulaukusi 87 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Gene, žentas Jim Haruch, anūkas
Erik; sūnus Algirdas, marti Laima; anūkai: Michael su žmona
Rose, Donna su vyru Eric Lashbrook; sūnus Casimir, anūkai:
Jason, Jill .Jeremy; proanūkė Morgan Lashbrook.
Velionė buvo žmona a.a. Kazio.
Velionė pašarvota penktadienį, liepos 26 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Broman Funeral Home laidojimo namuose, 1600 Chicago
Ave., Melrose Park, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 27 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią, 15th St.
ir Iowa Ave., Melrose Park, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

CUSTOMER COPY •

skolinęs didelį kiekį popieriaus,
o taip pat — atkurtam „Kauno
laikui" vėl paskolinęs laikraš
tinio popieriaus, kad ištikus bė
dai, galėtų būti atspausdintas.
Antroji skola — grąžinta, bet
pirmoji — didelis laikraštinio
popieriaus kiekis iki šiol dar ne.
Vietoj to, kad atkurto „Kau
no laiko" redaktorius būtų pa
dėjęs „XXI amžiui" atgauti
pirmąją skolą, jis tvirtino, kad
„redakcijos archyve nėra jokių
dokumentų, liudijančių, kad
„Kauno laikas" yra gavęs laik
raštinio popieriaus iš „XXI am
žiaus" („Kauno laike",
1995.07.22, perspausdinta ir
„Drauge"), ir, kas svarbiausia,
„XXI amžiaus" redaktoriaus
priminimą apie tą skolą „Kau
no laiko" redaktorius pakar
totinai vadino „pretenzija".
Tai ne „pretenzija", o fakto
tvirtinimas apie skolą. Ir tai
teisingumo reikalas ją grąžinti.
Teisme atsirado visi reikalingi
dokumentai. Teismas patvir
tino, jog dokumentai įrodo, jog
„XXI amžius" paskolino „Kau
no laikui" didelį popieriaus
kiekį. Kadangi Kauno savi
valdybė įsipareigojo senojo
„Kauno laiko" skolas sumokėti,
tai, kaip „XXI amžius" praneša
(1996.07.12), „teismas padarė
sprendimą, kad Kauno savi
valdybė privalo grąžinti savo
buvusio laikraščio „Kauno
laikas" įsiskolinimą ,,XXI
amžiui", bet iki šiol nesulauk
dami priteistų pinigų, esame
priversti laikinai suretinti „XXI
amžiaus" leidimą".
Lietuvos katalikų laikraštis
„XXI amžius" yra ant likimo
briaunos. Tačiau negali būti ka
talikiškos Lietuvos be lietuviš
kos spaudos.
Kun. Kęstutis Trimakas
Westchester, IL

Nuliūdę duktė, s ū n ū s , anūkai, p r o a n ū k ė ir kiti
giminės.
Laidotuvių
708-344-0714.

direkt.

Borman

Funeral

Home. Tel.

A.tA.
STASIUI PETOKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai
ALEKSANDRAI, dukteriai INAI, žentui MINDAU
GUI, anūkams TOMUI ir GINAI.
Vitalis, Tušė, Michael, Tina Petrušiai

LIETUVOS KARIUOMENE
Šių metų birželio 25 ir 26 die
nomis „Drauge" išspausdintas
Algirdo Kanaukos pokalbis, su
Lietuvos kariuomenės vadu
generolu Jonu Andriškevičium.
Šio pokalbio turinys yra įdomus,
tačiau jis skaitytojui nepasako
nieko nauja apie tas negeroves,
kurios šiuo metu egzistuoja
Lietuvos kariuomenėje.
Apie tai jau daugelį kartų
buvo anksčiau rašyta ir „Drau
ge". Jeigu kam teko skaityti
„Lietuvos aide", birželio 16 d.
straipsnį pavadinimu: „Lietuva
priešintųsi labiausiai". Straips
nyje pateikti duomenys apie
Lietuvos kariuomenę, yra
įdomūs ir iškeliantys naujų
dalykų, apie kuriuos kituose
laikraščiuose neteko skaityti.

tung". Šiame straipsnyje plačiai
išdėstyta visos ginklų rūšys ir jų
dislokacija Lietuvos teritorijoje.
Kariuomenės ginklų rūšys ir jų
paskirtis. Viso to pasigendame
generolo J. Andriškevičiaus
pareiškime.
Gen. J. Andriškevičiaus nuo
mone, JAV LB galėtų įkurti
Lietuvos ginklų fondą ir nupirk
ti Lietuvai pirmąjį tanką, arba
šovinių kareivių mokymui.
Idėja gera. Ar nevertėtų šiuo
atveju susidomėti Lietuvių fon
dui bei Tautos fondui.

