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Lietuvos 
pasienyje 

Baltijos šalių pasienio 
žvalgyba dirbs vieningai 

Pasvalys, liepos 30 (AGEP) -
Antradieni Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasienio žvalgybos tar
nybų pareigūnai susitiko Pasva
lyje. Pagrindinė šio susitikimo 
pokalbių tema buvo — alkoholio 
kontrabanda. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
operatyvinės tarnybos viršinin
kas Vytautas Šidlauskas infor
mavo, kad per pirmąjį šių metų 
pusmetį jų tarnyba įvykdė 124 
operacijas, kurių metu sulai
kyta 40 tonų spirito. 

Latviams vadovavęs laikinai 
einantis pasienio apsaugos 
pajėgų operatyvinės tarnybos 
pareigas leitenantas Andis Šne-
velis sakė, kad šį pusmetį jų 
didžiausias „laimikis" buvo 
vienos operacijos metu sulai
kytos 40 statinių po 200 litrų 
spirito. 

Tuo tarpu Estijos delegacijos 

vadovas pasienio apsaugos de
partamento informacijos sky
riaus viršininkas majoras Aimar 
Kess pažymėjo, kad jų didžiau
sia problema yra jūros keliu ga
benama ginklų kontrabanda. 
Vienos operacijos metu realizuo
jant pasienio žvalgybininkų 
informacija laive buvo rasta 
1,600 pistoletų, kurie buvo 
paslėpti dėžėse su makaronais. 

V. Šidlauskas pažymėjo, kad 
šiemet ypač padaugėjo su sve
timais pasais į Vakarus uždar
biauti traukiančių prostitucija 
besiverčiančių lietuvių mer
ginų. A. Šnevelis atkreipė Lie
tuvos kolegų dėmesį, kad Lat
vijos merginos taip pat atrado 
kelią per Lietuvą į Vakarus. 

Pasikeitė informacvja.delega 
cijų vadovai nusprendė pana
šius susitikimus rengti kas pus
metį. 

Lietuvos pasienio ruože 
būtinas asmenybę įrodantis 

dokumentas 
Vilnius, liepos 29 d. (AGEP) 

— Lietuvos bei užsienio piliečių 
vykimo į pasienio ruožą ir bu
vimo jame tvarką, gamybinę, 
ūkinę ir kitokią fizinių bei 
juridinių asmenų veiklą, taip 
pat laivų išplaukimo j teritorinę 
jūrą, jūros vidaus vandenis, pa
sienio vandenis ir buvimo juose 
tvarką reglamentuoja praėjusią 
savaitę vyriausybės patvirtintos 
Lietuvos pasienio ruožo režimo 
taisyklės. 

Jose numatyta, kad pasienio 
ruožas yra iki 5 kilometrų pločio 
sausumos juosta, einanti į šalies 
gilumą nuo valstybės sienos ar-

Liepos 31 d. — 5-osios Medi
ninkų žudynių metinės. 1991 m. 
liepos 31 d. Lietuvą sukrėtė ži
nia apie Medininkų pasienio 
poste išžudytus naktį budėju
sius muitininkus. Tąkart besi
kurianti Lietuvos muitines tar
nyba neteko 7 vyrų, vienas buvo 
sunkiai sužeistas. Šio įvykio 
minėjimas prasidėjo šv. Mišio-
mis Vilniaus Arkikatedroje, 
vėliau Vidaus reikalų ministeri
jos kult. ir sporto rūmuose buvo 
pristatytas filmas ir knyga apie 
šią tragediją, po pietų gedu
lingas ceremonialas buvo Medi
ninkuose, o vakare Medininkų 
aukos buvo pagerbtos Vilniaus 
Antakalnio kapinėse. 

Saločių pasienio poste antra
dienį Lietuvos pasieniečiai su
laikė dvi Brazilijos pilietes, 
kurios be Lietuvos ir Latvijos 
vizų keliavo maršrutiniu auto
busu Praha-Ryga. 50-metė ir 
60-metė brazilės teigė, kad pra
miegojo Varšuvą, kur ketino 
išlipti ir skristi namo. „Mie
godamos" jos pravažiavo Lazdi
jų pasienio punktą ir pabudo tik 
prie Lietuvos šiaurinės sienos. 

„Vairuotojas nemokėjo angliš
kai ir mūsų nepažadino", teisi
nosi brazilės. Lietuvos pasienie
čių toks pasiteisinimas neįtiki
no, moterys buvo perduotos Lie
tuvos migracijos tarnyboms. Pa
sak operatyvinės tarnybos ko
misaro, inspektoriaus Antano 
Turtino, jau ne pirmą kartą su
laikomi naiviais apsimetantys 
užsieniečiai. Spėjama, kad tokiu 
būdu tikrinamas Lietuvos pa
reigūnų budrumas ir bandoma 
„praminti takus" kontrabandai. 

Lietuvos premjera* Mindaugas Stankevičius liepos 23 d. susitiko su Rašytojų sąjungos atstovais. 
Pasak sąjungos pirmininko Valentino Sventkko, kultūros tmonm neramina ir trikdo sunki krašto 
ekonominė padėtis. Nepakankamai finansuojama knygų, periodiniu žurnalų, savaitraščiu leidyba. 
Meno kūrėjų sąjungos prezidentas rašytojas Vytautas Martinkua akcentavo, jog Lietuvai būtų 
priimtinesnis Europos, ypač Skandinavuos kraštų, kultūros modelis, kurios pagrindinė nuostata 
— valstybė dotuoja ir remia nacionalinės kultūros programą. Pasak vyriausybės informacijos cent
ro, M. Stankevičius patikino rašytojus, kad pagal valstybės išgales kultūros periodikai bei knygų 
leidybai bus skiriama lėšų. Susitikimo metu aptartos ir kitos rašytojų problemos, sutarta bendro
mis jėgomis rengti šalies kultūros gyvenimą reglamentuojančius dokumentus. 

Nuotr.: Susitikimas Rašytojų sąjungoje (iš kairės) — M. Stankevičius, V. Sventickas, kultūros 
ministras J. Nekrošius ir rašytojas V. Ginhųauokas. p Ukdkk, nuotr. „Lietuvos ryte" 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ĮTARTAS, BNS, RIA žinių agentūrų pranešimais) 

ba kranto linijos, taip pat tarp
tautinių aerouostų, geležinkelio 
priėmimo bei perdavimo stočių 
ir tarptautinių upių jūrų uostų 
teritorijos. 

Teritorinė jūra — tai 12 jūr
mylių piečio Baltijos jūros van
denys, o pasienio juosta — 5 
metrų pločio pasienio ruožo da
lis, esanti prie pat valstybės sie
nos. Ji priskirta pasienio poli
cijai. 

Pasienio ruožui yra priskirti 
kaimai ir miestai bei kiti 
teritoriniai administraciniai 
vienetai, esantys iki 5 km nuo 
sienos ar kranto linijos. Visoje 
šalies Baltijos jūros pakrantėje 
galioja pasienio ruožo režimas. 

Pasienio ruožo riba žymima 
standartiniu kelio ženklu (ob
jekto pavadinimas, mėlyname 
stačiakampio ženklo fone įrašas 
baltomis raidėmis „Pasienio 
ruožas") bei kitais ženklais. 

Sulaukusiems 16 metų Lietu
vos piliečiams vykti į pasienio 
ruožą ir būti jame be paso arba 
kitų asmens dokumentų su nuo
trauka ir asmens kodu drau
džiama. 

Užsieniečiams pasienio ruože 
būtina turėti pasą ar kitą jam 
prilygstantį asmens dokumentą 
ir buvimą Lietuvoje patvirti
nantį dokumentą. 

Draudžiama į pasienio ruožą 
vykti Lietuvoje gyvenantiems 
užsieniečiams iki 18 metų be 
vieno iš dokumentų — gimimo 
liudijimo, mokymo įstaigos 
pažymėjimo, vaiko keliones do
kumento, asmens be pilietybes 
kelionės dokumento, leidimo 
nuolat gyventi Lietuvoje, Lie
tuvos piliečio paso. 

Vaikams nurodytųjų doku
mentų nereikia, jeigu jie į pa
sienio ruožą vyksta ir būna 
jame su tėvais arba juos ly-

Kaliningrade praėjusią sa
vaitę susitiko Lietuvos, Len
kijos, Vokietijos, Švedijos ir 
Rusijos pasieniečiai. Kalinin
grado pasienio armijos grupes 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
pasienio ir kranto apsaugos ats
tovai aptarė savo veiksmus, ko
vojant su pasienio nusikalsta
momis grupėmis, kurios yra vi
sų šalių pasieniečių bendras 
priešas. 

Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei, susi
tikęs Paryžiuje su Rusijos už-
sieno reikalų ministru Jevgenij 
Primakov, pareiškė susirūpini
mą atsinaujinusiais kovos 
veiksmais Čečėnijoje ir pasisa
kė už plačios autonomijos Rusi
jos konstitucijos rėmuose su
teikimą Čečėnijai. 

Zagrebas. Kroatija reika
lauja, kad Jungtinių Tautų Pe
reinamoji administracija (UN-
TAES) organizuotų vietos rin
kimus paskutinėje Kroatijos 
serbų kontroliuojamoje teritori
joje — Rytų Slavonijoje. Kroati 
jos Užsienio reikalų ministras 
Zlatko Matesa pareiškė, kad ne
mato priežasčių, kodėl rinkimai 
galėtų būti atidėti. Z. Matesa 
sakė, kad Kroatijos vyriausybė 
neketina pratęsti 1997 m. kovo 
mėn. pasibaigiančio UNTAES 
mandato, nors to pageidauja 
serbai Rytų Slavonijoje. Gruo
džio mėnesį numatyti vietos 
rinkimai yra paskutinis reika
lavimas prieš Zagrebui peri
mant Rytų Slavoniją ir iš
vykstant JT misijai. 

VokietŲos Bundestago pirmi
ninkė Zita Ziusmut savo vizito 
Kijeve metu spaudos konferen-

dinčiais asmenimis. 
Gamtos išteklių naudojimą 

valstybės sienos apsaugos zono
je privaloma derinti su pasienio 
policija. Su ja derinama ir me
džioklė. Per medžioklę šaudyti 
arčiau kaip 1 km į valstybės 
sienos pusę draudžiama. 

Taip pat su pasienio policija 
derinama pasienio apsaugos zo
nos miškų atkūrimo bei kirtimo 
tvarka, žvejyba. Žvejams mėgė
jams teritorinėje jūroje, jūros 
vidaus vandenyse, pasienio van
denyse ir nuo jų kranto žvejoti 
naktį (nuo saulės laidos iki pa
tekėjimo) be pasienio policijos 
leidimo taip pat draudžiama. 

Asmenys (laivų kapitonai, lai
vavedžiai), prieš išplaukdami į 
teritorinę jūrą ar jūros vidaus 
vandenis, apie išvykimo iš bu
vimo vietos laiką, plaukiojimo 
rajoną, švartavimosi punktus ir 
numatomą grįžimo laiką privalo 
pranešti pasienio policijos pada
liniui ne vėliau kaip prieš 4 
valandas iki išplaukimo. 

cijoje pasakė, ka i nebranduo
linių zonų Eurcpoje kūrimo 
idėja menkai suderinama su 
NATO plėtros idėja. J i 
pažymėjo, kad valstybės , 
norinčios tapti N£TO narėmis, 
turi skaitytis su Rusijos ir 
Ukrainos nuomone. • 

Rus i jo s vicepremjeras 
Aleksėj Bolšakov savo vizito 
Minske metu tarėsi su Balta
rusijos prezidentu Aleksandr 
Lukašenka ir premjeru Michail 
Čigir dėl vieningos jungtinės 
vieno vado vadovaujamos pasie
nio kariuomenės Baltarusijoje 
sukūrimo. Kol kas tokios 
kariuomenės sukūrimas prieš
tarautų Baltarusijos Konstitu
cijai. 

Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin savo įsaku sukūrė Gynybos 
tarybą ir tapo jos pirmininku. 
Gynybos tarybos pirmininko pa
vaduotoju paskirtas premjeras 
Viktor Cernomyrdin, o sekreto
riumi — prezidento padėjėjas 
Jurij Baturin. Gynybos taryba 
veiks nuolat ir ruoš prezidento 
sprendimus kariniais klausi
mais. 

Baltijos 
valstybėse 

Latvijos ministrų kabinetas 
liepos 23 d. atleido iš pareigų 
Latvijos saugumo vadą Rai-
monds Rozkalns, kuris kartu su 
Rusijos ir Latvijos saugumo tar
nybomis atidarė slaptą „kori
dorių" nelegalių imigrantų 
transportavimui per Latvijos 
teritoriją. Kol kas dar nežino
mas Latvijos naujasis saugumo 
vadovas. 

J A V sudarė Baltijos jūros 
„taikos paktą", kuriame numa
toma, kad neutrali Švedija būtų 
šio regiono saugumo garantas, 
pranešė Švedijos televizija. Bal
tijos jūros „taikos paktą" svars
tys JAV prezidentas ir Bill Clin-
ton ir Švedijos ministras pirmi
ninkas Ioran Person. Susitikimo 
data kol kas nenumatyta. Tiks
lus „taikos pakto" turinys ne
žinomas. 

Estijos premjeras Tiit Vahi 
pranešė, kad vyriausybė pasiūlė 
Valstybės Susirinkimui rugpjū
čio 26 d. sušaukti neeilinę se
siją, kurios metu turėtų būti 
išrinktas respublikos preziden
tas. Pagal rinkimų įstatymą, 

Paskelbtas karas 
pasauliniam terorizmui 

P a r y ž i u s , hepos 31 d. 
(Reuter) — Septynių labiausiai 
išsivysčiusių pasaulio pramoni
nių valstybių (G T) ir Rusijos už
sienio ir vidaus reikalų minist
rai paskelbė karą pasauliniam 
terorizmui. 

Susitikimo Paryžiuje metu 
priimtoje deki; arijoje buvo 
išvardinti 25 pasiūlymai, nuro
dantys kovos su terorizmu bū
dus bei priemone;. Planas, kurį 
ministrai įsipareigojo neatidė
liotinai įgyvendinti, numato pa
bėgėlių prieglobsčio ir pasienio 
kontrolės sugriežtinimą, trans
porto saugumo didinimą. Siūlo
ma sustiprinti pc ierjos ir teisė
saugos struktūrų bendradarbia
vimą ir mokymą, dalintis žval
gybos informacija, griežčiau 
kontroliuoti gink ų kontraban
dą. 

Ministrai nusprendė užkirsti 
kelią pavojingos informacijos 
(pvz., kaip gaminti bombas) 
platinimui per pasaulinį kom

piuterinį tinklą Internet. At
skirą dėmesį siūloma skirti 
terorizmo finansavimo šaltinių 
išaiškinimui ir užkirtimui. 

Keli delegatai, tarp jų ir Vo
kietijos Užsienio reikalų minist
ras Klaus Kinkei, kalbėjo apie 
kovos su tarptautiniu terorizmu 
sunkumus. „Teroro organizaci
jos ir toliau 'rekrūtuos' savo 
naujus narius, kol nebus pra
dėtos spręsti ir politinės prob
lemos", sakė K. Kinkei. 

Paryžiaus pasitarime nebuvo 
išgirsti JAV raginimai parem
ti „griežtas sankcijas" prieš 
keturias terorizmą remiančias 
valstybes — Iraną, Iraką, Libiją 
ir Sudaną. 

Vyriausybių ekspertai įgalioti 
parengti naują tarptautinę kon
venciją. Ji turėtų užkirsti kelią 
politinio prieglobsčio panau
dojimui planuojant, finansuo
jant, ar dalyvaujant teroro veik
loje bei harmonizuoti viešojo 
transporto saugumą. 

Rinkimams 
artėjant 

Socialdemokratai: Lietuva 
turi išsikovoti savo vietą 

pasaulyje 
Vilnius, liepos 30 d. (AGEP) 

— Socialdemokratų partija ant
radienį paskelbė savo „šešėli
nės" vyriausybės kabinetą, su
darytą iš 15 narių. 

„Šešė l inės" vyriausybės 
premjeru išrinktas Socialde
mokratų partijos pirmininko 
pavaduotojas, Seimo narys Ri
mantas Dagys antradieni spau
dos konferencijoje nenorėjo 
skelbti tik „šešėlinio" finansų 
ministro. Tačiau jis nepaneigė 
žurnalistų prielaidos, kad tai 
gali būti buvęs Seimo narys, 
vėliau tapęs Lietuvos Taupomo
jo banko valdybos nariu Aud
rius Rudys. 

