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Lietuva patenkinta santykių su 
JAV sutarties projektu 

Vilnius , birželio 24 d. 
(BNS) — Lietuva pareiškė pa
sitenkinimą santykių su Ame
rika sutar t ies projektu, kurį 
antradienį į Vilnių atvežė JAV 
Valstybės sekretorės vicepava-
duotojas Ronald Asmus. 

Pasak užsienio reikalų vice
ministro Albino Januškos, į 
dokumento projektą buvo 
įtraukti pagrindiniai Lietuvos 
siūlymai. „Šis dokumentas — 
geras pagrindas tolesnėms 
diskusijoms, kurios įvyks kitą 
savaitę Vašingtone", sakė jis 
žurnalistams. 

Tačiau A. Januška kon
krečiai' nesakė, ar sutarties 
projekte yra pažymėta, kad 
vienas jos tikslų yra priartinti 

NATO narystę, kaip to pagei
davo Lietuva. 

R. Asmus žurnalistams pa
brėžė, kad sutartis bus politi
nis dokumentas, kuriame nė
ra Amerikos įsipareigojimų 
užtikrinti Baltijos valstybių 
saugumą. Pasak jo, dokumen
tas apibrėžia būsimos Europos 
vertybes ir vizijas bei JAV ir 
Baltijos valstybių bendradar
biavimą ateityje, įskaitant ir 
gynybinį. 

JAV ir Baltijos valstybių su
tartį ketinama pasirašyti po 
kitą mėnesį įvyksiančios NA
TO valstybių vadovų konfe
rencijos Madride, greičiausiai 
— rudenį. 

Lenkijos gynybos ministras su 
Lietuvos vadovais aptarė 

bendradarbiavimą 
Vilnius, birželio 25 d. 

(BNS) — Trečiadienį Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis su Lenkijos gynybos 
ministru Stanislow Dobrzans-
ki, atvykusiu į Lietuvą su ofi
cialiu vizitu, aptarė abiejų val
stybių ginkluotojų pajėgų ir 
ministerijų bendradarbiavimą. 

V. Landsbergis sakė, kad 
apsvarstytas ir būsimasis ben
dradarbiavimas „didesnėje eu
ropinėje ir transatlantinėje er
dvėje". 

Seimo pirmininkas domė
josi, ar Lenkijos pakvietimas į 
NATO pakeis šios valstybės 
statusą, a r tai bus „tik fakti
nis priėmimas". V. Landsber
gis įsitikinęs, jog „po Madrido 
susitikimo Lenkija jaus, kad 
jai duodami atsakingesni pa
vedimai". 

V. Landsbergio nuomone. 
Lenkija suinteresuota, kad 
Lietuvos saugumas būtų kuo 
labiau garantuotas, o. pasak 
jo, „stiprėjantis Lenkijos sau
gumas stiprina ir Lietuvos 
saugumą". 

Lietuva ir Lenkija trečia
dienį įkurs bendrą taikos pa
laikymo batalioną LITPOL-
BAT Jungtinių Tautų misi
joms. Planuojama, kad Jungti
nių Tautų užduotims vykdyti 
Lietuvos ir Lenkijos batalio
nas bus parengtas per kele
rius metus. 

* Trečiadieni Vilniaus Sa
piegos ligoninės parke buvo 
atidengtas paminklas Čer
nobylio aukoms atminti. Sa
piegos ligoninės teritorija pa
minklui pasirinkta del to. kad 
būtent šios gydymo įstaigos 
poliklinikoje veikia Černobylio 
medicinos centras, skirtas ato
minės katastrofos padarinius 
pat inant iems jos likviduoto-
jams. Simboliška atidengimo 
ceremonijos data, kadangi 
praėjus beveik mėnesiui po 
avarijos — 1986-ųjų birželio 
25-ąją — Černobylis nusinešė 
pirmąją auką iš Lietuvos. 