Anksčiau spaudoje, gen. J.
Andriškevičius yra pareiškęs,
jeigu Rusija vėl norėtų sugrįžti
į Lietuvą, ji galėtų tai padaryti
per dvi dienas su mūsų pasiprie
šinimu. Čia kyla klausimas, ar
verta iš anksto kariuomenės va
dams kalbėti apie pasiprieši
nimo bergždumą ir pateikti
Rusijos karinis dienraštis priešui žinias apie mūsų karinį
„Krasnaja zvezda" („Raudonoji pajėgumą. Žinoma, ar čia yra
žvaigždė" gegužės 14 dieną) iš paslaptis, palikime spręsti
spausdino Lietuvos kariuo Lietuvos kariuomenės generali
menės apžvalgą, remdamasis niam štabui.
daugiausia Vakarų spaudos
Vytautas Šeštokas
šaltiniais jų tarpe ir vokiečių
Los Angeles, CA
„Frankfurter Allgemeine Zei-
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NUSTEBINO
Kai jau maniau, kad sulau
kiau brandaus (skaitykit: seno)
amžiaus ir visko teko matyti,
„Draugas" mane nustebino, vėl
pasirodžius sveikatos skyriuje
dr. Jono Adomavičiaus straips
niams.
Nežinau, kas ir kur, ir kaip,
bet gerai, kad „užtaisėte spragas", ypač po minėtojo daktaro
pasisakymų apie „Draugo" re
dakcijos „moterėlės" per radiją,
spaudoje. Per daug pas mus vi
sur nesutarimų, tai ir sakau —
bravo Jums! Ir redaktorėms, ir
daktarui už bendradarbiavimo
sumezgima. Tik kažin, ar aš
būčiau buvusi tokia atlaidi,
kaip redaktorė Bindokienė, jei
gu mane kas „cypdavatke" ar
„šventabambe" (ir dar kitaip)
būtų viešai išvadinęs...
Elžbieta K. Galinartienė
Sticknev. IL

&
J0sq indėlis naur
jame „Growth
Rate" certiftkate
greitai užaugs, taip kaip di
dysis danų veislei Juo. Atida
rę sis sukaitą. Jut gausite
aukite nuošimtį. 0 kai nuo
šimčiai bendrai kili, galėsite

vieną
kartą
15-kos mėnesių
termine padidinti
aavo nuošimti Be to, Jūsų są
skaita bus apdrausta federa
linės agentūros. Dėl plates
niu informacijų, skambinkitei
1-S00-8FB-M61.