„Šešėlinėje" Socialdemokratų 
vyriausybėje Ekonomikos mi
nisterijai „vadovauja" eko 
nomistė Vida Stasiūnaitė, Pra
monės, prekybos ir energetikos 
ministerijai — Socialdemokratų 

Estijos prezidentą renka parla
mentas, išrinktu laikomas tas 
pretendentas, už kurį balsavo 
68 deputatai iš 101. 

Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ekspertai, baigę darbą 
Vilniuje, susitikime su Lietuvos 
premjeru Mindaugu Stankevi
čiumi pareiškė esą patenkinti 
tuo, kaip Lietuva vykdo sutar
ties su TVF sąlygas. Tikimasi, 
kad, remdamasi misijos darbo 
rezultatais, TVF vadovybė turė
tų priimti sprendimą suteikti 
Lietuvai eilinį kreditą (apie 15 
mln. dolerių). Pusę lėšų ketina
ma skirti valstybinei valiutai 
stabilizuoti, kitą pusę — atei
nančio šildymo sezono kurui 
pirkti. 

Lietuvos vyriausybė patvir
tino taisykles, pagal kurias bus 
išduodami leidimai kai kurioms 
su ginklais susijusioms verslo 
sritims. Lietuvoje norinčioms 
užsiregistruoti arba jau veikian
čioms tokio profilio įmonėms lei
dimus 3 metams išduos bei jų 
veiklą kontroliuos Vidaus rei
kalų ministerija. 

Pardavinėti lygiavamzdžius ir 
medžioklinius graižtvinius šau
tuvus bei jų šaudmenis, arbale
tus (svaidomasis rankinis gink
las), pneumatinius šautuvus ir 
pistoletus, dujinius balionėlius 
bei pirotechnikos priemones bus 
galima įsigijus 5,000 litų kai
nuojantį leidimą. Leidimas ga
minti medžioklinius peilius kai
nuos 500 litų. Visiems leidi
mams gauti reikės pateikti ne 
tik mokesčių inspekcijos pažy
mą, kad pajamos yra deklaruo
tos ir sumokėti vis; mokesčiai, 
bet ir psichiatro bei narkologo 
pažymėjimus apie sveikatos 
būklę. 

Tarptautinis valiutos fondas 
patvirtino 20 mln dolerių pa
skolą Estijai. Šis sprendimas 
vertinamas kaip pasitikėjimo 
šalyje vykdomomis reformomis 
išraiška. Estija ketina naudoti 
šias lėšas tik kritinių situacijų 
atveju. 

Estijos karinių jūrų pajėgų 
vadas Roland Leit spaudos kon
ferencijoje Taline, skirtoje 
tarptautinių kariniu jūrų ma
nevrų „Amber Sea" rezulta
tams, pareiškė, kad Baltijos 
šalys galėtų sukurti bendrą 
karinę eskadrą. 

Rimantas 
Dagi f 

frakcijos patarėjas, Vilniaus 
savivaldybės deputatas Jonas 
Valatka, Krašto apsaugos mi
nisterijai — Seimo narys Niko
lajus Medvedevas, Kultūros mi
nisterijai — Trakų rajono vice
meras, Trakų karališkojo teatro 
direktorius Vytautas Mikalaus
kas, Ryšių ir informatikos mi
nisterijai — ekonomistas Gedi
minas Černiauskas, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai — 
teisininkė Violeta Sivilevičienė, 
Susisiekimo ir transporto minis
terijai — ekonomistas Algis 
Paliukėnas, Sveikatos apsaugos 
ministerijai — buvęs ministras, 
gydytojas Juozas Olekas, Švie
timo ir mokslo ministerijai — 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto docentas Rimantas Vait
kus, Teisingumo ministerijai — 
signataras, teisininkas, Panevė
žio miesto savivaldybės deputa
tas Jonas Liaučius, Užsienio 
reikalų ministerijai — Seimo 
narys Vytautas Plečkaitis, Val
dymo reformų ir savivaldybių 
ministerijai — Radviliškio savi
valdybės deputatas Aloyzas Juo
dis, Vidaus reikalų ministerijai 
— Socialdemokratų partijos at
sakingasis sekretorius Arvydas 
Akstinavičius, Žemės ūkio mi
nisterijai — Vilkaviškio rajono 
tarybos deputatas Algirdas But
kevičius. 

Pasak Rimanto Dagio, „šešėli
nės" vyriausybės tikslas — 
apimti visas sritis ir aptarti 
visas problemas. „Nemanau, jog 
Lietuvai reikalinga specialistų 
vyriausybė. Specialistai JstYi 
dirbti ministerijose ir rengti 
įstatymus", teigė jis. 

Pasak jo, „šešėlinio" kabineto 
programoje pabrėžiama, jog rei
kia visiems suprasti, kad Lie
tuva yra vieningas ūkinis ob
jektas, kuris ateityje turės 
žymiai smarkiau konkuruoti su 
kaimyninėmis valstybėmis. 
„Lietuva turi išsikovoti savo 
vietą pasaulyje, o mes parsi 
duodame bet kam, nepaisydami 
kainos ".pažymėjo R Dagys. 

R. Dagys siūlė visoms poli
tinėms jėgoms, „žadančioms 
greitą Lietuvos atstatymą", pa
skelbti, kas iš jų „gydys" 
Lietuvos ligas. 

Vilniuje liepos 29 d. 
statybininkai prie buvusios 
sovietinės karines komendan
tūros Kosciuškos gatvėje rado 
82 mm minosvaidžio miną. 
Atvažiavusi „Geležinio vilko" 
išminuotojų grupė nustatė, kad 
mina yra su sprogstamu užtai
su, tačiau be sprogdiklio. Ji 
buvo susprogdinta už miesto. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 1 d.: Šv. Alfonsas 

Liguori, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (1697-1787); Meile, 
Vilte, Gaudą. 1922 m. Steigia
masis Seimas priėmė pirmąją 
Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją. 

Rugpjūčio 2 d.: Šv. Eusebi 
jus iš Vercelli, vyskupas 
(283-371 m.); Svč. M. Marijos 
Angelinės 'Porciunkules) Asy
žiuje pašventinimas 1216 m.; 
Marija, Angele. Tugauda.s. Var 
pūnė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

PAMINĖTA J U R G I O 
J A N K A U S 90 METŲ 

SUKAKTIS 

Rašytojas Ju rg i s J a n k u s , 
gyvenantis Redford. Michigan, 
liepos 27 d. šventė savo 90-tąjj 
gimtadienį. ,,Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlė gimta
dienio dieną savo laidoje per
davė . .Draugo" dienraščio 
redaktorės Danutes Bindokie-
nes sveikinimą iš ..Draugo" tos 
dienos vedamojo. Sukaktuvi
ninką sveikino sūnus Almis su 
šeima iš VV'ashingtono, sūnus 
Saulius su žmona iš Georgia 
valstijos ir mart i Danu tė , 
devyni vaikaičiai ir 10 pro
vaikaičių. ..Brangiam tėveliui, 
tėvukui, seneliui ir proseneliui 
linki Dievo palaimos, geros 
sveikatos ir dar daug kūrybin
gų metų". Garsiausiai už visus 
sveikino vaikaitis Cris Jankus, 
pūsdamas trumpetę kartu su 
Olimpiados orkestru Atlantos 
žaidynėse. Liepos 28 dienos 
..Amerikos balso" radijo laidoje, 
marti Danutė Jankienė perdavė 
sveikinimą odės forma. Detroi
te rudenį bus visuomenės ruo
šiamas pagerbimas rašytojui 
Jurgiui Jankui. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ 
OLIMPIADOS ATLANTOJE 

Vita ir Viktoras Memenai At
lantoje stebėjo Lietuvos krep
šinio rinktinės rungtynes. Vik
toras savo įspūdžius iš šių gyvu 
žodžiu perdavė ,.Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės lie
pos 27 d. laidoje. Valandėlė 
transliuojama iš radijo stoties 
WPON, banga 1460 AM antra
dieniais nuo 3-4 v. p.p. ir šešta
dienio rytais nuo 8-9 v.r. 

IŠRINKTA N A U J A 
DAINAVOS TARYBA 

Tradicinė Dainavos jaunimo 
stovyklos metinė šventė, vykusi 
š.m. liepos 28 dieną, sutraukė 
kelis šimtus svečių. Metiniame 
rėmėjų suvažiavime buvo iš
rinkta nauja taryba: Kastytis 
Giedraitis, dr. Kastytis Kar
velis, dr. Marius Laniauskas, 
Vytas Petrulis, Audrius Polikai-
tis ir Vitas Underys. 

Im 

P U T N A M , C T 

MUZIKĖ VEINBERGAITĖ 
P A G E R B Ė KUN. GOBJ 

S. m. birželio 15 d. muzikė 
Goldą Veinbergaitė-Tatz jos 
vyras , lydimi gene ra l in io 
Lietuvos konsulo N*ew Yorke 
Petro Anuso bei jo šeimos, vyko 
į Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyno koplyčioje 
laikomas šeštadienio vakare šv. 
Mišias. Kelių užkimšimas at-

> k :mu visa valandą vėlino, tai 
kun. V. Cukuras Veinbergaitės 

užprašytų šv. Mišių intenciją 
perkėlė į sekmadienio rytą 
laikomas, kuriose dalyvavo ne 
tik atvykėliai, bet ir vietos 
lietuviai. Mišios buvo laikomos 
už kun. Antaną Gobį, prieš me
tus mirusį Rokiškyje (Lietuvo
je). Kun. Cukuras pamoksle 
pateikė, kad kun. Gobis išgel
bėjo Veinbergaitės motiną nuo 
nacių vykdyto žydų naikinimo 
1941 m. Lietuvoje. Veinbergaitė 
šiomis šv. Mišiomis prisimena, 
pagerbia ir pasimeldžia už miru
sį kun. Gobį. Ji pati yra tapusi 
katalike, krikšto vardas Marija. 

Goldą (Marija) Veinbergaitė, 
gimusi Vilniuje 1956 m., baigė 
muzikos mokslus Vilniuje, 
emigravo į Izraelį, prieš 10 metų 
atvyko į New Yorką ir baigė 
garsiąją Julliard muzikos mo
kyklą. Ji yra pianistė ir muzikos 
mokyklos mokytoja. Jos vyras 
yra emigrantas iš Lietuvos. Abu 
bendrauja su lietuviais. 

Pu tnamieč i a i dž iaugės i 
viešnia ir liko jai dėkingi už 
kilnų jos motinos gelbėtojo 
atminimą. Tuo veiksmu primin
ta Wiesentaliui ir jaunesniajai 
žydų kartai, kad buvo daug 
lietuvių, už žydų gelbėjimą 
rizikavusių nacių persekiojimu, 
net mirties bausme. 

VAKARONĖ SU MIRONAIS 

Rašytojas Andrius ir aktorė 
Ona Mironai, gyveną Californi-
joje atvežė Putnaman dalį savo 
archyvų talpinimui Alkos mu
ziejuje ir archyve. Liepos 3 d. 
vietos lietuviai svečių pager
bimui ir su jais pabendravimui 
suruošė literatūrinę vakaronę, 
vykusią Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seselių vienuolyno Rau
dondvaryje.' Su svečiais supa
žindino dr. J. Kriaučiūnas, pa
žįstąs Mironą nuo jaunų dienų 
— abu buvo „Aušros" gimna
zijos (Kaune) klasės draugai ir 
gimnazijos orkestro nariai. 

Mironas perskaitė savo su
kurtą apysaką. Joje pateikta 
menkos moralės karininko gy
venimo kai kurie įvykiai ir 
moraliniai nusikaltimai, bet 
senatvėje jo pergyventų gailė
j imas! už nusikaltimus ir pa
justą kalčių atleidimą („Baltasis 
Kristus"). Mironienė perskaitė 
dalykėlį iš savo vyro rastų. Abu 
Mironai skaitė ištrauką apie 
dailininko ir muziko Konstan
tino M. Čiulionio vizijas, kūrybą 
ir darbus. Klausytojus žavėjo 
meniškai perduodami žodžiai ir 
mintys, daugeliui sukeldami vi
zijas. 

Andrius Mironas, žinomas ir 
Andriaus Norimo vardu, stu
dijavęs Humanitariniame fa
kultete , buvo Lietuvos ka
riuomenės kar in inkas . Nuo 
Karo mokyklos laikų reiškiasi 
lietuvių spaudoje, yra parašęs 
keletą romanų, daugybę apy
sakų, novelių ir kt. kūrinių, 
kurių dalis yra premijuoti. Pa
skutinis jo darbas yra „Žydėjusi 
veikla" — istorija ir veikla tau
tinio ansamblio Vokietijoje, ku
rio jis buvo veikliu nariu, net 

Lietuvos olimpiečiai — irkluotoja Birute Ša- ekiene ir treneris Algirdas Arelis s.m. liepos 7 d. 
prie Stasio Lozoraičio kapo Maruos Nekal t Prasidėjimo vienuolyno kapinėse, Putname. 

Nuotr J . Kriaučiūno 

(̂ -.irfa Marija VeinhergaiteTatz * m birželio 16 d atvykuti pagerbti a.a. kun. 
Antaną (lobi. iankoai Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kapinėse, 
P j 'name 

Nuotr J . Kriauč i f ino 

vadovu. Gaila, dėl piniginių 
išteklių ribotumo galėjo išleisti 
t ik 150 egz. Jis turi paruošęs dar 
nespausdintų kūrinių-romanų 
ir apysakų. Ona Mironienė yra 
aktorė nuo Augsburgo DP sto
vyklos laikų „Atžalyno" an
samblio, nuolat talkina savo 
vyrui. 

Ačiū Mironams už prasmingai 
praleistą vakarą. 

Olimpiečiai P u t n a m e 

Į Atlantoje (Georgia) įvykstan
čias olimpines žaidynes iš Lie
tuvos atvyko 104 asmenys — 
įvairių sporto šakų žaidėjai ir 
t rener ia i . Lietuvos Tautinis 
Olimpinis komitetas finansuoja 
šį užmojį, gaudamas kiek para
mos iš Lietuvos valdžios ir 
telkdamas lėšas Lietuvoje, ypač 
iš pramoninkų bei užsieniuose 
iš įvairių fondų, pramoninkų ir 
sporto organizacijų. Kiekvie
nam olimpiečiui skirtos lėšos 
yra labai kuklios. Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, net ameri
kiečių, ypač sporto mėgėjų, 
pa rama yra ne tik maloniai pri
imama, bet ir reikalinga. O tai 
s k a t i n a žaidėjų pasiryžimą 
rungtynes laimėti. 

Olimpiečiai į JAV atvyko kiek 
anksčiau prieš olimpiadą, kad 
priprasti prie klimato, aplinkos 
ir kitų sąlygų. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselės 
liepos 5 d. priėmė du olimpie
čius: vienvietės valties irkli-
ninkę Birutę Šakickienė ir tre
nerį Algirdą Arelį, apgyven-
dindamos juodu seselių vasar
namyje prie ežero užtvankos 
Woodstocke. Čia irklininkė turi 
geras sąlygas treniruotis ir tai 
daro bent porą kartų kiekvieną 
dieną. 

Irklininkė Šakickienė praėju
sį mėnesį Europos pirmenybių 
rungtynėse Šveicarijoje laimėjo 
ant rą vietą, tai jos vykimą į 
olimpiadą skatino ne t ik Lietu
vos sportininkai, ją kvietė ir 
olimpiados rengėjai. Treneris 
vyksta kar tu su žaidėju ar 
grupe, tai ir Arelis atvyko kar
t u , p r i ž iū r ė t i i r k l i n i n k ė s 
t reniruotę ir saugoti ją nuo 
treniruotės sveikatos pakenki
mų. Vietos lietuviai visokerio
pai padeda olimpiečiams: apsi
rūpinti būtinais pragyvenimo 
reikalais, bendradarbiaudami, 
supažindindami su vietos lie
tuvių kultūrine ir visuomenine 
veikla. 

Liepos 17 d. vienuolyne buvo 
suruošti olimpiečiams išleistu
vių pietūs. Pietų pabaigoje 
vienuolyno vyresnioji ses. Paulė 
Savickaite trumpa kalba svei
kindama olimpiečius pasidžiau
gė, kad galėjo jiems padėti ir 
linkėjo geriausios sėkmės var
žybose. Kalbėjo ir sesele Igne 
Marijošiūte, dr Juozas Kriau 
čiūnas ir Juozas Rygelis. Dr 
Kriaučiūnas, stebėjęs pusdienio 
treniruote sakė. kad treniruotė 
yra labai labai sunkus darbas, 
reikalaująs daug jėgų ir pasi 
šventimo, net iki grėsmes svei
katai . Kalbėtojai ir visi putna
miečiai linkėjo olimpiečiams 
sėkmes 

W O R C E S T E R , M A 

KAUNO ..ŽALGIRIO" 
VETERANAI 

WORCESTERYJE 

Liepos 5 d. iš Lietuvos į New 
Yorką atskrido lietuvių Kauno 
„Žalgirio" krepšinio veteranų 
komanda. Juos iškvietė Bob 
Cousy vardo organizacijos įstei
gėjas, buvęs Holy Cross ir Bos
ton Celtics legendarinis 6 pėdų 
— 2 aukščio krepšinio žaidėjas. 
Organizacijos tikslas — labdara, 
kuriai bus skiriama visos gau
tos pajamos, i Big Brothers-Big 
Sisters of Worcester County and 
Youth Opportunities Upheld, 
Inc.). Krepšinio varžybose daly
vavo arti 40 krepšinio komandų 
iš daugiau kaip 25 valstybių. 
Bob Cousy pareiškė, kad po fut-
bolo-soccer, krepšinis yra antras 
populiariausias žaidimas pasau
lyje. 

Krepšininkai, šalia lietuvių, 
buvo iš Kanados, Albanijos, Iz
raelio, Azerbaidžano, Moldavi
jos, Indijos, Lenkijos ir kitų vals
tybių... Visi apgyvendinti Holy 
Cross kolegijos patalpose. Su 
žalgiriečiais netrukus užmegz
t i ryšiai. Jie mūsų broliai ir 
sesės. 

Liepos 7 d. žalgiriečiai 10 vai. 
ryto dalyvavę pamaldose Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Šventoriuje lietuviai 
karo veteranai su vėliavomis, 
moterys pasipuošusios tauti
niais drabužiais, Lietuvos Vyčių 
26-ta ir 116 ta kuopos bei kitos 
organizacijos laukėme jų at
vykstant, bet nesulaukėm, nes 
juos pavėluotai atvežė. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą sakė 
kun. Jonas Petrauskas, MIC. 
Pasigėrėtinai 'giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės..Po 
Mišių sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. 

Žalgiriečiai i r visi pamaldų 
dalyviai buvo pakviesti pusry
čiams į parapijos salę po bažny
čia. Pusryčius paruošė Lietuvos 
Vyčių abi kuopos ir jų talki
ninkės. Jie buvo sužavėti mūsų 
nuoširdumu ir maloniu priėmi
mu. Mes taip pa t pajutome jų 
šilumą ir meilę mums, kuri 
visus sujungė ir pasijutome kad 
tikrai esame broliai ir sesės 
lietuviai, o Tėvynė Lietuva 
mūsų visų Motina. Sveikino 
, .Neringos" i r „Nevėžio" 
skautų.-čių tuntų tuntininkė 
Irena Markevičienė, Lietuvos 
Vyčių abiejų kuopų pirminin
kės: Ona Leseman ir Darata 
Sinkavitch, Worcesterio organi-

Irklininke Šakickienė ir 
treneris Arelis dėkojo putna-
miečiams už jų priėmimą, 
rūpinimąsi j a i s ir įteikė 
suvenyriniu dovanėlių seselėms 
Paulei ir Igrv-i bei S. Škenenei 
gintaro rožinius, Rygeliams — 
knygą „Lietuva" ir dr. Kriau
čiūnui — varpelį. 

Putname gyvenantieji lietu 
viai linki olimpiečiams sėkmės 
olimpinėse varžybose ir jų 
gyvenime, dėkoja jiems už 
Lietuvos vardo garsinimą. 

J u o z a s Kriaučiūnas 

zacijų tarybos pirmininkas Pet
ras Molis. Vyriausias žalgiriečių 
komandos vadovas supažindino 
Worcester io l i e tuv ius su 
kiekvienu žalgiriečiu. J iems 
visiems įteikta po gėlę. 5 vai. 
p.p. Maironio Parko sporto aikš
tėje vyko draugiškos rungtynės 
su Worcesterio ir Bostono k r e p 
šinio komandomis. Pasibaigus 
varžyboms, Maironio Parko 
vadovybė visus pavaišino. 

Varžybų a t ida rymas 

Liepos 8 d. krepšinio rung
tynės pradėtos 5:30 vai. vakaro 
paradu, kuriame žygiavo ir vie
tos lietuvių organizacijos kartu 
su žalgiriečiais, kurie žygiuo
dami ir uždainavo. Buvo smagu 
ir gražu... Paradą vedė Rev. Jes-
se L. Jackson ir Boston „Cel
tics" patriarchas Red Auerbach, 
važiuodami senovišku atidary
tu viršum automobiliu. Kitame 
automobilyje važiavo John 
Havlicek, Davė Cowens ir kiti 
žymūs sporto vadovai bei sve
čiai. Paradas pasibaigė „Wor-
cester Center", kuriame įvairios 
tautybės turėjo savo stalus 
su užkandėliais. Onutės Kildi-
šienės stalą puošė išdėstyti 
lietuviški audiniai ir kitokie 
suvenyrai. Vaikams įvairūs 
užsiėmimai. Grojo „Big Bear 
Band" orkestras, tik buvo labai 
slegianti šiluma ir tvankus 
oras. 

Po atgaivos, netoli esančiame 
„Worcester Centram", vyko 
oficialus krepšinio varžybų ati
darymas ir koncertas. 

Varžybos 

Liepos 9 d. Clark universiteto 
sporto salėje prasidėjo lietuvių 
žalgiriečių ir Azarbeidžano. 
krepšinio komandų varžybos. 
Liepos 10 d. — rungtynės su Iz
raelio komanda, o liepos 11d.— 
kietos varžybos su New Yorko 
krepšinio komanda. Visas tr is 
dienas nemaža taškų persvara 
varžybas laimėjo žalgiriečiai. 
Buvo jaudinantis momentas ir 
džiaugsmas. Jų veidais riedėjo 
prakaito lašai, o mūsų žiūrovų 
— džiaugsmo ašaros. Mes lietu
viai kiekvieną dieną buvome su 
žalgiriečiais ir mosuodami tri
spalvėmis vėliavėlėmis skan
davome „Lie-tu-va, Lie-tu-va" ir 
šaukėme „Valio!" Paskutinę 
dieną laimėjus kartojome ir 
„Ačiū, Ačiū!" Džiaugėmės kar
tu su žalgiriečiais jų pasiektais 
laimėjimais, bet tai dar nebuvo 
pabaiga, nes liepos 13 d. vyks 
finalinės rungtynės dėl Masters 
championship. 

Liepos 12 d. skirta apsipir
kimui, o 7 vai. vakare Maironio 
Parko vadovybė į Maironio 
Parką pakvietė ne tik žalgirie
čius, bet Kanados, Albanijos, Iz
raelio, Azarbeidžano, Moldavi
jos, New Yorko ir Worcesterio 
krepšinio komandas, kurios šeš
tadienį varžysis dėl Masters 
championship, ir visas nemo
kamai vaišino picomis ir alumi. 

Liepos 13 d. žalgiriečiams ne
buvo tokia laiminga, kaip anks 
tyvesnės, nes nedideliu taškų 
skirtumu jie pralaimėjo prieš 
Worcesterio komandą (66:57) 
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metams H matu 3 man. 
JAV $96.00 $56.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $80.00 $46.00 $36X10 
Užsakant l Lietuvą 
(Aircargo) $100.00 $56.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Uisakant i aastoni 
oro paštu $600.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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varžybos dėl Masters champion
ship. Įspūdingas buvo Bob Cou
sy vardo organizacijos krepšinio 
varžybų uždarymas, nepaisant, 
kad uraganas „Ber tha" šią 
dieną slinko p e r Naująją 
Angliją ir ištisą dieną lijo. 

Liepos 14 d. viešnagė Bostone. 
Liepos 15 d. dar viena išvyka. 
Liepos 16 d. iš New Yorko iš
skrido į Lietuvą. Žalgiriečiai 
mūsų tarpe jautėsi kaip pas 
savuosius atvykę. 

Tikimės, kad žalgiriečiai vete
ranai grįžo į Tėvynę jausdami tą 
gražų meilės ir solidarumo ryšį, 
kuris jiems viešint Amerikoje 
jungė mus visus kaip t ikrus 
Lietuvos vaikus. 

Lietuvius žalgiriečius vete
ranus globoti buvo sudarytas 
gausus abiejų lietuvių parapijų 
jungtinis komitetas, kuriam 
vadovavo Ronald E. Špakaus-
kas. Daug darbo įdėjo abiejų 
Lietuvos Vyčių kuopų pirmi
ninkės Ona Leseman ir Darata 
Sinkavitch bei kiti nariai . Gra
žiai talkino „Neringos" tunto 
skautes, vadovaujamos sesės 
Irenos Markevičienės, kuriai 
teko pakelti didelę darbo naštą. 
Prisidėjo ir kitos organizacijos. 
Darbas vyko labai sklandžiai. 

J .M. 

P IRMAUJA SUKČIAVIMAI 
IR PINIGŲ 

PADIRBINĖJIMAS 

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
ekonominių nusikaltimų skai
čius, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, 
išaugo daugiau kaip keturiais 
šimtais. Pernai sausio-birželio 
mėnesiais buvo įregistruoti 
1,926 ekonominiai nusikalti
mai, šiemet — 2,327. Statistikos 
departamento duomenimis, šie
met labai padaugėjo sukčiavimų 
i r pinigų arba vertybinių popie
rių padirbinėjimų. raasi? 

Sukčiavimų per pusmetį įre
gistruota 499, pernai tuo pačiu 
laikotarpiu — 216. Netikrų pi
nigų arba vertybinių popierių 
gaminimo ir paleidimų apyvar
ton atvejų įregistruota atitinka
mai 207 ir 199. 

Išaugo kontrabandos mastai 
per pusmetį užfiksuoti 133 kon
trabandos faktai, pernai —104. 
Tačiau ekonominių nusikalti
mų grupėje šiemet retesnės va
gystės ir kyšininkavimas: va
gysčių šiemet įregistruota 104, 
pernai at i t inkamu laikotarpiu 
— 228, kyšininkavimo atvejų 22 
ir 51. 
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Dešimtosios tautinių tokių šventės metu jos vadovai ir ruošėjai buvo apsilankę Illinois valstijos 
gubernatoriaus Jim Edgar įstaigoje Čikagoje, kur jiems įteikta speciali proklamacija. Iš kairės: 
Dalia Etakienė, Birutė Vindašienė, Algirdas Vaičiūnas, Kanados LB pirm., Jūratė Budrienė, Pat 
Michalski, gubernatoriaus atstovė, Regina Narušienė, JAV LB pirm. ir Birutė Jasaitienė. 

LIETUVA STATISTIKOS 
ŠVIESOJE 
IGNAS MEDŽIUKAS 

1996 m. pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 mln. 712 tūkstančių 
žmonių. 1995 m. statistikos 
duomenimis mirė 4,126 žmonė
mis daugiau, nei gimė. Tai liūd
na statistika, rodanti, kad lietu
vių tauta jau įsirikiavo į išnyks
tančių tautų eilę. 50 metų sovie
tinis laikotarpis su nutautinimo 
politika ir bolševikų genocidu 
palaužė tautos jėgas. Kova prieš 
religiją pakirto moralę, paremtą 
krikščioniška etika. Taigi šian
dien šalia valstybinio saugumo, 
ekonominio atkutimo, labai 
svarbu sudaryti sąlygas, kad 
šeimos galėtų u ž a u g i n t i 
daugiau vaikų, n e s m ū s ų 
negausiai tautai tai yra gyvy
binis reikalas. Ypatingas dėme
sys turėtų būti kreipiamas į tau
tos sveikatingumą, o tuo šiuo 
metu negal ima pas ig ir t i . 
Daugėja sergančių alkoholinė
mis psichozėmis. Praėjusiais 
metais buvo 69,000 sergančių 
alkoholizmu, 1,3 tūkstančio 
narkomanija ir toksikomanija. 
Per metus nusižudė 1,654 žmo
nės, paskutiniu metu padaugėjo 
moterų savižudybės. Kasmet 
dėl nelaimingų atsitikimų žūs
ta apie 5,000 asmenų, dažnai dėl 
alkoholio vartojimo. 

Po Černobilio katastrofos Lie
tuvoje plinta vėžio liga. Pernai 
užregistruota 13 proc. daugiau 
negu 1994 m. sergančių pikty
biniais navikais. Baiminamasi 
dėl Ignalinos atominės jėgainės 
saugumo. Dėl jos yra susirūpinę 
net ir kaimyninių valstybių gy
ventojai. 

Lietuvoje plinta tuberkuliozė, 
infekcinės ligos, 19 kartų padi

dėjo sifilio susirgimų. Amžiaus 
vidurkis Lietuvos gyventojų yra 
69 metai (Rusijoje 58 m.). Gydy
tojų yra apie 15,000, ligoninių 
— 200. Sveikatos apsaugai iš 
biudžeto skiriama apie 5 proc. 
Labai pasigendama sveikatos 
apsaugos įstatymo. Medicinos 
personalo darbuotojų atlygi
nimai, imant dėmesin jų atsa
komybę, yra labai žemi. Tai 
pasekmė tebeveikiančio sovie
tinio paveldo. 

Kasmet Lietuvoje išsiskiria 
60 proc. susituokusių, kai Vaka
rų Europoje, Danijoje ir D. Bri
tanijoje apie 30 procentų. Dėl 
pairusių šeinių nukenčia vaikų 
auklėjimas. Dažnai tokie vaikai 
patenka į prieglaudas ar nepil
namečių nusikaltėl ių insti
tucijas. Jie tampa visuomenei 
našta, nes patys dažnai būna 
sugadinti. 

Visuomenė į jaunimą deda 
daug vilčių. Tikisi, kad jis pasi
ruošęs išves kraštą į gražų 
rytojų. Todėl steigiamos įvairios 
mokyklos, kad jaunimas pasi
ruoštų ateities uždaviniams. 
Besimokančių visose mokyklose 
skaičius 666 tūkstančiai (1994 
m. buvo 644 tūkstančiai). Mo
kyklų nelanko 17,000 vaikų 
iki 16 metų. Vien į pirmas 
klases neatėjo daugiau kaip 7 
tūkst. septynmečių. 

Ekonominis gyvenimo lygis 
yra žemas. Infliacija didelė. Pra
ėjusiais metais siekė 35.7 proc, 
1994 m. 45,1 proc. Maisto pro
duktai pabrango 40,8 proc. būs
to išlaidos, kuro ir energijos kai
nos padidėjo 41,6 proc. 
Šiemet kovo mėn. infliacija 
buvo 2,3 proc. Maisto produktai, 

gėrimai, tabako gaminiai pa
brango 2,7 proc., drabužiai ir 
avalynė 1,2 proc. Atpigo mėsa ir 
jos gaminiai 0,7 proc. Kiti pro
duktai pabrango. 

Mažmenų prekių apyvarta 
padidėjo 5,9 proc. 1995 m. eks
portas, palyginus su 1994 m., 
padidėjo 33,6 proc. importas 
28,7 proc. Svarbiausi užsienio 
Lietuvos prekybos partneriai, 
kaip ir anksčiau, buvo Rusija, į 
kurią buvo eksportuota 20,4 
proc., importuota 29,1 proc. 
Vokietija — eksportuota 14,4 
proc, importuota 15,6 proc. Eko
nominiai saitai dar tvirtai laiko 
Lietuvą pririšę prie Rusijos, 
ypač energetikos srityje. Tai 
matydama, Rusijos valdžia 
tokia padėtimi naudojasi spaus
dama Lietuvą ir politiškai. 

Šių metų pradžioje minimalus 
gyvenimo lygis buvo 90 Lt. 
minimali mėn. alga 210 Lt. Ge
riausia apmokami buvo bankų 
tarnautojai — 1,538 Lt, trans
portininkai ir sandėliuotojai — 
1085 Lt, valdžios, ministerijų ir 

departamentų pareigūnai — 948 
Lt, teisėsaugos ir teisėtvarkos 
tarnautojai — 849 Lt. 

Nedarbas Lietuvoje didėja. 
Vasario pradžioje buvo 7,9 proc. 
bedarbių (pr. metais tuo pat 
laiku — 5,2 proc). Bedarbių 
visoje šalyje buvo 58.8 tūkst. 
(per metus padaugėjo 23.000, ar
ba 64 proc). Daugiau nei pusė 
ieškančių darbo buvo moterys. 
Pagal profesijas daugiausia dar 
bo ieškančių yra darbininkai. 
Tarnautojų, ieškančių darbo, 
buvo 34,6 tūkst. 