Savngs and Loan Associal

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

Standard Federal Bank
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(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
K o k s čia būtų ..draugas", jei
nepasirūpintų visais savo svečių
reikalais — tiek dvasiniais, tiek
kūno? O ..Draugas" yra tikras
draugas, be jokių kabučių, be
rezervų... Sekmadienį .liepos 28
d . atvykite į jo vasaros
š v e n t ę 11:30 ir galėsite daly
v a u t i šv. Mišiose, aukojamose
t. marijonų koplyčioje. Po to
papietausite mūsų uolių šeimi
ninkių pagamintais patiekalais
pasikalbėsite, muzikos pasi
klausysite * groja Algimantas
Barniškis, visiems jau gerai
pažįstamas', laimę gausiomis
dovanomis prikauptame „lai
mės šulinyje" gal sužvejosite.
Orą žada maloniai vėsų, mari
Rokas Zubovas.
jonų sodo pievelės ypač vešliai
sužaliavo po skalsių lietų, o
Liepos 31 dieną, 12:15 popiet
gausūs medžiai ištiesė ant jų
pianistas
Rokas Zubovas gros
plačius, vėsius šešėlius, kad
Čiurlionio,
B e e t h o v e n ' o ir
visiems būtų kur p a i l s ė t i .
Brahms'o
kūrinius
Chicago CulAtvykite.
tural Center salėje (78 East
Washington Avenue). Šis rečita
„Daily S o u t h t o w n " l a i k r a š 
lis bus tiesiogiai perduodamas
tis liepos 25 d. išspausdino
WFMT, 98,7 FM radijo stoties.
straipsnį apie Jaunimo centrą.
Visi yra nuoširdžiai kviečiami
Rašoma, kad lietuviams centras
yra labai reikšmingas, tarnavęs apsilankyti šiame nemokama
daugiau kaip 40 metų, todėl me koncerte, arba nustatyti
dabar ruošiamasi jį patį ir savo radijo imtuvus ir išgirsti
aplinką atnaujinti, pataisyti, koncertą per radiją.
pagerinti, kad būtų malonu
Jaunimo centre visiems lietu
viams — iš arti ir toli — ben
drauti dar daug metų. J u k ne
visi išsikėlė ar ruošiasi keltis į
priemiesčius, todėl toks centras
b ū t i n a s išlaikyti ir pačioje
Čikagoje. Straipsnyje 'autorė
J a n i s Parker) pateikiami ir JC
pirmininko Zigmo Mikužio, Jr.
pasisakymai apie numatomus
įvykdyti planus, kad Jaunimo
centras klestėtų ir toliau, taip
pat minimas Marąuette Parko
Lietuvių namų savininkų drau
gijos vicepirm. Joe Kulys, kuris
daug padeda, kad tie planai
būtų sėkmingai vykdomi.

M a r i u s P o l i k a i t i s vykdys
komendanto pareigas „Lithuanian Heritage" stovykloje š.m.
liepos 28-rugpjūčio 4 d. vyksian
čioje Dainavos jaunimo sto
vykloje. Informacijai — tel. (708)
257-2022. Priimamas lietuvių
kilmės jaunimas nuo 7 iki 16
metų amžiaus.
B e r n i u k ų b ū r e l i a m s „Lithuanian H e r i t a g e " stovykloje,
Dainavoje, vadovaus: Romas
Polteraitis, Erikas Mikaitis,
Saulius Polteraitis, Gintas Mikučauskas ir Kastytis Šoliūnas.
Stovykla vyks š.m. liepos 28 —
rugpjūčio 4 d.

VAKARONĖ SU ARVYDU ŽYGŲ .
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, pagyvėjo bendradarbia
vimas tarp lietuvių, gyvenančių
Lietuvoje ir išeivijoje. Iškilo
noras vienas kitą geriau pažinti.
Arvydas Žygas pažįsta Lietuvos
gyventojus ir jų jaunimą jau nuo
1988 m., nes jis į Lietuvą
nuvyko gavęs paskyrimą iš
„Fulbright fondo", profesorių
t a r p Lietuvos ir Amerikos
universitetų
pasikeitimo
programą. A. Žygas profesoria
vo Kauno ir Vilniaus universi
tetuose.
Norint supažindinti Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos
parapijiečius su Lietuvoje gyve
nančiu jaunimu ir jos žmonė
mis, birželio 14 d. buvo suruoš
ta vakaronė parapijos salėje. A.
Žygas pažymėjo, kad šiuo metu
Lietuvos gyventojus ir jaunimą
galima paskirstyti taip: 80 proc.
gyventojų sudaro darbininkai,
žemdirbiai ir e k o n o m i š k a i
nepasiturinčios šeimos. I vidu
riniąja klasę įeina įvairūs pro
fesionalai, mažieji valdininkai,
inteligentija, akademikai ir
kultūrininkai, kurie sudaro tik
apie 7 proc. visų gyventojų.
I „aukštąją" klasę įeina di
dieji valstybės valdininkai, vers
lininkai, įmonių ir bankų valdy
tojai. Šiai klasei priklauso 10
proc. „Aukščiausiajai" klasei
priklauso įvairaus plauko
„biznieriai". Jie sudaro tik 3
proc. Lietuvos gyventoju, bet jų
rankose yra 90 proc. viso Lietu
vos turto ir jie turi neribotą
galią.
Kadangi pranešimo pagrin
dinė tema buvo apie „skirtingų
pasaulių Lietuvos jaunimą",
kuris gyvena aukščiau paminė
tose žmonių klasėse, buvo
gvildenami jaunimo santykiai ir
bendradarbiavimas t a r p jų.
Prelegentas pabrėžė, kad Lietu
vos jaunimas bendrauja tik su
savo klasės jaunimu. Privilegi
juotas jaunimas nepalaiko san
tykių su „žemesnės" klasės jau
nimu. Lietuvoje yra labai gero