1995 m. Lietuvoje užregist 
ruota 60,819 nusikaltimų, t.y. 
3,7 proc. daugiau negu užper 
nai. Kasdien buvo užregist
ruojama vidutiniškai 167 nusi 
kaitimai, kurių 34 sunkūs. 
Išaiškinta apie 40 proc. nusikal-
timų. 

{TEIKTOS 
LITERATŪRINĖS 

PREMIJOS 

Kauno Maironio literatūros 
muziejuje įteiktos dvi literatū
rines premijos po 100 dolerių 
poetui Vytautui Valentinui Na
vickui už eilėraščių rinkinį 
„Prabilo tėviškės beržai" ir pro
zininkui Broniui Jauniškiui už 
romaną „Pėdsakai Amazonės 
džiunglėse". 

Premijas nepriklausomų rašy
tojų sąjungos nariams įteikėjų 
įsteigėja — Los Angeles, CA. 
gyvenanti, lietuvaitė gydytoja 
Nijolė Bataityte-Glaze. 

Maironio literatūros muzieju
je taip pat įteikta ir kalifornie-
čių verslininkų Agotos ir Jono 
Dancy 200 dolerių premija Si
biro tremtyje rašiusiam poetui 
Juozui Grušui už eilėraščių 
knygas „Šiaurės pašvaistė" ir 
„Žaltvykslė". 

N. Bataitytė-Glaze nuo 1997 
metų skirs dar vieną literatūros 
premiją už geriausią knygą vai
kams ir jaunimui. 

(LR, 07.24) 

NENORI DIRBTI VILNIAUS 
KRAŠTE 

Apie 200 Šiaulių pedagoginio 
instituto absolventų kreipėsi į 
miesto darbo biržą, prašydami 
darbo, tačiau visi jie skeptiškai 
įvertino biržos pasiūlymą vykti 
dirbti ir gyventi į Vilniaus 
kraštą. Jaunųjų specialistų 
nesuviliojo ir siūlymai aprūpinti 
gyvenamuoju plotu. 

Per 40 jaunųjų inžinierių, 
baigusių Šiaulių aukštesniąją 
technikos mokyklą, taip pat 
neturi darbo. Jiems irgi siūloma 
dirbti Vilniaus krašte. Bet, 
daugumos nuomone, geriau tu
rėti kvalifikacijos neatitinkantį 
darbą, negu važiuoti į kažkur 
toli nuo namų. Vilniaus krašte 
— Vilniaus, Šalčininkų ir Šven
čionių rajonuose — gyventojų 
dauguma yra lenkų tautybės. 

(ELTA, 07.24) 

RAŠYTOJAI IR PINIGŲ 
TRŪKUMAS 

Premjeras Mindaugas Stanke
vičius liepos 22 d. susitiko su 
Rašytojų sąjungos atstovais. Pa
sak Rašytojų sąjungos pir
mininko Valentino Sventicko, 
kultūros žmones neramina ir 
trukdo sunki krašto ekonominė 
padėtis. Nepakankamai finan
suojama knygų, periodinių žur
nalų, savaitraščių leidyba. 

Meno kūrėjų sąjungos prezi
dentas rašyt. Vytautas Mar-
tinkus akcentavo, jog Lietuvai 
būtų priimtinesnis Europos, 
ypač Skandinavijos kraštų, kul
tūros modelis, kurio pagrindinė 
nuostata — valstybė dotuoja ir 
remia valstybinės kultūros 
programą. 

Pasak vyriausybės informaci
jos centro, M. Stankevičius 
patikino rašytojus, kad. pagal 
valstybės išgales, kultūros pe
riodikai bei knygų leidybai bus 
skiriama lėšų. Susitikimo metu 
aptartos ir kitos rašytojų pro
blemos, sutarta bendromis jėgo
mis rengti valstybės kultūros 
gyvenimą reglamentuojančius 
dokumentus. 

(LR. 07.24) 

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 

Natalija Katilienė tarptauti
niame Girardi dainininkų kon
kurse Koburge, Vokietijoje, 
pelnė net dvi premijas. Reginos 
Maciūtės mokinei buvo paskir
ta trečioji vieta ir specialusis 
prizas už geriausią XX a. operos 
arijos atlikimą. Konkurse daly
vavo per 40 dainininkų iš 12 
valstybių. Natalija Katilienė 
dalyvavo konkurse kartu su 
pianiste Egle Perkumaite. Prieš 
kelias dienas Natalija Katilienė 
kartu su Ina Linaburgyte ir 
Diana Vingelyte išvyko į tarp
tautinį muzikos festivalį Šrunse 
Austrijoje. Po festivalio Natali
ja Katilienė Bonos operos teatre 
rengs Siuzanos partiją Mozart 
, Figaro vedybose" ir Nanetos 
partiją Verdi „Falstafe". (R 
07.19) 

Danutė Bindokiene 

Liežuvio estafetė" 

Sveikatos apsa ôs ministerijoje labdaros komiteto narė dr. O. Grima-
lauskiene ir sv> -nas iš Christian Relief Services Amerikoje ir Krizek ši 
pavasarį Vilnių •••. 
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Net ir kitataučiai pastebėję, 

kad iš visų sporto šakų lietu
viams arčiausias prie širdies yra 
krepšinis, bet antroje vietoje, be 
abejonės, būtų „liežuvio estafe
tė". Tiesa, už tai kol kas nedali
nami medaliai tarptautinėse 
varžybose, tačiau „žaidėjai" 
pasitenkinimą gali ir be jų pa
justi, kai naujam pašnekovui 
perduodama iki tol negirdėta ži
nia. O ir taisyklės labai papras
tos, nesunkiai atsimenamos: 
gandą reikia nedelsiant pasiųs
ti tolyn, prieš tai šiek tiek 
padailinus, kad jo įspūdis būtų 
stipresnis. 

Galimybės čia neribotos, nes 
„nešti estafetėje" tinka pavie-
niai asmenys, organizacijos, in
stitucijos — žodžiu, viskas, kas 
tik „ant liežuvio" išsitenka ir 
pasiunčiama kitiems. Turime 
pasigirti (galbūt čia reikėtų var
toti kitą žodį...), kad pastaro
siomis savaitėmis svarbus 
„liežuvio estafetės" dėmuo yra 
dienraštis „Draugas". „Žai
dėjai" jau pasistengė savo žinias 
paskleisti kone taip plačiai, kaip 
išsisklaidę dienraščio skai
tytojai. Galbūt iš dalies čia pasi
tarnavo ir tautinių šokių šven
tės svečiai, parvežę iš Čikagos 
„šviežiausių" naujienų. Iš 
tikrųjų smagu, kad apie „Drau
gą" šnekama, nes niekas nesi
sieloja nereikšmingais dalykais, 
bet atėjo laikas sustabdyti per 
didelį įsibėgėjimą, kad lais
valaikio pramoga nepavirstų 
piktos valios įrankiu 

Pagrindinė „liežuvio estafe
tės" tema: „Draugas" netrukus 
bus uždarytas, o galbūt jo lei
dimą perims... (į daugtaškių 
vietą įspraudžiama „sava" ver
sija), nes dabartinė vadovybė 
išmetė t. marijonus, atleidinėja 
darbininkus, sustabdė darbus 
spaustuvėje ir net Dieve, apsau
gok! — susigalvojo savaitraštį 
anglų kalba. Tačiau ir šioje 
gandų mišrainėje yra nemažai 
tikrovės, tik reikia ją išlukštenti 
iš vaizduotės priemaišų. Pažvel
kime į kai ką labai atvirai. 

Visų pirma „Draugas" net 
nemano sprukti iš po t. mari
jonų pasparnės, kur patogiai 
prisiglaudęs ir tėviškai globo
jamas nuo 1919 m. Du svarbiau
si — ir nepamainomi — mari
jonų vienuolijos atstovai šiuo 
metu mums yra provincijolas 
kun. Donald Petraitis ir „Drau
go" moderatorius kun. Viktoras 
Rimšelis. Provincijolo pri 
tarimą, palankumą ir rūpestį 
„Draugas" jaučia kasdien ir 
džiaugiasi turėdamas. Kun. V. 
Rimšelis ateina iš ilgos eilės 
nuoširdžių „Draugo" talki
ninkų, tėvų ir brolių marijonų, 
kurie savo laiką, jėgas ir talentą 
aukojo lietuviškai katalikiškai 
spaudai. Nedaug jų šiandien 
liko mūsų tarpe, todėl ypač ver

tiname kun Rimšelio talka bei 
patarimus. 

Tiesa, kad kai kurie darbinin
kai atleidžiami. Norint taupyti 
lėšas ir tvirčiau stovėti ant kojų. 
būtina aitriu bei kritišku žvilgs
niu pažvelgti į savo darbą. Jeigu 
galima j} efektingiau ir su 
mažiau žmonių atlikti, juo ge 
riau. Daug JAV įmonių ir įstai 
gų dabar šį metodą' naudoja, 
kodėl „Draugas" neturėtu 
teisės? Jau geroka daugiau 
kaip 50 m. „Draugo" leidimu 
rūpinasi Lietuvi.: kataliku 
spaudos draugija, sudaryta iš t. 
marijonų ir pasaui;(ėiu Po 
kelių nelabai sėkmingu ban
dymų dienraščio administra
cijos reikaluose, šioje draugijoje 
išrinkta vykdomoji valdyba 
susidedanti iš pirm Jono Vaz 
nelio, kun. Viktoro Rimšelio. 
Marijos Remienes. Algio Ba 
kaičio ir Kosto Dočkaus. Si 
savanorių pasišventėliu grupele 
savo paskirti supranta ir vykdo. 
artimai dirbdama su redakcija, 
administracija ir t. marijonu 
provincijolu. Kadangi į tiesiog} 
darbą įsijungė daugiau žmonių, 
visiems pasidarė lengviau. 

Neseniai pasamdytas naujas 
administratorius paveldėjo tokį 
neatliktų ar apleistu darbu krū
vį, kad vienam žmogui vargiai 
būtų įmanoma išsikapstyti. Mes 
stengiamės dirbti visi kartu, nes 
tik taip pasieksime geresniu 
rezultatų. Kadangi reikėjo daug 
atlikti, nutarta žengti dar 
žingsnį pirmyn ir kai ka pakeis 
ti. Persitvarkymo metu pasitai 
ko nesklandumų, bet jie netru
kus išnyks.-Mes tuo tvirtai ti
kime. Kai kurie žmonės, net toje 
nedidelėje „Draugo" darbuotojų 
grupėje, nelengvai priima pasi
keitimus. „Visuomet taip buvo" 
— tai jų gyvenimo motto. tačiau 
reikia juk žvelgti j ateitį Bai
giasi 20-tasis šimtmetis ir būtų 
nelogiška dirbti, pasišviečiant 
balanomis. 

Be reikalo taip būkštaujama 
dėl „Draugo" laidos anglų 
kalba. Ji nieko bendra neturi su 
dienraščiu, kuris ir toliau lieka 
visiškai lietuviškas. Traukime 
pagaliau galvas iš smėlio ir 
apsidairykime! Jeigu tie. kurie 
lietuviško laikraščio baidosi 
kaip „pinčiukas" kryžiaus ir dėl 
to nėra informuojami apie Lie
tuvos reikalus, lietuviu gyve
nimą, pradės skaityti angliškai 
tą medžiagą, kur pateikiama 
lietuvių kalba, kokia čia skriau
da dienraščiui ar lietuvišku
mui? Kodėl, nauja idėja išgirdė, 
visų pirmąją pasmerkiame, net 
neturėję progos pagalvoti, ar ji 
gera, ar bloga9 

Baigiasi olimpiada Atlantoje. 
laikas baigti ir ..liežuviu estą 
fetę". Panaudokime ta energiją 
vertingesniam darbui ..Drau
gas" neseniai sulaukė ų7 metu 
ir nė nemano išnvkti 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS V O L E R T A S 

Jį buvau 
sutikęs, kai 1928 m. mažu arkliuku per Bavariją važia
vo, įdomus žmogus, jam tada paskolinau kelias markes. 
Žadėjo grąžinti, bet, matyt, užmiršo. 

— Gyvas, gyvas, netoliese pabėgėlių stovykloje 
gyvena, — toks mano atsakymas būtų galėjęs vokiečius 
sugundyti, kad i i Ruigio pradėtų skolos ieškoti. Žinoma, 
tai būtų sunki užduotis... 

Taigi po ilgėlesnio svarstymo apsisprendžiau, kad 
svarbių pedagoginių žinių vargingos kelionės i 
Memingeną ir Ulmą neduos. 

— Užtenka, — teisinausi pats sau. — Kelionėms iš
leisiu sunkiai taupytas markes, suvalgysiu visą duonelę, 
juodai dienai atidėtą, o mano direktorius R. Zalubas šio 
sumanumo ir vargo neįvertins. 

Kaip jis galėjo įvertinti? Juk tasai sąžiningas žmogus 
pats vos vos vertėsi, vos išmaitino šeimą. 

Mano žinios apie Vokietijos aukštesnes mokyklas 
liko nepilnos. Gaila. Bet tuo būdu laimėjo mano ap
sileidimas! 

Kempteno stovykloje buvo gražus būreliai skaučių 
ir skautų. Gėrėdavomės, kai jie uniformuoti žygiuodavo 

po stovyklos kiemą. Ypač daug iškilmingumo suda
rydavo įvairių švenčių proga (pvz.. Vasario 16), kai su
stodavo prie kieme esančios klombos su lietuvišku kry
žium ir vėliavos stiebu. 

Iš kur tos uniformos, iš kur įvairios virvutės, seg
tukai ir ženkliukai? Nelengvai gaudavome sagą, jei iš
trūkusią, ypač iš blogos vietos, reikėdavo pakeisti, o štai 
berniukai ir mergaičiukės net blizgėjo nuo metalinių 
žibučių. Turbūt daug padėjo tasai mūsų tamsiaodis drau
gas Vašingtonas iš IRO. Be to, žmonės savo vaikams 
sugebėdavo iš nieko sukurti įvairius niekus. 

Skautes ir skautus daugiausia sudarė moksleiviai. 
Bet buvo ir mokyklas nelankančių, ypač tarp skaučių 
Žiūrėk, jauna motinėlė supa kūdikėlį, o už valandos jau 
bėga į skaučių sueigą. Vaiką perima tėvelis, keičia palu 
tes, šildo pienelį, sukasi kitokiose jaunos kartos 
auginimo apeigose. Ir gerai! Ar tik jie gali salėje krepšini 
metyti ir kieme politikuoti? Tegul ir žmonelės po tą pati 
kiemą uniformuotos pažygiuoja Sveika, laisva, gražu. 
iškilminga. Ir kvapas geresnis, kaip drėgnus vystyk 
lėlius kilnojant. 

Viskas ėjo kultūringai ir sėkmingai, kol neįsimaišė 
tylūs šnibždvliai. Įvairūs iš ausies į ausį pasikalbėjimai 
nuogąstavimai ir pasitarimai vystėsi „aukštesnės kla 
sės" (ne pačios „aukščiausios"!) tarpe. 

— Skautus vė! daro smetonininkais, — šiaušėsi 
vieni. 

— Ar matote, kiek angelaičių augina? — net paraus 
davo antri, i uniformuotas mergaites ir berniukus 

rodydami, šiurpią naujieną vienas kitam perduodami 
Vieni kaltino visus skautų vadovus, kiti — kitus. 

Gandai sklido patyliukais (kuždu kuždu, šiugždu 
šiugždu), maždaug tokiu pačiu keliu, kaip elgiamasi 
slaptose saugumo tarnybose. Rimtesni tėvai susirūpino, 
kad nesugriūtų jaunimo organizacija, ir ieškojo būdų, 
kaip rusenančius gandus užgesinti. Nusprendė, kad būtų 
naudingas vadovybės pakeitimas, išjungiant ryškius 
smetonininkų ir angelaičių patronus. 

Taip ir įvyko. Be revoliucijų, be pykčių, be triukšmų. 
Kultūringi gandai, kultūringos reformos, kultūringas 
skautų gyvenimas. Toks buvo, toks liko. Bet ir man 
reikėjo susigrąžinti paauglystės nuotaikas, kad pajėg
čiau vykdyti uždėtas tunto adjutanto pareigas. Ir vyk
džiau. Žygiavau rikiuotėse, raportavau tuntininkui — 
lyg puskarininkis kariuomenėje, ne tiek galingas, kiek 
rėksmingas. O tada mūsų skautai militaristinės tvarkos 
dar nevengė. Kai iš skautybės pasitraukiau į pensiją, 
buvau užsitarnavęs paskautininko laipsnį. Tai lyg koks 
dimisijos viršila. 

Sueidavome ir su vokiečiais skautais, nors jie savo 
visuomenėje dar nebuvo populiarūs. Bendros sueigos, 
bendri pokalbiai. Man tekdavo daugiausia pasistengti, 
nes nebijojau jų kalbos. Vienas vokiečių vadovų, Herr 
Sepp, menininkas, prisikabino, kad pasėdėčiau portre
tėliui. Pasėdėjau. 1948.05.07 jis man įteikė savo darbą. 

Iki dabar tasai kuklus portrečiukas kabo mūsų 
namuose. Tai anų laikų suvenyras. Po juo vienoje pusėje 

parašyta: Scout Master Vytautas Volertas: kitoje — 
Rover Sepp. Kai žmona užmeta akį, išsivysto panašaus 
stiliaus pokalbis: 

— Kam tu jį laikai? 
— O ką daryti? 
— Išmesk! 
— Eik sau... Juk prisiminimas. 
— Koks čia prisiminimas? Pasenęs, išgeltęs, gadina 

vaizdą. 
Kad vaizdas visai nesugestų, tą paveiksliuką ka 

binėjau neryškiose vietose, bet žmona vis tiek ji 
retkarčiais prisimena. Net buvo į rūsį nunešusi. Aš vel 
susigrąžinau ir pakabinau savo kambario tokioje vie-
telėje, kur jį mato tik privilegijuotieji, kuriems paroda-j 
Štai ir turiu Rover Sepp paveikslą, jau greitai pa 
sieksiantį penkias dešimtis metų. O kad jo žmona 
nemėgsta, numykiu, nutyliu. Prieštarauti tokiai gerai. 
rūpestingai moteriškei, kuri žiūri, kad vaizdas nesuk
tų, būtų negražu. 

Su skautais Kemptene iš vyresniųjų gražiai dirbo 
Evelina Kolupailaitė-Masiokienė, Ona Puzinausk; •-••. 
Skladaitytė, Pranas Urbutis, Aleksas Radžius. Edmun
das Vengianskas. Prof. Stp. KolupaU.-' 'n-p pat jų 
neailenkė. 

Darbai stūmėsi, vienas kitam nekliudydami Tik 
vienąkart turėjau pasiimti dvi savaites atostogų ir 
palikti dėstymą gimnazijoje. 

'Bus daugiau i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

NAUJA LITERATŪROS 
MOKSLŲ DAKTARĖ 

Gegužes 15 dieną Mildai Pa
lubinskaitei Columbia univer
sitete. New York'e buvo suteik
tas daktaro laipsnis italų litera
tūros srityje. Devynioliktojo ir 
dvidešimtojo amžiaus italų lite
ratūros specialistė, dr. Palubin
skaite parašė disertaciją tema 
„Etnografija ir tautosaka Gra
žia Deirida romanuose". Italų 
rašytoja Gražia Deledda, laimė
jusi Nobelio literatūros premiją 
1926 metais, yra parašiusi 35 
romanus, iš kurių pusė dar te
bėra spausdinami dideliu ti
ražu. Savo tezėje dr. Palubin
skaitė teigia, jog Deledda 
remiasi savo gimtosios Sardini-
jos tautosaka, kurdama gyvą 
vaizduotės pasaulį savo roma
nuose, kuris yra drauge sveti
mas ir prieeinamas jos skaityto
jams. Tuo būdu Deledda per 
savo kūrybą, yra pristačiusi 
pasaulinei publikai Sardiniją 
(vieną Italijos sričių, truputį į 
pietus nuo Korsikos) ir jos 
gyventojų — sardų ypatingą 
kultūrą. Dr. Palubinskaitė riša 
šį Deleddos rašytojišką metodą 
su tuo laiku Europoje paplitusiu 
susidomėjimu tautosaka ir po
puliariąja kultūra, kuris atvėrė 
duris mažesnėms tautoms įeiti 
su jų pačių įnašu į pasaulio 
grožinės literatūros ir dailės 
kultūrinį „banką". 

Dr. Palubinskaitė savo studijų 
metu yra praleidusi daug laiko 
Italijoje. Ji ypač dėkinga Danie-
lai Lozoraitienei ir a.a. am
basadoriui Stasiui Lozoraičiui, 
sudariusiems sąlygas stažuotei 
Lietuvos pasiuntinybėje prie 
Švento sosto 1990 metų vasarą. 
ir kurie kartu su ambasadorium 
Kaziu Lozoraičiu, jo žmona Gio-
vanna bei dukra Daina ją ap
dovanojo savo draugyste. Col
umbia un ive r s i t e t a s Pa lu 
binskaitei s u t e i k ė Oldr in i 
premiją įgalinusią ją praleisti 
1992-1993 m e t u s Italijoje, 
renkant disertacijai medžiagą 
Florencijoje, Romoje ir Nuoro 
miestelyje. Sardinijoje. 

Pastaruosius dvejus metus dr. 
Milda Palubinskaitė yra dėsčiu
si italų literatūrą University of 
Delaware, kur šiuo metu yra 
Asistant Professor of Italian. 
Yra skaičiusi paskaitas iš savo 
mokslinės specialybės Simmons 
College, Bostone, ir American 
Society for Eighteenth Century 
Studies metinėje konferencijoje. 
Pernai ji kalbėjo ateit ininkų 
studijų dienose Dainavoje Dar
bo dienos s a v a i t g a l į . Jos 
straipsniai yra buvę spaudina-
mi . ,Draugo" ku l tū r in i ame 
priede. Milda Palubinskaitė yra 
labai dėkinga atei t ininkų sąjū
džiui ir šio krašto lietuviškajai 
bendruomenei, kurie visą laiką 
buvo atrama jos tėvams Saulei 
ir dr. Feliksui Palubinskams, 
auklėjusiems ją būti lietuve, 
katalike, inteligente. Tą auklė
jimą ji laiko savo svarbiausiu 
asmeniniu tur tu. 

Dr. Milda Palubinskaitė gimė 
1967 metais Los Angeles mies
te, ketvirtoji iš penkių vaikų 
šeimos. Baigė Šv. Kazimiero pa
rapijos lituanistinę mokyklą. 
Buvo Los Angeles moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininke, 
vadovavo moksleivių ateitinin
kų kursams ir jaunučių ateiti
ninkų stovykloms Dainavoje. 
Savo bakalauro laipsnį įsigijo 
cum laudae Notre Dame univer
sitete, South Bend, Indiana. 
Studijavo kiniečių kalbą Tian-
jin mieste, Kinijoje, o italų 
kalbos studijas ėjo Romoje. 
Lankė l i tuanist ikos kursus 
Vilniaus universitete, Lietuvo
je, bei lituanistikos seminarą Il
linois valstijoje. 1992 metais ji 
buvo New York'o atstovė Pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese 
Pietų Amerikoje. 

Džiaugdamiesi dr. Mildos Pa
lubinskaitės moksliniais pasie
kimais, linkime jai ir toliau su 
tokiu pat entuziazmu tarnaut i 
savo tautos žmonėms ir su jais 
dalintis ta šviesa, kurią ji mato 
savo mokslinio darbo rate. 

B.P. 

CLASSIFIED GUIDE 

Dr. Milda Palubinskaitė tarp besididžiuojančiu os laimėjimais tėvelių — dr. Felikso Palubinsko 
ir Saulės Liulevičiūtes-Palubinskienės. 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
STEBINA PASAULĮ 

Graiki ja nuga lė t a net 33 t a škų sk i r tumu 

SU LLKS PARTIZANAIS 
LIETUVOJE 

Neseniai lankantis Lietuvoje. 
Panevėžyje, aplankiau Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio pirm. 
Joną Čeponį, buvusį partizaną, 
slapyvardžiu „Vaidila" ir „Vai
devutis". J a m buvo perduota 
2,200 dol. Lietuvos Partizanų 
globos fondo pinigų, kurios 
Amerikos lietuviai suaukojo bu
vusiems partizanams paremti. 
Iki birželio 1 d. suaukota 54.000 
dol. iš kurių 44.000 dol. jau 
persiųsta į Lietuvą LLKS vado
vybei. 

Pirmieji 50 dol. buvo išdalinti 
visiems registruotiems LLKS 
nariams, kaip pripažinimas, 
kad jie su g-.nklu rankoje stojo 
prieš okupantą, nelygioje kovo
je buvo sužeisti, užnuodyti, 
išduoti parsidavėlių ar stribų 
buvo teisti ir išsiųsti į Sibiro 
lagenus ilgiems metams. Jų yra 
likę apie 400. Toliau pinigai 
skirstomi, t ikrai pagalbos rei-
Kalingiems. LLKS nariams — 
partizanams. O jų gretos vis 
mažėja. Beveik kas savaite po 

vieną apleidžia Lietuvos žemelę, 
dėl kurios laisvės tiek iškentėjo, 
o grįžę tapo neįvertinti ir pa
miršti Lietuvos valdžios. 

Buvo taip pat malonu perduo
ti 1,000 dol. čekį, kurį per LPG 
fondą paaukojo L. D. Kunigaikš
tienės Birutės draugijos Čika
gos skyrius. Tai t ikrai gražus 
sektinas pavyzdys mūsų kitoms 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
komanda sėkmingai skina per 
galės, savo varžovus įveikdama 
dideliu taškų skirtumu. Po įspū
dingo — 116-55 laimėjimo pa
skutinėse grupinėse rungtynėse 
prieš Kiniją, už t ik r inus io 
lietuviams antrąją vietą (tuoj po 
JAV) A grupėje ir galimybę 
da lyvau t i ke tv i r t f ina ly je . 
Lietuvos vyrai nugalėjo galingą 
Graikiją 99-66. 

Antradienio rytą Georgia 
Dome vykusiame susitikime su 
Graikija, lietuviai buvo padėties 
viešpačiai nuo pat pradžios. Per 
nepilnas 6 minutes Lietuvos ko
manda pirmavo net 18-2 (per tą 
laiką R. Kurtinait is pataikė du 
tritaškius). Iki kėlinio pabaigos 
šį skirtumą mūsiškiai dar padi
dino ir, nuskambėjus baigmi
niam pirmojo kėlinio švilpukui, 
rungtynių lenta rodė 45-19 
lietuvių naudai. 

Po pertraukos žaidimui vėl 
diktavo lietuviai, šalia veteranų 
— Marčiulionio, Sabonio ir Kur
t inaičio a i k š t ė n išleidę ir 

lietuviškoms organizacijoms. Už 
visas aukas LLKS vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja ir kruopščiai 
žiūri, kad visos aukos būtų 
panaudotos tiems partizanams, 
kuriems jų daugiausia reikia. 

Teko pat ikrint i buhalterio 
Vytauto Pivoriūno, „Perkūno", 
labai kruopščiai vedamas paja
mų/išlaidų knygas. Nuostabu, 
kokiu kruopštumu vedama visa 
sąskaityba ir išmokėjimai. Tai 
didelis ir nedėkingas darbas, 
tačiau labai reikalingas. Ga-

Su Lietuvos įsiuvęs kovų sąjūdžio vadovybe Panevėžyje. IJ kairės: Vytautas 
Pivoriūnas - ..Perkūnas" — LLKS buhalteris, Leonas Maskeliūnas, LPGF 
pirmininkas ir Jonas Čeponis — „Vaidila-Vaidevutis", LLKS pirm. 

vusieji paramą, pasirašo pakvi
tavimą ir vardinis sąrašas per-
siunčiams LPG fondui į Čikagą. 

Kaip žinoma, k iekvienas 
LLKS narys užpildė anketą su 
nuotrauka, kurioje šalia pa
vardės ir adreso pateikiama 
slapyvardis, partizanavimo pra
džia, kada duota priesaika, ko
kiose kautynėse dalyvavo, ko
kiu būdu suimtas, su ginklu ar 
be ginklo, sužeistas, užnuody
tas, kada teistas, kur atliko 
bausmę ir kada grįžo į Lietuvą. 
Visos asmens žinios yra tvirti
namos dviejų liudininkų — bu
vusių partizanų. Šiuomi norima 
apsisaugoti nuo KGB ir stribų 

.Sutikę mirti nelygioj kovoj. Jūs amžinai gyvi iiiiksit Lietuvoj" — Panevėžio 
apylinkėse žuvusiems partizanams. Prie paminklo — L. Maskeliūne* 

jaunuosius korm-.ndos narius. Ir 
šį kartą, kaip ir rungtynėse 
prieš kiniečius, nkštelėje pabu
vojo visi vienu'.^ika komandos 
žaidėjų, iš kuriu tik R. Vaišvila 
liko be taškų. Naudingiausiu 
buvo Š. Marčių) mis, per 26 žai
dimo minutes sukalęs 16 taškų; 
paskui — A. Karnišovas ir R. 
Kurtinaitis su 15 tašku. Neblo
gai mėtė ir G. Einikis per 25 
min. įmetęs 12 taškų (jis vėliau 
išsibaudavo). Rinktinės centras 
A. Sabonis žaidęs 25 min. uždir
bo 10 taškų ir nuėmė 11 kamuo
lių. Įnašą padare ir likusieji ko
mandos nariai: S. Štombergas — 
9, D. Lukmina- 8, M. Žukaus
kas 8, T. Pačesas 4. E. Žu
kauskas — 2 taškai. 

Tokia aukšta ir įtikinanti 
Lietuvos r ink t inės pergalė 
teikia daug vilčių ketvirtadienio 
(rugpjūčio 1 d. I pusfinalio rung
tynėse su be pralaimėjimo At
lantoje einančia Jugoslavija, 
kuri antradienio ketvirtfinalio 
susitikime nugalėjo Kiniją net 
128-61. Jugoslavija yra ir Eu
ropos pirmenybių laimėtoja, 
tada finale netaip jau stipriai 
nugalė jus i L ie tuvą . Prieš 
atvykstant į Čikagą, Lietuvos 
rinktinė su Jugoslavija žaidė 
Berlyno „supertaurėje" ir ten 
jugoslavus įveikė 10 taškų skir
tumu. Taigi jugoslavai yra 
nugalimi. 

Nugalėjus Jugoslaviją Lietu
vai atsivertų vartai į finalą su 
JAV „Svajonių" komanda ir ga
lėtų tikėtis sidabro medalių. 
Pralaimėjimo prieš Jugoslavija 
atveju reikėtų kovoti dėl bron
zos medaliu, susitinkant su 
Australija ši šeštadienį. 

Tikėkimės, kad Lietuvos rink
tinės treneriai ras „vaistą" 
prieš jugoslavus ir ketvirta
dienio vakare lietuviai švęs 
pergalę, ypač dabar, kai Lietu 
vos rinktinė įrodė, kad gali susi
koncentruoti ir sugeba įveikti 

infiltravimo. Kopija šios anketos 
yra persiunčiama LPG fondui į 
Čikagą. Paaukojusiems 200 
dol.. LPG fondas „įsūnija" vieną 
partizaną ir aukotojui pasiunčia 
asmeninę p a d ė k ą i r kopiją to 
partizano<ės), kuris gaus tą 
auką. Tikimės, kad šie aukoto
jai ir toliau per LPG fondą rems 
„įsūnitąjj" partizaną. 

Nepamirškime. Buvusiųjų 
Lietuvos p a r t i z a n ų gretos 
smarkiai retėja- Jų amžiaus 
vidurkis virš 70. Padėkime 
jiems nors jų gyvenimo saulė
lydyje. Aukas prašoma siųsti: 
LPG Fund. Acc #663777 Stan 
dard Federal Bank. 4192 S. Ar
cher Ave . Chicago. IL 60632. 
Nei viena auka nėra per didelė, 
nei viena nėra per maža Aukos 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių. Padėkime Lietuvos par
tizanams, juk jų beliko vos keli 
šimtai... 

Leonas Maska l iūnas 
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stiprius priešininkus. To jiems 
ir linkime. 

Beje, antrame ketvirtadienio 
pusfinalyje rungtyniaus JAV ir 
Australija. Australai ketvirt
finalyje pateikė staigmeną ir ne
tikėtai įveikė kroatus 73-71. 
Taip išblėso kroatu viltys iško
voti ol impinius medal ius . 
Kitame antradienio ketvirt
finalio susitikime viskas vyko 
kaip tikėtasi - JAV „Svajonių" 
komanda lengvai susidorojo su 
Brazilija 98-75. Kadangi šių 
rungtynių pasekmių skirtumas 
yra 23 taškai, tai Lietuva iki 
šiol Atlantoje amerikiečiams 
yra pralaimėjusi mažiausiu — 
22 taškų sk i r tumu ir tuo 
žinoma, reikia pasididžiuoti. 