..Le'.ių orkestras" lietuviu liaudies meno parodėlėje, vykusioje Illinois Center pastate liepos 1-5 d.
Nuotr. Zigmo Degučio
x Šv. Mišios už a.a. muziką
Kazį Steponavičių-Stephens,
jo 20-jų mirties metinių proga,
bus atnašaujamos sekmadienį,
liepos 28 d. 9:00 v a i . r y t o Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio
misijos koplyčioje. Lemonte.
Šeima prašo prisiminti velioni
savo maldose.
(sk>

x Kepta d u o n a su č e s n a k u .
sumuštiniai su sūriu, nuotaiKinga muzika penktadieniais ir
šeštadieniais „ G i n t a r o " k l u b e
nuo 10 vai. v a k a r o . Viskas
nemokamai! Laukiame jūsų!
<sk)
x A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekviena sekmadieni 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903. adresas: 4459 S. Francisco. Chicago, IL 606.r>2.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Kiola
Dengiamo ir taisomo
visu njsiij s t o q u s

Tol /08-P57-0746
Skambinti po f> v v

x Dr. V. D u b i n s k a s , Chica
go, IL globoja vieną našlaitį
Mosėdyje, kurį prižiūri kun. L.
Dambrauskas, atsiuntė $150 —
kitu metu globos mokestį. Dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų
globos" k o m i t e t a s , 2711 W. 71
St„ C h i c a g o , I L 80629.
(sk)

x Atsiliepkite biržiečiai!
Biržų kraštotyros muziejus
norėtų išgirst apie jus. Biržietis
Jonas Balčiūnas, autorius dvie
jų knygų apie Biržų apylinkę,
rašo knygą apie išsisklaidžiu
sius biržiečius. Jo adresas: J o 
n a s Balčiūnas, V a r n i ų 40-36,
K a u n a s 3026, Lithuania, arba
Olympia T i m u k a s C h o n i n ,
10204 S. E. 8th, Bellevue, WA
89004.
(sk)

x TRAVSPAK
praneša:
..Per para panevėžiečiai paga
mina po 8 tonas ledų, 12-14 tonų
rūgpienio". Pinigai, siuntiniai
ir k o m e r c i n ė s siuntos į
x Ieškau mano
suolo
Lietuvą. Maisto siuntiniai. d r a u g ė s Panevėžio gimnazijo
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., je (1941) Aldonos Balčytės, iš
Chicago. IL, tel. 312-436-7772. vykusios iš Lietuvos į J A V
(sk) 1945 m. Ieško: I r e n a Kičaix Akcijų, nonų bei kitų ver t ė - J a k i m a v i č i e n ė , D z ū k ų
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e 23-27, V a r ė n a , L i t h u a n i a .
(sk)
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
x Kaip ir k i e k v i e n o m ė n e 
dą. A l b i n a s K u r k u l i s , tel. sio paskutini sekmadieni, lie
312-360-5530 arba jo sūnūs ir p o s 28 d. Baltia E x p r e a s at
partneriai: A n d r i u s Kurkulis, stovas priiminės siuntinius į
tel. 312-360-5531 i r P a u l i u s Lietuvą Lemonto lietuvių cen
K u r k u l i s , 312-360-5627, dirbą tre nuo 9 vai. ryto. Daugiau
su O p p e n h e i m e r & Co., I n c . sužinosite paskambinę nemoka
Chicagoje. Iš kitur skambinkite mu tel. 1-800-SPARNAI arba
veltui: tel. 1-800-621-2103.
1-800-772-7624.
(sk)