Ed. Šulait is 

EKOLOGINIS ŽYGIS 
APLINK BALTIJA 

Iš Klaipėdos senojo pilies 
uosto jachta „Sūduva" išplaukė 
dešimt ekologinio žygio aplink 
Baltijos jūrą dalyvių. Prie 

Sūduvos" ketinusius prisi
jungti jachtos „Ragainė" ir 
„Patrimpas" tebestovi uoste — 
audringos dienos, grasinančios 
jūros liga, užgesino kai kurių, 
ketinusiųjų dalyvauti šiame 
žygyje, entuziazmą. 

Šio žygio dalyviai, tarp kurių 
yra ekologijos specialistų, me
nininkų, mokslininkų, aplankys 
12 Švedijos, Danijos ir Lenkijos 
uostų, susitiks su tų šalių gam
tos mylėtojais ir saugotojais, 
žurnalistais, diskutuos įvairiais 
gamtosaugos, visų pirma, Balti
jos išsaugojimo klausimais. Šio 
ekologinio žygio trukmė — 2-3 
savaitės (priklausomai nuo oro 
sąlygų), jo devizas — sujunkime 
jėgas Baltijai išsaugoti. Regis, iš 
Kauno „Atgajos" klubo ekologi
nių žygių organizavimo tradici
jas perima Lietuves žaliosios 
partijos Klaipėdos skyrius ir 
„Budžio" klubas. 

NUOLATINIS MARŠRUTAS 
KAUNAS - PARYŽIUS 

I Paryžių keleivius veža vie
nintelė lietuvos transporto ben
drovė iš Kauno „Kautra". Nuo 
liepos 22 dienos kiekvieną sek
madienį šios bendrovės aukš
čiausios klasės autobusas „Sca
nia — Ikarus 397" veš keleivius 
į Paryžių. Kelionė truks 36 va
landas. Jos metu autobusą vai
ruos 4 vairuotojai. Kelionė iš 
Kauno į Paryžių kainuoja 107.5 
USD. Bendrovė „Kautra" turi 
3 gana modernius autobusus 
„Scania — Ikarus". Jais vežio
jami keleiviai į Klaipėdą, Mins
ką, Varšuvą. Bendrovė arti
miausiu metu ketina atidaryti 
daugiau tarptautinių reguliarių 
maršrutų į Vakarų Europos val
stybes. „Kautra" yra viena 
didžiausių transporto bendro
vių. Visos šios bendrovės akci
jos priklauso Kauno savivaldy
bei. Bendrovė turi daugiau kaip 
200 autobusų, joje dirba 900 
darbuotojų, pusė jų yra vairuo
tojai ir konduktoriai. Vidutinė 
darbuotojų alga - 185 USD. (LR 
07.22) 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

v J12) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR OYVYBtS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAROUS 
320SV4 Wėet SSOl Street 

Tel . (700) 4 2 4 - M 5 4 
(312) SS1-SSS4 

^ . i i 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUtki Rd. 

436S S. Archej Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jot norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės Į Danute Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

HELP VVANTED 

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

Reikalingas darbin inkas sunk
vežimių ir automobilių ruošimo ir 
dažymo darbui. Su praktika. 
Kreipt is : Steve Labinąs. 

Tel. 708-396-1515 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

> ir vidaus re
monto darbus: įrengiame rūsius, patepės. 
vonias Naujai statome lauko verandas, 
laiptus, garažus Dengiame stogus, deda
me lietaus nutekėjimo vamzdžius Darbus 
atliekame greitai ir sąžiningai TeL Juozu) 
(312) «71-M«7; Vytai (312) 434-5219. 

P ie tvakar ių a p y l i n k ė ) * poky-
•ų-banketų sale lesko atsatotrnrv 
go. detalėse gerai besiorientuoian-
čio. darbštaus asmens pilno laiko 
darbui ūkvedybos skyriuje (house-
keeping) Būtina susikalbėt i ang-
Hsfcal. Judcfs R e d Derby, 12700 
S. KedaJe, B k M Island, IL( 
T e l . SOO-6SO-3511. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 312-585-6624 

US. Savings Bonds 
Make Great Giffe. 

l ^ y : r 
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1 LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti 

Leidiniai 
Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT. 

VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206 
psl $8.00 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8 00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993 $10 00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10 00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988 $6.00 

Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGIJA $6.00 
Antanas Paškus — SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV. V. VI t. po 

$15.00. Vis (5) tomai $50 00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

I t. Sibiro tremties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8 00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS Į LAISVĘ FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: Į LAISVĘ FONDAS c/o A Par-
gauskas, 8908 Butterfield Ln ORLAND PK IL 60462. USA 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos. 



„VANAGAI IŠ ANAPUS" DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rujjpjūčio mėn. 1 d. 

Paminklinė lenta, paruošta 50 m. Pabaltijo universiteto įkūrimo minėjimo proga pagerbti tris 
brolius Biržiškas, kurie profesoriavo tame universitete. Lenta bus (teikta Biržiškų muziejui 
Lietuvoje. 

PASKUTINIS POSĖDIS? 
Birželio 25 d. susirinko Pabal

tijo universiteto 50 metų 
įkūrimo rengėjai paskutiniam 
posėdžiui. Reikia suvesti sąs
kaitas, susumuoti nuveiktus 
darbus, išdalinti pinigus, kiek jų 
liko ižde, atskaičius minėjimo 
išlaidas. 

Posėdį pradėjo spiritus mo-
vens — Danutė Eidukienė, pa 
kviesdama Karoliną Kubilienę 
pradėti J. Aisčio eilėraščiu, skir
tu partizanams. Birželis — trė
mimo dienos, traukimasis iš tė
vynės, partizanų kovų prisimi
nimai. 

„Mes visi žadėjom mirti už 
tėvynę. 

Liko netesėti mūsų pažadai'... 
(Ne tik nemirėm, bet ir atgal 

negrįžtam — pagalvojau). 
D. Eidukienė pasidžiaugė gra

žiai padaryta atminimo lenta, 
kurią paruošti padėjo Bogušas. 
Lenta bus pakabinta Viekšniuo
se — Biržiškų vardo muziejuje. 
Profesoriai Biržiškos profeso
riavo Pabaltijo universitete, 
gyveno ir dalinosi bendrais var
gais, džiaugsmais ir žiniomis su 
studentais. Sunku buvo rasti 
trijų brolių fotografiją, kur jie 
būtų visi trys drauge. Išradin
gumui nėra ribų. Rasta dviejų 
brolių, stovinčių drauge, prie jų 
prijungta trečio brolio fotogra
fija, nukirpta nuo kitos, drauge 
visi trys perfotografuoti ir štai 
jau turime bendrą nuotrauką. 
Artimiausiu laiku paminklinė 
lenta bus pervežta į Viekšnius, 
drauge su pinigais, skirtais Bir
žiškų fondui. 

įvertinant spaudos svarbą lie
tuviškam gyvenime, paskirtos 
aukos. 

Pirmininkaujanti pasidžiau
gė, kad Pabaltijo universiteto 
įkūrimas buvo paminėtas pa
saulio spaudoje — pradedant 
Amerikoje leidžiamais lietuvių 
kalba laikraščiais, Kanadoje, 
Lietuvoje, buvo net ir Australi
jos — „Mūsų Pastogė" ir Vokie
tijoje. Pasidžiaugė, kad visi 
sąžiningai atliko apsiimtas pa
reigas ir atsidususi tarė: „Liko 
netesėti mūsų pažadai". 

Kur ji suka? Viską padarėm, 
ką žadėjom padaryti. Ji ištraukė 
lapą iš archyvo ir perskaitė pa
sižadėjimus iš suruošto 45 metų 
universiteto įkūrimo minėjimo. 

1. Suruošti 50 metų universi
teto įkūrimo paminėjimą (atlik
ta). 

2. Palaikyti tarpusavio santy
kius — pasilabindavom susitikę, 
mirusius palydėdavom į amžino 
poilsio vietą, susirgusius ap-
lankydavom ir paguosdavom. 

3. Leisti biuletenį susižino
jimo tikslams — tai atlikom 
telefono ir fakso pagelba. 

4. Išlaidoms padengti nario 
mokestis 25 dol. metams, — 
dauguma pažadą įvykdė, sumo
kėdami už visus 5 metus iš 

karto. 
5. Išleisti su universitetu su

sietus straipsnius laikraščiuose 
per 50 metų perduoti juos archy
vams. 

Štai ko nepadarėm! Bet dar ne 
vėlu. Žinoma, reikia skubėti, 
nes nežinom, kada šventas Pet
ras pažvangins raktais, pri
mindamas, kad tavo eilė per
žengti dangaus karalystės 
slenkstį. Tuoj Pranas — iždi
ninkas — susirūpino, kur gau
sim pinigų, kai viską išdalinom. 
Lietuvių fondo prašysim, vajų 
skelbsim, aukas vėl rinksim? 
Pirmininkaujanti Danutė nura
mino, kad ne kiek ten tų pinigų 
reikia, tik popieriui ir dažams. 
Kopijavimo aparatą gal pasko
lins gerasis dėdė BALFas, gal 
Lietuvių fondas sutiks, gal 
„Seklyčia" leis pasinaudoti. 
Ūpas pakilo. Na, tai dar ne

paskutinis posėdis... 
Pabaigoje susirinkimo įvyko 

turbūt lietuvių laikraštijos gy
venime vienintelis įvykis — 
buvo įvertintos korespondentės 
pastangos, minint Pabaltijo 
universiteto 50 metų įkūrimo 
minėjimo garsinimą. Buvo ne 
tik padėkota, bet ir apdovanota. 
Mes dėkojome ir apdovanojome 
pirmininkus. Jie viską supla
nuoja ir stengiasi įvykdyti 
planus. Bet planuoti galima ir 
golfą lošiant, ir meškeriojant, ir 
už vairo sėdint. O korespenden-
tas turi dalyvauti pobūvyje, 
sugrįžęs aprašyti, ir, gink Dieve, 
nepraleisti, kas stalą puošė, kas 
kalbą drožė, kas garbingą svečią 
per salę palydėjo... Trumpai 
tariant, kad vilkas būtų sotus ir 
avis sveika. O tai nelengvas dar
bas, bet įvertinimas — turbūt 
vienintelis atvejis. 

Eugenija Barškėtienė 

DEŠIMT METŲ BE A.A. JOSEPHINE 
ČIURINSKIENĖS 

Turbūt nerasi nė vienos tau- džįavosi, būdama lietuvaitė, 
tos, kaip lietuvių, kurie savo j a u buvo nutarę važiuoti į Lie-
mirusiuosius dažnai ir pagar- t u v a įr aplankyti antrąją savo 
biai prisimena. Prisimenama: tėvynę, bet jos svajonės neišsi-
30 dienų po laidotuvių, vienerių p i i d ė ; n e s piktybinė liga netikė-
metų, dešimt metų ir t.t. Ir tie t a į pakirto jos sveikatą ir 1986 
prisiminimai kartais rengiami m gegužės 5 d. amžiams užmer-
įvairiai: yra labai iškilmingų, kė akis. Giliame liūdesyje pali-
kurie kartais virsta net puo- ko vyras Kazimieras, seserys ir 
tomis ir yra paprastų, kuklių. k i t i giminės, ir daug organi-
Vienas iš tokių kuklių prisimi- žarijų, kurioms ji priklausė, 
nimų buvo a.a. Josephine Ciu- Velionė buvo kukli, sumani,v 

rinskienės, kuri išsiskyrė iš šio darbšti ir didelė patriotė. Nerasi 
pasaulio 1986 m. gegužės 5 d. lietuviško renginio, kuriame 
Jos vyras Kazimieras 10 metų čiurinskai nedalyvautų. Velio-
mirties prisiminimą šventė ki- n e r a mi a i ilsisi Šv. Kazimiero 
taip: ta proga jis paaukojo 200 lietuvių kapinėse, Čikagoje. Ji 
dol. Švč. Mergelės Marijos p a l iko gražų taurios Amerikos 
Gimimo parapijos bažnyčiai, lietuvaitės pavyzdį. Nėra ji 
vienas Mišias užprašė Šv. Kaži- vieniša, nes dažnai mylimas 
miero bažnyčioje, Indianoje. Jos 
buvo aukojamos birželio 16 d. 
Gaila, kad tą dieną Marąuette 
Parke buvo ištremtųjų minėji
mas, tai jos draugai negalėjo 
dalyvauti pamaldose. K. Čiu-
rinskas po pamaldų atskubėjo į 
minėjimą. Mano manymu toks 
mirusio prisiminimas yra geras 
ir naudingas, nes tuo sušelpia 
parapiją ir pietų metu nevirsta 
į linksmos nuotaikos puotą, be 
to, susitaupo daug sveikatos ir 
rūpesčio ar visus pakvietei ar 
gerai susodinai, ar į visus at
kreipei dėmesį. 

Velionė Josephine Vilūnaitė 
gimė, augo ir mokslus baigė 
šiame krašte. Baigusi mokslus, 
turėjo atsakingą darbą, todėl ir 
nebuvo laiko „žvalgytis" j jau
nuolius. Praėjus kuriam laikui, 
susitiko rimtą, gerą darbą 
turintį, suaugusį jaunuolį, sta
tybininką Kazimierą Čiurinską 
ir po kiek laiko sumainė aukso 
žiedus. Tada abu aktyviai įsi
jungė į įvairias organizacijas, 
kurioms savo darbu ir patari
mais daug padėja Josephine di-

Tokiu pavadinimu sovietme
čiu Lietuvoj buvo išleista kny
ga apie, dviem lėktuvais į Lietu
vą atskridusius, penkis vyrus 
padėti okupuotos Lietuvos parti
zanams. Šių metų balandžio 19 
d. sueina 45 metai, kai du iš jų, 
žurnalistas Julijonas Būtėnas ir 
Jonas Kukauskas nusileido 
Kazlų Rūdos miškuose. Tačiau 
maždaug po mėnesio juos su
sekė sovietų pajėgos ir tų pačių 
metų gegužės 21 d. apsupo juos 
žeminėje (slėptuvėje). 

Apie jų likimą yra žinomos 
bent trys versijos. 1961 m. išleis
toj knygoje „Vanagai iš anapus" 
sovietiniai žurnalistai rašo, kad 
sovietų daliniams apsupus žemi
nę, Būtėnas nusinuodijo, o Ku
kauskas pasidavė gyvas. Patsai 
Kukauskas savo atsiminimuose 
„Likimo išbandymai", spaus
dintuose 1992 m. „Tiesoje", 
rašo, kad iš sovietų apsupto 
bunkerio Būtėnas bandė išsi
veržti: „Negarsiai pokštelėjus 
šūviui, Julius įslydo atgal į 
žeminę, abiem rankom griebėsi 
už pilvo dešinės... Jis stovėjo 
susirietęs prie angos ir tylėjo... 
Prišokau arčiau ir sukandęs 
dantis iš savo pistoleto suvariau 
visą apkabą į bendražygį". 
Taigi, pats Kukauskas prisipa
žįsta, kad jis nušovė Būtėną, 
sužeistą, ar ne, o jis pats, anot 
jo pasakojimo, perkando ciano 
kalio ampulę, bet nuo jos ne
mirė, o tiktai apsvaigo, ir buvo 
sovietų karių suimtas žeminėje. 
Pagal Kukausko pasakojimą, jis-
buvo tardytas ir kalintas, o, 
Stalinui mirus, padavė malonės 
prašymą ir buvo be teismo 
paleistas. Gyveno laisvai 
Vilniuje ir mirė 1994 m. 

Sovietų KGB ataskaitoje, pa-
skelbtoj 1992 m. „Tiesoje" (čia 
cituojama iš „Vakarų Ekspre
so" Nr. 244, 1995 lapkr. 4 d.) 
Būtėno ir Kukausko likimas 
taip aprašomas: pagal į nelaisvę 
patekusio partizano Žilvičio nu
rodymą, 1951 m. gegužės 21 d. 
11 vai. 40 min. į Rūdšilį atvyko 
KGB leitenanto Tarnovskio 
grupė kartu su 298 šaulių pulko 
I batalionu ir apsupo desan
tininkų slėptuvę. Pajutus pa
vojų, partizanas Petras Jurkšai-
tis — Beržas iššoko iš slėptuvės 
ir paleido šūvių seriją, bet už 
trijų metrų nuo slėptuvės jį pa
kirto leitenanto Tarnovskio ir 
eilinio Avdajevo kulkos. Antra
sis iš slėptuvės bandė iššokti 
Julijonas Būtėnas, bet jį pašovė 
eilinis Černekovas, ir Būtėnas 
susmuko atgal į slėptuvę. Tuo-

vyras aplanko jos kapą, palais
to gėlytes. Dievulis jiems leido 
išgyventi kartu 25 metus. 