jaunimo, kurie daugumoje pri
klauso a t e i t i n i n k a m s , reli
ginėms grupėms ir skautams.
D a u g į t a k o s t u r i seselės
vienuolės ir geri veiklūs kuni
gai. Šie jaunuoliai nesiekia ma
t e r i a l i n i ų g ė r y b i ų . Iš šių
jaunuolių išaugs dori tėvynę
mylintieji žmonės.
Prelegentas pastebėjo, kad šių
dienų Lietuvoje vyksta kova
tarp blogio ir gėrio. Kartais
atrodo, kad blogis ima viršų.
Yra televizijos programos,
kurios visokiais būdais niekina
patriotizmą, dvasininkus, vie
nuoles, Dievo įsakymus, Lie
tuvos laisvės kovotojus — parti
zanus, panaudojant keiksmus ir
kitus šlykščius išsireiškimus.
Pornografija, audio kasetės su
bjauriausiais išsireiškimais ir
dainomis gaunamos laisvai, be
suvaržymų. Yra begalės žur
nalų, kurie propaguoja porno
grafinį seksualizmą ir vaikų žudimą. Jaunimas, nepaisant ko
kiai klasei priklauso, priima
viską, kas ateina iš Vakarų. Il
gai gyvenę po komunistine prie
spauda, nesupranta, kad ne
viskas yra gražu ir kilnu, nors
atkeliauja iš laisvę mylinčių
kraštų. Stebint jaunimą, bebrendantį per iš Vakarų atga
bentą „purvą", kyla klausimas,
kas atsitiks su Lietuvos jau
nimu. Kova y r a sunki, nes blo
gio skleidėjai savo rankose turi
kapitalą ir galią. Kaip legendarinis Dovidas nugalėjo Galijotą,
t a i p ir g e r a s i s L i e t u v o s
jaunimas, bendraudamas su
Dievu, pasieks pergalę.
Prof. Arvydas Žygas kvietė
išeivijos lietuvius bendradar
biauti su Lietuvos žmonėmis ir
jų jaunimu, aiškinant geruosius
Amerikos darbus, remti naš
laičius, partizanus, grįžusius iš
Sibiro vergų stovyklų. Būtinai
reikia atsikviesti jaunus žmones
į ateitininkų ar skautų sto
vyklas. Mūsų jaunimas turėtų
vykti į Lietuvą ir padėti organi
zaciniuose darbuose, ar tai būtų
stovyklos, suvažiavimai bei
gerų darbų atlikimo organiza
vimas.
Jis taip pat pabrėžė, kad vyks
tantieji į Lietuvą,jiepasirodytų
visažiniai ir nepradėtųjų moky
ti. Meilė Dievui, pagalba ar
timui, ir tolerancija kitaip
galvojančiam suartins abiejų
kraštų jaunuolius.
Po pranešimo prof. A. Žygas
dėkojo savo mamai ir tetoms už
u ž k a n d ž i ų paruošimą, t u o
prisidėjusioms prie sėkmingos
vakaronės.
A. Paužuolis

Dešimtosios tautinių šokių šventės rengimo komiteto narių pulkelis. Iš kairės: Alė Kėželienė,
Bronius Juodelis, Gražina Liautaud ir Birutė Jasaitienė.

RUOŠIASI TUOKTIS
P r a n a s Jonas Šimutis ir Katarina Kobyluk susituoks liepos
27 d. Šv. Motiejaus katalikų
bažnyčioje, Champaign, IL.
Jaunoji studijuoja University of
Illinois, Urbana, ir yra baigusi
Illinois Mathematics and
Science akademiją, Aurora, IL.
J a u n a s i s įsigijo b a k a l a u r o
laipsnį University of Illinois,
Urbana, ir dabar tęsia mokslus
College of Veterinary Medicine
University of Illinois universi
tete. Jis taip pat baigė Illinois
M a t h e m a t i c s a n d Science
akademiją, Aurora. Jo motina
yra 'Director of Academic Writing Programs' Illinois universi
teto anglų kalbos departamente,
o tėvas — advokatas. Jaunasis
yra dr. Leonardo Šimučio pro
vaikaitis.

Pranas J. Šimutis ir Katarina Koby
luk.
PRIIMTI NAUJI
STUDENTAI

Sekmadieni, rugsėjo 8 d., nuo
11 vai. r. iki sutemų, Marąuette
Parko Lietuvių namų savininkų
Šįmet į Vytauto Didžiojo uni
draugija ruošia iškylą Marąuet versitetą vėl padavė prašymus
te r*arke, prie 70-tosios ir Cali- rekordinis jaunimo skaičius —
fornia gatvių. Į linksmybes įsi 1953 asmenys (pernai - 1903).
jungs ir šioje apylinkėje esan Vėl VDU pirmauja tarp Lietu
čios institucijos bei organi vos aukštųjų mokyklų konkur
zacijos: Šv. Kryžiaus ligoninė, su į vieną vietą. Bendras sto
Švč. M. Marijos Gimimo parapi jančių vidurkis į vieną vietą yra
ja. Maria aukštesnioji mokykla, 3,9. I fakultetus konkursas
Jaunimo centras, Šv. Kazimiero pasiskirstė taip: Aplinkotyros —
kongregacijos seselės, vienin 1,9, Biznio ir vadybos — 5,
telis lietuvių užsienyje dienraš Humanitarinių mokslų — 4,5,
tis „Draugas". Kviečiami visi Informatikos — 3,3, Katalikų
lietuviai, iš arti ir toli, pasi teologijos — 2,1, Menų — 3,7,
žymėti šią datą ir pasilinksmi Socialinių mokslų — 5,6.
nime dalyvauti. Jeigu norite
Priimta 691 studentas į pa
daugiau informacijų, skam grindines studijas (undergrabinkite valdybos pirmininkui duate), iš jų 506 į valstybės fi
Juozui Bagdžiui, 434-3713.
nansuojamas vietas ir 185 su
mokesčiu už mokslą. I magistra
tūrą
(graduate) priimti 235 ma
P a r t i z a n a m s remti koncertų
gistrantai,
iš jų 185 valstybės fi
serija yra organizuojama atei
nansuojami
ir 50 su mokesčiu
nantį rudenį: Koncerto vyrų
už
mokslą.
kvartetą sudaro patyrę muziNauji mokslo metai prasidės
kai-dainininkai su Lietuvos
rugpjūčio
26 d.
Respublikos operos solistu Vin
centu Kupriu, kuris atliks ir
solo partijas. Šis dainų vienetas
nieko bendra neturi su buvu
siais „Šilo" dainininkais. Vie
nas „Šilo" dalyvių-partizanas
Juozas Skaržinskas jau iškelia
vo amžinybėn. Visas koncertų
pelnas skiriamas išlikusiems
partizanams paremti.

įvyko LKRŠ 1996 m. pavasario
vajaus užbaigimas ištraukiant
loterijos bilietus. Pirmą laimikį,
du Finn Air bilietus į Vilnių,
laimėjo Juozas Kojelis iš S a n t a
Monica, CA; antrą laimikį,
$750.00, Pranas Gasparonis iš
Los Angeles, CA; trečią laimikį,
$250.00, Anthony Granosky iš
Kansas City, K S ir paskutinį
laimikį, $100.00, J.E. arki
vyskupas Charles A. Salatka iš
Oklahoma City., OK. Nuošir
džiai dėkojame visiems už dėme
sį ir atsiliepimą. Loterijos
pelnas: $9833.00.
Didelė padėka priklauso Ap
reiškimo parapijos klebonui
kun. Vytautui Palubinskui už
leidimą naudotis parapijos pa
talpomis, bei atsilankymą po
pietėje, Romui Drazdauskui, Al
donai Katinienei, Malvinai Klivečkienei, Onutei Povilaitytei,
Petrui Sandanavičiųi, Josephinai Senken darbu prisidėju
siems prie vaišių paruošimo ir
visiems mieliems popietės
svečiams.
V. J a n k a u s k i e n ė