Tikime, kad Josephine ramiai 
ilsisi savo gimtinės žemelėje, o 
vyrui Kazimierui linkiu ir 
toliau jos neužmiršti, kaip iki 
šiol. 

Ant. Repšienė 

TRANSPAK 
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams Alk C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

TRANSPAK 2638 VV. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

met eilinis Sorokinas atidarė 
bunkerio dangtį, o eilinis Chro-
menka įmetė į jį granatą. Nuai
dėjus sprogimui, kagėbistai iš 
slėptuvės ištraukė Būtėno la
voną ir apsvaigintą Kukauską. 

Kuri šių versijų yra tikra, ne
aišku, nes jų pasakotojai nėra 
nešališki stebėtojai. Tačiau Bū
tėno žuvimo vieta Rūdšilio girio
je prie Lekėčių yra neabejotina, 
nes dieną prieš užpuolimą joje 
buvo apsilankęs partizanų ryši
ninkas Vladas Kavaliauskas, 
šiuo metu gyvenantis Lekėčių 
kaime. 

Slėptuvės vietoje dabar yra 
pastatytas kuklus metalinis 
kryžius — paminklas „Lekėčių 
krašto partizanams 'Žalgirio' 
rinktinės kovotojams, žuvu
siems už Lietuvos laisvę 1945-
1952". Paminkle yra iškaltos 
kovotojų pavardės, tiktai Būtė
no vardas vietoj Julijono įrašyta 
Julius. 

Praeitą vasarą Pasvalio M. 
Katiliškio bibliotekos darbuo
toja Vitalija Kazilionytė buvo 
surengus Būtėnui paminėti pa
rodą, kurioje buvo išdėstyti laik
raščiai, žurnalai ir kitokie lei
diniai, kuriuose yra atsiminimų 
ar fotografijų apie Būtėną. Ta 
proga „Panevėžio balso" laik
rašty tilpo pasikalbėjimas apie 
Julijoną su kalbininko Petro 
Būtėno, Julijono netikro brolio, 
žmona Malvina. 

Ji pasakoja, kad Julijonas šei
moje, kaip jauniausias, buvo va
dinamas Juliuku, ir labai su
gyveno su kitais šeimos nariais. 
„Prieš karą, — sakė Butėnienė, 
— atvežė man parodyti savo 
sužadėtinės Reginos nuotrauką 
— graži, inteligentiška, pagy
riau". Bet Julijonas Būtėnas, 
prieš išskrisdamas į Lietuvą, 
buvo nevedęs, jo abu tėvai buvo 
mirę. 

Artėjant 45 metų sukakčiai 
nuo Būtėno žūties, du zanavy
kai broliai Bernardas ir Vincen
tas Aleknavičiai yra sumanę ją 
atžymėti, nors vienas jų dabar 
gyvena Klaipėdoje, o kitas 
Panevėžy, tačiau jų tėviškė yra 
apie kilometrą nuo Būtėno žū
ties vietos. Vincentas Alekna
vičius yra padaręs kryžių, kurį 
numato šių metų gegužės 21 
dieną pastatyti Būtėno žuvimo 
vietoje. Jis taip pat planuoja šį 
kryžių nešti ar tarpais vežti nuo 
Dovydų kaimo, kur Būtėnas gi
mė, į jo žūties vietą, pritrau
kiant daugiau žmonių į šį žygį. 

Taip pat planuojama išleisti 
knygelę apie Būtėną su jo gyve
nimo aprašymu ir fotografijo
mis. 

Tai gražūs sumanymai pami
nėti ir įamžinti už tėvynės lais
vę pasiaukojusį žurnalistą, bu
vusį „XX Amžiaus" dienraščio 
redakcijos Kaune narį, „Žibu
rių" savaitraščio Vokietijoj 
bendradarbį, Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo komiteto in
formacijos darbuotoją bei akty
vų Lietuvių fronto okupuotoj 
Lietuvoj ir Vokietijoj veikėją. 
Tačiau nieko negirdėti, kaip jo 
bendraminčiai ar Linkuvos gim
nazija (vidurinė mokykla), ku
rioj jis mokėsi, planuoja šią Bū
tėno sukaktį paminėti. 

Būtėno geras draugas Juozas 
Lukša-Daumantas, atskridęs į 
Lietuvą maždaug pusmetį anks
čiau ir žuvęs, eidamas į apgau
lingą susitikimą su Kukausku. 
yra pagerbtas Garliavoj, pava
dinant jo vardu vietos mokyklą 
ir pastačius prie jos kryžių. Luk
šos vardu taip pat yra įsteigtas 
fondas ir sukurtas apie jį filmas. 

Nejaugi Julijono bendramin
čiai ir linkuviai, buvę gimnazi
jos draugai paliks ji prisiminti 
tiktai zanavykams? 

Juozas V i t ė n a s 

• Kunigas Petras Orlickas 
atleistas iš Margininkų parapi
jos klebono pareigų ir paskirtas 
Pilviškių parapijos altaristų. 
Aptarnauti šią parapiją laikinai 
patikėta Pakuonio klebonui ku
nigui Ignui Plioraičiui. 

,DRAUGO" RĖMĖJAI 
Aukos, siunčiant laikraščio 

prenumeratą. 

55.00 dol. Vytautas Krasaus
kas, Hickory Hills, IL; Sophie 
Kamarauskas, Surfside, FL; Vy
tautas Kubilius, Bolingbrook, 
IL; Algirdas Banys, Bloomfield 
Hills, MI; Algimantas Kelertas, 
Brookfield, IL; Mary Sugintas, 
Oak Lawn, IL; Aldona Panką, 
Chicago, EL; Gertrūda Slaby, 
Powers Lake, WI; S. Zemgulis, 
New BufTalo, MI; 

50.00 dol. Stasys Strasius, 
Ann Arbor, MI; Rimas Ga
jauskas, Shell Beach, CA; dr. 
Ligija Rociunas, Nyack, N Y; 

45.00 dol. Zenonas Butėnas, 
Chicago, IL; 

40.00 dol. Teresė Norkienė, 
Oak Lawn, IL; 

35.00 dol. S. Damasauskas, 
Omaha, NE; dr. L.O. Griniu-
tė-Smulkštys, Melrose Park, IL; 

30.00 dol. Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; A. ir D. Prapuole
nis, Beverly Shores, IN; Algis 
Daugirdas, Willowick, OH; Al 
fonsas Tumas; Newbury Park, 
CA; Birutė Žemaitienė, Oak 
Lawn, IL; Bronius Andriukaitis, 
Union Pier, MI; 

27.50 dol. Marija Noreikienė, 
Putnam, CT; 

25.00 dol. Zenonas Liutkenis, 
Oak Lawn, IL; Petras Celkis, 
Chicago, IL; Stanley Dimgaila, 
Hot Springs, AR; Elena Nelsas, 
Fullerton, C A; Liudas Kriaučiū
nas, Cicero, IL; Vladas Surkus, 
Lagūna Hills, CA; V. ir G. Juod-
gul i s , Chicago, IL; Maria 
Gelažienė, St. Pete Beach, FL; 
Zuzana Pupius, Chicago, IL; B. 
Kondratas, Quaker Hill, CT; 
Jūratė Ugianskis, New BufTalo, 
MI; Leonas Kankus, Necedah, 
WI; Michael Kavolis, Willow 
Springs, IL; Ignas Bandžiulis, 
Los Angeles, CA; H. Butkus, 
Mission Viejo, CA; Pranas Joga, 
Akron, OH; Vytautas Stuogis, 
Cleveland, OH; Stasė Baltrukė-
nas, Dania, FL; Horace Zibas, 
Cincinnati, OH; Jonas Vaicys, 
Albion, NY; Ona Elertienė, Chi
cago, IL; V. Pliodzinskas, S. 
Euclid, OH; Alfonsas Smilgius, 
East Chicago, IN; J. Gramas, 
Oak Lawn, IL; Konstancija 

Orentas, Cicero, IL; dr. Juozas 
Petrikonis, VVoodbine, IA; An
tanas Mičiūnas, W. Bloomfield. 
MI: Kazys Navasaitis, Bloom
field Hills, MI; 

20.00 dol. J. Rimkunas, Oak 
Forest, IL; Jadvyga Illenda, Cle
veland, OH; dr. Vytautas Pakal
nis, Columbia, SC; Juozas Ryge-
lis, Thompson, CT; Justinas 
Prasauskas, Rochester, N Y; 
Gražina Denk, Schaumburg, IL; 
Vytautas Valys, Detroit, MI; V. 
Ruseckas, Munds Park, AZ; Vy
tautas Radzevičius, Palos Hills. 
IL; Valerija Leščinskienė, St. 
Pete Beach, FL; 

15.00 dol . Vytautas An 
drusaitis, Richmond Hts. OH; 
Robert Mingela, Chicago, IL; 
Jonas Motiejūnas, Chicago, IL. 
Aleksas Liutkus, Euclid, OH; 
Jonas Kaunas, Downers Grove, 
IL; Liudas Valančius, Orland 
Park, IL; Antanina Darbutas, 
Kenosha, WI; Apolinaras Sko-
pas, Cicero, IL; Vacys Mitkus, 
Tinley Park, EL; Anna Palionis, 
Fredericksburg, VA; 

10.00 dol. Juozas Pivoriūnas, 
Cleveland, OH; K. Alkevičius, 
Grand Rapids, MI; Jeronimas 
Gaižutis, Clarendon Hills, IL, 
Veronika Kiznis, Rockford, IL; 
Zinaida Dalibogas, Homewood, 
EL; Kazys Razma, Westchester, 
EL; Petras B^inarauskas, Chica
go, EL; Antanina Darbutas. Ke
nosha, WI; Bronius Klimavi
čius, Chicago, IL; 

10.00 dol. Irena Meilienė, 
Tinley Park, IL: Dana Ben-
dikas, Deerfield, IL; Audrius 
Dragūnas, So. San Francisco, 
CA; Emilija Stankevičius, Port 
Colburne, Ont., Kanada; A. 
Dumbrys, Hot Springs, AR; 
Gustavas Galinaitis, Westches-
ter, IL; Henry Česnauskas, 
Alexandria, VA; A. Marciuska, 
Las Vegas, NV; Sophie Bacevi
čius, Corona Del Mar, CA; Ray 
Stevens, Algonąuin, IL; Elena 
Rūkas, St. Pete Beach, FL; 
Marija Polteraitienė, St. Pete 
Beach, FL; S. Kasnickas, Har-
bert, MI; Audrius Regis, Ar-
lington, VA. 

Esame labai dėkingi visiems 
„Draugo" rėmėjams už pa
lankumą ir finansinę pa
ramą. 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

1996 m. gegužės mėn. 

1 x $75 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. JAV LB Palm 
Beach apylinkė, $9,440. 

3 x $100 Prasauskas Algimantas atm.: įm. Basiulis Algis ir 
Danutė, $200; Škirpa Kazys ir Bronė atm. m.: Škirpa Kazys, $280; 
Totilas Algimantas ir šeima, $250. 

1 x $111 Tomkus Juozas ir Valentina atm. įn.: Tomkus Min
daugas, $311. 

1 x $200 Pliskaitis Augustinas atm. [n.: Pliskaitienė Petrė. 
$850. 

1 x 2,000 X, $13,000. 
1 x $49,1 $0 Zubrickas Emilija testamentinis palikimas. 

$51,180. 
I i viso $51,866.00. 

1996 m. birželio mėn. 

1 x $25 Raila Neringa, $420. 
1 x $S0 Varneckas Vitalis atm. įn.: 10-jų mirties metinių pro

ga įm. Varneckas Vladas ir Adelė, $250. 
1 x $60 Raciukaitis Stasys atm. įn.: Šimoliūnas Saulius $50, 

šimoliūnas Stasys $10. 
3 x $100 Leugoud Edward, $4,694.40; Varneckas Vladas ir 

Adelė, $700; Žolynas Brian, $100. 
1 x $120 čiuželis Kostas atm. įn.: šimoliūnas Saulius $50. 

černis K. $25 ir 4 kt. asm., $220. 
1 x $6,900 Juška Petras testamentinis palikimas. $28.300 
1x $10,000 Jono ir Veronikos Paovių Stipendijų Fondas: 

Paovienė Veronika, $10.000. 
I i viso $19,099.00 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1996.VI.30 - 8,365,345 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, meną, kultūr2 ir jaunimą 4,511016 dol 
Palikimais gauta 4,011,422 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC . A NOT-FOR-PROflT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION Visi remkime Lietuvių 
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę 

i • 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
G a l b ū t j ū s laimėjote, t ik 

nepasiemėte savo laimikio? Štai 
tie laimingieji bilietai, pasitik
rinkite ir. jeigu turite, atvyki
te į . .Draugo" administraciją 
pasiimti savo dovanos. 

120503. 121012. 120827. 
121582, 120501. 121366. 
121619. 121421. 120474, 
120563. 121164. 120725. 
120709. 121222, 120669. 
120864. 120979, 120929, 
120654, 120556. 120748. 
120831 , 121667. 120487. 
120928. 

Šeštadieni, rugpjūčio 10 d., 
8 vai. vak., Petnllo Music Shell. 
Grant parke I kampas Jackson ir 
Columbus Dr.i, bus atliekamos 
ištraukos iš Prokofiev baleto 
..Romeo ir Juliet". Programą 
atl iks Grant parko simfoninis 
orkestras, diriguojamas Maxi-
miano Valdės, taip pat pasi
rodys Elmira Darvarova. kuri 
atliks Bartok Violin Concerto 
nr. 1. Šie vasaros koncertai 
Čikagos Grant parke yra vi
siems nemokami. Programa bus 
pakartota ir sekmadienį, rug
pjūčio 11 d.. 7 vai. vak. 

KEIČIAMI „AREA C O D E " 
NUMERIAI 

Nuo šio šeštadienio, rugpjūčio 
3 d., kai kuriems Čikagos prie
miesčiams pakeičiamas telefono 
priešnumeris — „area code" — 
iš 708 į 630. Pradedant šešta
dieniu, pakeitimai bus taip: nuo 
Yorkville pietvakariuose, iki 
Bensenville ir Roselle šiaurės 
rytuose; nuo Lemonto piet
ryčiuose, iki St. Charles šiaurės 
vakaruose. Šios vietovės apima 
daugiausia DuPage ir Kane ap
skritis, bet yra įsiterpusios šiek 
tiek ir į Cook apskritį. 

Tai antrasis iš trijų, šiemet 
numatytų, telefono priešnume-
rių pakeitimų. Pirmasis buvo 
balandžio mėn. Lake ir Cook ap
skrityse. Čikagos šiaurėje, 
pačiame mieste pasikeitimas 
bus spalio mėnesį, kai dau
gumas numerių iš 312 pereis į 
773 (nepasikeis tik Čikagos 
vidurmiesčio priešnumeriai). 
Ameritech telefonų bendrovė 
tvirtina, kad pritrūko telefono 
numerių, nes daugėja ne tik 
aparatai, bet faksai ir įvairūs 
kiti prietaisai, naudojantys tele
fonų numerius. Kad nesusidary
tų per daug nepatogumų kol 
žmonės pripras prie naujų 
numerių, tris mėnesius, net ir 
senąjį priešnumerį paspaudus, 
bus perjungiama nemokamai į 
naująjį. 

Irena Serapinienė — viena Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto 
talkininkių. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

Atmintina data: rugpjūčio 18 
d., 12 vai. p.p.. Pasaulio lietuvių 
centro metinė gegužinė — pa
bendravimas. Skanus maistas, 
l inksma A. Barniškio muzika, 
graži aplinka, linksmai nusi
teikę žmonės, sportas lauks jūsų 
centro sodelyje. Bus t raukiami 
laimėjimų bilietai ir sužinosime, 
kas t i e la imingie j i . PLC 
Lemonte kviečia ir laukia daug 
daug žmonių, nes vietos turime 
apsčiai. Ar lietus, ar vėjas 
gegužinė vis tiek bus. 