Labai s v a r b u , kad sekmadie
nį į „ D r a u g o " vasaros šventę
a t s i v e ž t u m ė t e v a i k u s ir a n ū 
k ė l i u s . Kodėl? O dėl to, kad
jiems specialiai bus skiriama
pramogų. Joe Kulio pastango
mis, į šventę prižadėjo atvykti
raitoji policija, k a d v a i k a i
galėtų pasigėrėti jos šauniais
žirgais, policininkai su šunimis
pademonstruos, kaip gaudomi
nusikaltėliai, Čikagos ugniage
siai a t v y k s su vienu sunkveži
miu, kurį bus galima pamatyti
ir n e t pačiupinėti (atsivežkite
foto aparatus), Cook apskrities
šerifo pareigūnai turės vaikams
ir paaugliams įvairių programų
(šie svečiai — pramogininkai ame
rikiečiai žada būti apie 12 vai.,
t a d pasistenkite atvykti tuo
laiku su vaikučiais, galbūt sve
čiai negalės per ilgai pasilikti su
mumis), o 1 vai. apsilankys
Cook apskrities „Commissioner
Joseph Mario Moreno (D-7) ir
vienas laimingasis galės pratur
tėti jo paskirtu ^50 dolerių
laimikiu. Vadiniai, niekam
n u o b o d ž i a u t i n e t e i s , o at
važiuoti j u k nesunki! net ir pen
Kai k u r i e ž m o n ė s teigia, kad s i n i n k a m s , nes šventė vyksta
patys geriausieji virėjai, siuvė pačioje Čikagoje, kur ir au
jai ir madų kūrėjai y r a vyrai. tobusai kursuoja.
Bet jaunučių stovykloje Daina
voje vyrai yra patys geriausieji
K r i s t a Š i l i m a k y t ė ir M a r i u s
audėjai. Mok. Živilė V a i t k i e n ė
kasdien džiaugiasi, kad vyriau T i j ū n ė l i s bus vyriausi mergai
sieji du b e r n i u k ų b ū r e l i a i čių ir berniukų vadovai š.m.
audžia juostas kaip „ a n t svies „ L i t h u a n i a n H e r i t a g e " sto
vykloje Dainavoje.
to".
Šv. K r y ž i a u s l i g o n i n ė s p e r 
s o n a l a s nemokamai t i k r i n s
kraujo spaudimą „ D r a u g o "
šventėje liepos 28 d., sek
madieni.
Ar pastebėjote, kad pagaliau
ne tik Califomia Ave., bet kai
kurios kitos Marąuette Parko
apylinkės gatvės yra iš naujo
padengiamos asfaltu, o prie Šv.
Kryžiaus ligoninės taip pat
vyksta remontai, pagerinimai.
Nors tuo tarpu tai kai kam su
daro nepatogumų, bet jau seniai
reikėjo darbus atlikti — vėliau
visi džiaugsimės rezultatais.

K o s t e A n c e v i č i e n ė , J . Žadeikis, Nemira Šumskienė,
A l d o n a S l o n s k i e n ė , R i t a Lik a n d e r y t ė , M a r y t ė Gaižutien ė , D o n a D a p k i e n ė , S t a s ė Že
maitienė, Ona Žiupsnienė,
Uršulė
Eidietis
savo
dovanomis parėmė „Draugo"
vasaros šventės, įvyksiančios
sekmadienį, liepos 28 d., t.
marijonų sode, laimėjimų stalą.
T a r i a m e nuoširdų ačiū!
Autobiografija — geriausias
žanras išdėti visą bjaurastį apie
k i t u s žmones.
B u l v e r Liton

B. Vaškelis

SĖKMINGAS RENGINYS
1996 m. liepos 14 d., jaukioje
Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos popietėje. Apreiškimo
parapijos salėje. Brooklvn. NY.

Pasižymėjusios krikščioniškų idealų tarnyboje moters tymuo šiemet suteiktas
JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkei, daugelio organizacijų veikėjai
Birutei Jakaitienei. Žymenį jai įteikė „Giedros" korporacija gegužes 9 d. Le
mont, IL. U kairė*: Danutė Šlenienė, Marytė Gaiiutienė, B. Jasaitienė ir
Silvija Kucėnaitė Foti.
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