Č i k a g o s arkidiecezi jos lei
dž i amas savaitraštis ..The Neu 
VVorld i July 26/August 2 laidoje > 
gražiai paminėjo ses. kazimie-
riečiu vasaros šventę, ruoštą 
liepos 14 d. motiniškojo vie
nuolyno namo sode. Straipsnelis 
pailiustruotas seselės Therese 
Bernadette. mugėje aptarnau 
jančios lankytojus, nuotrauka. 

x S a u l i ų r i nk t i nė rengia 
linksmą gegužinę š.m. rugpjū
čio 4 d., sekmadien į , 12 vai . 
Šaulių namuose. 2417 W. 43 St. 
Karšti cepelinai ir kt. patie
kalai, atgaivos baras, laimės 
šulinys. Svečius linksmins Kos
to Ramanausko orkestras. Vi
sus kviečia rengėjai. 

(sk) 

x TRASSPAK praneša: 
. .Minimalus darbo užmokestis 
Lietuvoje kovo mėn. 52.5 dole
rio, vidutinis darbo užmokestis 
160 dolerių, vidutinė senatvės 
pensija 46.7 dolerio, infliacija 
kovo men. buvo 2.3'V. „Pini
gai, s iun t in ia i ir komerc inės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK. 2638 W. 
69 St.. Chicago, IL. tel. 312-
436-7772. 

*sk> 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodama m ižais mė
nesiniais įmokejimais ir priei
namais nuošimčiais Kreipkitės 
i M u t u a l Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road . Tel. 
(312) 847-7747. 

(ski 

PASIŽYMĖJO 
LIETUVAITĖ 

Architektė Lina Grigaitytė 
buvo apdovanota šių metų Ame
rikos Architektų studentų in
stituto (ALIAS) „National Ho-
nor Citation" žymeniu už ypač 
pavyzdingą vadovavimą Illinois 
Instituto architektūros skyriui. 
AIAs valstybinis prezidentas 
pakvietė Liną Grigaitytę daly
vauti suvažiavime, vyksian
čiame VVashinton. DC. kur ji 
bus pagerbta už savo nuopelnus. 

Zita Kelmickaitė, ilgametė 
..Ratilio" vadovė ir 1996 m. Ba
sanavičiaus premijos laureatė, 
dalyvaus moksleivių ateiti
ninkų stovykloje Dainavoje ir 
š.m. rugpjūčio 11-18 d. padės 
mums puoselėti lietuvišką šokį. 
dainą, supažindins su įvairiais 
liaudies papročiais. Nepraleis
kite progos įdomiai ir naudingai 
praleisti savaitę šioje stovykloje, 
kurioje igytų žinių nepamiršite 
visą gyvenimą. Skubėkite re
gistruotis paskambindami Gai-
lei Černiauskaitei, tel. 708-
488-1272. 

S tasys R a m o n a s , San ta 
Monica, CA, siųsdamas „Drau
go" prenumeratos mokestį, pri
dėjo 105 dol. Stengiamės, kad 
tas vienintelis lietuviškas dien
raštis užsienyje gyvuotų, atsiųs
ta pagalba yra vertinama ir 
brangi. Nuoširdžiausias ačiū už 
dovaną. 

M. Karaska, Fredericksburg, 
Va, apdovanojo „Draugo" laik
raštį 80 dol., kartu su prenume
ratos mokesčiu. Nėra nuotolio 
kliūčių nuoširdžiai pagalbai 
siųsti. Esame labai dėkingi už 
auką. 

J u o z a s i r Sofija Kal inaus
kai , Philadelphia, PA per Drau
go fondo įgaliotinę Juliją Dan-
tienę, parėmė Draugo fondą 
su 800 dolerių, prie ankstyves
nių 200 dol. įnašų ir tapo gar
b ė s nar ia is . 

Už stambią paramą reiškiame 
didelę padėką. 

Žiobrinės tradicija bus tęsia
ma moksleivių ateitininkų sto
vykloje š.m. rugpjūčio 11-18 d. 
vyksiančioje Dainavos stovyk
lavietėje. Visi moksleiviai atei
tininkai kviečiami. Dar nevėlu 
registruotis, tik ilgiau nelauk
dami paskambinkite Gailei Čer
niauskaitei, tel 708-488-1272 ir 
pradėkite pakuotis lagaminą. 
Nepamirškite pasiimti meške
rės, jei norėsite ketvirtadienio 
rytą dalyvauti žiobrinėje Spyg
lio ežere. 

Larisa Užupis, studentė iš 
Pennsylvanijos, yra iš New 
Yorko pakilusio ir Atlante 
sudužusio TWA lėktuvo ne
laimėje žuvusių keleivių tarpe. 

TREČIĄJĮ KARTĄ SU 
PARODA Į TĖVYNĘ 

Kas gi nepaijsta žymiojo 
mūsų fotomenininko, įvairių pa
rodų (dailės ir foto organizato
riaus, „Galerijos" vedėjo Algi
manto Kezio, įsikūrusio, Čika
gos pašonėje esančiame, Stick-
ney miestelyje? Jis suranda 
laiko savo gausiai veiklai šiame 
krašte, o taip pat dažnokai lei
džiasi kelionėn per Atlanta , 
tėvynėn, ten nuveždamas savo 
darbų parodas. O tokių išvykų 
Lietuvon per pusantrų metų jis 
yra padaręs tris. 

1995 m. gegužės mėnesį „Var
tų" galerijoje Vilniuje jis buvo 
išstatęs savo išleistas knygas, 
katalogus, plakatus, korteles 
bei kitus spaudinius. Tų pačių 
metų gruodžio mėnesį vėl ten 
pajudėjo su savo foto darbais: to
je pačioje „Vartų" galerijoje 
buvo suruošta paroda, vardu 
„Grįžtančiųjų paukščių preliu
dijos", kurioje buvo meniškai 
pažymėti jo ankstesnės viešna
gės Lietuvoje momentai. Ši 
paroda vėliau keliavo ir į ki tus 
Lietuvos miestus, o ta ip pat at
sidūrė Daugpilyje. Latvijoje. 

Netrukus A. Kezys vėl kelia 
sparnus Vilniun, nes rugpjūčio 
6 d. „Vartų" galerijoje (Vilniaus 
39, Vilniuje) bus at idaryta jo 
nauja paroda, pavadinta „Mies-
•ovaizdžiai" (išleistame parodos 

ataloge anglų kalba ji titu
luojama „Cityscapes H" vardu). 
Šioje parodoje bus išstatyta apie 
50 darbų, vaizduojančių pasta
tų fragmentus. Tai bevardės 
fotomenininko impreijos, kurių 
suvokimui reikia ilgesnio pa
mąstymo. Apie šią parodą jos 
autorius gan stambiame Čika
goje neseniai išleistame katalo
ge — knygoje taip sako: 

„Ši fotografijų knyga yra apie 
namus. Fotografavau namų 
fragmentus. Tai — suskaldytos 
vienovės vaizdinys. Be to , 
išskaidyta buitis reiškia ir tai , 
kad žmogus neįstengia suvokti 
visų buities dimensijų. Prie jų 
jis tegali artėti, rinkdamas pasi
taikančius žinojimo trupinius, 
dėlioti juos vieną prie kito ir 
tikėtis, kad viertą dieną jam 
pasiseks suvokti tą erdvę, kurio
je jis gyvena ir gyvens". 

Beje, A. Kezio paroda „Vartų" 
galerijoje tęsis iki rugpjūčio 24 
d., o tada ji bus perkelta į kitus 
miestus. Šią parodą vėliau galės 
pamatyti ir čikagiečiai Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, kur 
ji bus išstatyta nuo 1997 m. sau
sio 18 iki vasario 9 d. Parodos 
kuratoriai „Vartų" galerijoje — 
Saulius Vaitiekūnas ir Nida 
Rutkienė, o Lietuvių dailės 
muziejuje — Dalia Šlenienė. 

Pats parodos autorius, A. Ke
zys. kelionėn į tėvynę isvvks 
rugpjūčio 4 d., o į namus žada 
sugrįžti tik po parodos — rugpjū
čio 26 d. Linkim mūsų fotome
nininkui sėkmingos ir našios 
viešnagės gimtinėje. Lauksime 
jo grįžtant atgal į Čikagą. 

E d . Šulai t is 

Maironio lit. mokyklos istorijos būrelis aplankė dr. Vandą Sruogienę (sėdi viduryje). Būrelis pasi
vadinęs „Geležinio Vilko" vardu, vadovaujamas mokyt. Gražinos Sturonienės (pirmoji dešinėje). 

Nuotr. Petro Plato 

Ses Therese Bernadette, Šv. Kazimiero'vienuolyno motiniškojo namo sode patarnauja svečiams, 
atvykusiems j seselių kazimieriečių vasaros Švente liepos 14 d., 

Nuotr. ii „The New World, liepos 26-rugpj. 2 d. 

POPIETE MITYBOS 
KLAUSIMAIS 

Liepos 24-osios popietė „Sek
lyčioje" buvo skirta maitinimo
si klausimams pagvildenti. 

Programų vadovė Elena Siru
tienė sveikino visus susirinku
sius ir trumpai pristatė stomo-
tologę Aldoną Nijolę Blauzdžiū-
nienę, kuri 30 metų išdirbo 
Lietuvoje ir 6 metus jau čia, 
Amerikoje. Jos paskaitos tema 
— apie sveiką maitinimąsi. Tai 
labai plati tema, ypač, kai ji 
užsimojo palyginti vakariečių ir 
rytiečių, būtent — kinų — mai
tinimąsi. Jos nuomone, ameri
kiečiai daugiau kreipia dėmesį 
į maistą ir jo vartojimą, negu 
Lietuvoje. Ypač pabrėžė balan
suoto maisto reikšmę žmogaus 
organizmui. Patart ina vartoti 
tokį maistą, kuris kartu ir gy
do, pavyzdžiui, česnakas mažina 
organizme cholesterolio kiekį. 

Ji supažindino su kiniečių 
maitinimusi, kuris gana skir
tingas. Kinai kreipia dėmesį į 
tokį maistą, kuris atjaunina 
visą žmogaus organizmą. Tam 
turi būti sudaromos fizinės ir 
net moralinės maitinimosi sąly
gos. Turi būti harmonija tarp 
fizinių ir moralinių funkcijų. O 
tai ir bus subalansuotas mais
tas. Kinai tur i skirtingus mais
to receptus nuo vakariečių, nes 
maistas apima plačiai visą žmo
gaus organizmą. Pvz., vakarie
čiai vartoja vaistus ir gydo 
atskirus žmogaus organus, o ki
nai gydo visą žmogaus organiz
mą. Tad ima maitinti visą kūną 
kontroliuojamu maistu, kuris 
atstoja vaistus. Pagal prele
gentę, esama septynios maisto 
rūšys. O svarbiausia maitintis 
taip, kad pats organizmas susi
tvarkytų. 

Vis dėlto vaisių ir daržovių 
vartojimas žmogaus organizmui 
yra svarbus ir naudingas. 

Po to atsirado ir keletas klau
simų, į kur iuos prelegentė 
atsakė, plačiau paryškindama 
vieną ar kitą aspektą. 

Ji atsivedė ir savo padėjėją, 
kuri paruošė gėrimo ir pateikė 
balansuoto maisto gabaliukus, 
kuriais visus pavaišino. Pro 
gramų vadovė E. Sirutiene nuo
širdžiai dėkojo už turiningą 
paskaitą, dr. A. N Blauzdžiū-
nienės pagalbininkei — už 
pavaišinimą. 

Buvo patiekti pietūs, o pasi-
stiprinus buvo demonstruojama 
vaizdajuostė, kur pamatėme la 
bai skirtingų vaizdų: kupinos 
lėkštes su įvairiais vaisiais, du 
jauni bėgikai, po jų du dvirati
ninkai. Keitėsi vaizdai, pa
rodant įvairaus koncentruoto 
maisto buteliukus, paketėlius, 
taip pat maisto apdirbimo pro
cesą. Pabaigai — įvairios įran
gos, mašinos, kambariai ir t.t. 

Apol. P. Bagdonas 

Lithuanian Mercy Lift kvie
čia visus atsilankyti į metinį 
„Artimo meilės meno" pokylį 
rugsėjo 7 d. Čikagos Meno mu
ziejaus patalpose, S. Michigan 
Ave. (vidurmiestyje) ir E. 
Adams St. Pasižymėkite datą ir 
dalyvaukite. Rezervacijos vaka
rais tel. 708-442-8297. 

Dr. J o n a s A d o m a v i č i u s 
daug metų per spaudą ir radijo 
laidas patarinėja l ietuviams 
kaip sveikai maitintis, sveikai 
gyventi. Jo patarimų esame 
pripratę klausyti ir juos įsi
dėmėti . „ D r a u g o " vasa ros 
šventėje, įvykusioje praėjusį 
sekmadienį, dr. Adomavičius, 
talkininkaujant Anelei Kirvai-
t y t e i , įsijungė į sve ika tos 
paslaugų tiekėjų eiles ir tikrino 
kraujospūdį, davė patarimus. 
Esame j iems abiems labai 
dėkingi. 

„Margučio I I " radijo laidų 
rėmėjų posėdis kviečiamas pir
madienį, rugpjūčio 5 d., 5 vai. 
vak., „Seklyčioje". Visi prašomi 
dalyvauti. 

Dr. Domas Giedraitis ir jo 
žmona, nors gyvena Indianoje, 
dalyvaus Valhara VI laivo 
ekskursijoje. Atvykę į Burnham 
uostą, ekskursuos su ki ta is 
dalyviais iki 3 vai. p.p., džiaug
sis gražiais Michigan ežero 
pakrančių vaizdais ir Čikagos 
miesto panorama, klausysis 
nuotaikingos muzikos, gar-
džiuosis skaniu maistu. Norin
tieji užsiregistruoti šiai pramo
ginei kelionei Michigan ežeru, 
kreipkitės pas Austę Vygantie-
nę, tel. 847-446-5392. 

BAIGĖ MOKSLĄ 
Vytautas Vardys, Nijolės ir 

a.a. dr. Vytauto Vardžių aūnus, 
gegužės 11 d. baigė mokslus 
Southwest Texas State universi
tete, San Marcos, Texas ir buvo 
apdovanotas bakalauro laipsniu 
iš School of Fine Arts and Com
munications. Motina, seserys ir 
brolis džiaugiasi Vytauto laimė
jimais. 

Kas pametėte? „Draugo" va
saros šventės sekmadienį sve
čiams išsiskirsčius, aikštėje ras
tas moteriškas lietsargis ir taip 
pat moteriškas švarkelis. Pame
tusios gali kre ipt is į administ
raciją darbo valandomis. 

Šv. Kazimiero sese lės visus 
maloniai kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, p r a šan t Dievo, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus aukojamos šešta
dieni, rugpjūčio 3 d., 9:30 vai. 
ryte, motiniškojo vienuolyno 
namo koplyčioje, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. Mišias aukos kun. 
Mykolas Yakai t is , Šv. Barboros 
parapijos klebonas. 

J A V LB Lemonto apylin
k ė s va ldyba ne t ik ruošia 
Lemonto lietuvių dienos geguži
nę rugsėjo 8 d., sekmadieni, bet 
valdybos p i rmininkas Gedimi
nas Kazėnas rūpinasi ir Socia
linių reikalų skyriaus steigimu 
Pasaulio l ietuvių centro patal
pose, pagal JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos gaires bei nuro
dymus. Apylinkės valdybą su
daro: pirm. G. Kazėnas, Kazys 
Laukait is , Stasys Džiugas, Al
gis Urbut is , dr. Ferdinandas 
Kaunas , D a n a Šlenienė, Ne
ringa Ambrozaitytė, Stasė Jag-
minienė, Lilė Ramonienė, Vla
das Stropus ir Agutė Tišku-
vienė. 

Rugpjūčio 4 d., sekmadieni, 
12 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte renginių komi
te tas ruošia pietus. Tuoj po 
pietų, didžiojoje centro salėje 
kalbės PLB pirm. Bronius Nai
nys, neseniai grįžęs iš Lietuvos. 
Tema: „Dabar t inė Lietuva — 
išeivija, mūsų išlikimo požiū
riu". Kviečiame atvykti skaniai 
p a v a l g y t i i r p a s i k l a u s y t i 
naujausių žinių iš Lietuvos. 

Sigutė ir J u o z a s Užupiai, 
Worth, IL a ts i lankę į „Draugo" 
gegužinę, parėmė ir Draugo 
fondą su 800 dolerių, prie anks
tyvesnių 200 dol. įnašų. Sveiki
name naujus Draugo fondo gar
b ė s nar ius ir dėkojame u i 
stambią paramą. 

Nijole Vardiene su sūnumi Vytautu Vardiiu. 

' 