* Nuo biržel io 16 d. kiek
vieną rytą Lietuvos vėliava 
bus pakeliama prie Krašto ap
saugos ministerijos ir kariuo
menės dalinių teritorijose. 7 
valandą ryte pakeltos tri
spalvės kasdien bus nulei
džiamos 9 vai. vakare. Pagal 
krašto apsaugos ministro Čes
lovo Stankevičiaus įsakymą. 
pakeliant ir nuleidžiant vė
liavą visi šį ritualą matantys 
kariai privalės sustoti ir ati
duoti pagarbą. 

Birželio 21 d. po naujojo Vilniaus vyskupo pagalbininko Arno Borutos, SJ, šventinimų Vilniaus Arkikatedros 
zakristijoje (iš kaires) Vilniaus vyskupo pagalbininkas Juoza:..is Tunaitis, Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, 
Vilniaus arkivyskupas Audrys Baekis, naujai įšventintas vyŝ i pagalbininkas Jonas Boruta, SJ, Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevieius, SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozap.s Matulaitis ir užsienio lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. 

NATO narystė 
nereikalauja daug l ė š ų 

Ties NATO slenksčiu stovin
ti Lenkija yra įsitikinusi, kad 
narystė sąjungoje yra politinis 
žingsnis, kuris nepareikalaus 
didžiulių lėšų, prezidentui Al
girdui Brazauskui sakė Sta
nislova Dobrzanski. Lenkijos 
gynybos vadovas pabrėžė, kad 
kariuomenę bet kuriuo atveju 
reikia pertvarkyti pagal NA
TO reikalavimus, o tai papil
domai nekainuoja. 

„Kariuomenei skiriame tiek, 
kiek bet kokiu atveju turė
tume skirti. Pasirinkę neu
tralumą, turėtume kurti dar 
didesnę, taigi, ir brangesnę 
gynybos sistemą", įsitikinęs S. 
Dobrzanski. 

Prezidento patarėjas gyny
bai pulkininkas Stasys Kne-
zys po susitikimo žurna
listams sakė, kad susitikime 
aptarta galima Lenkijos para
ma Lietuvai. Lenkija dabar 
mažina ir modernizuoja savo 
ginkluotąsias pajėgas ir gal
būt galėtų dalį amunicijos ir 
ginkluotės perduoti Lietuvai. 

Susitikime buvo svarstyti 
santykiai su Rusija. Pasak S. 
Dobrzanski, Lenkija „dėl šven
tos ramybės" dažnai stengiasi 
nereaguoti į smulkius nesusi
pratimus su Rusija, pvz., žve
jybos laivelių įplaukimas į 
Lenkijos vandenis. 

„Neseniai buvau Maskvoje ir 
įsitikinau, kad su Rusija gali
ma kalbėtis, kaip ir su kiek
viena kita valstybe", sakė Len
kijos gynybos ministras. 

* Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio nuomone, 
nepakankamai nubausti pa
reigūnai, kalti dėl tūkstančių 
Ypatingojo archyvo bylų su
naikinimo. Papeikimus VRM 
atsakingiems darbuotojams jis 
pavadino „ne ta priemone" ir 
stebėjosi, kodėl, žinodami apie 
archyvų naikinimo faktus, pa
reigūnai apie tai nepranešė 
ministrui. „Jei Gediminas Il
gūnas žinojo, kad archyvai 
naikinami, jį reikėtų teisti", 
birželio 24 d. cituoja V. Lands
bergio žodžius „Lietuvos ai
das". 

* Kompozitorius, buvęs 
kultūros viceministras Faus
tas Latėnas paskirtas val
stybes konsultantu kultūros 
klausimais. F. Latėnas ir Kul
tūros ministerijos pareigūnų 
grupė birželio pradžioje atsis
tatydino dėl profesinių nesuta
rimų su ministru Sauliumi 
Šalteniu. 

Lietuva prašys UNESCO 
paskelbti Vilnių Europos 

kultūros sostine 
Vilnius, birželio 25 d. 

(BNS) — Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečio iškil
mes rengianti komisija prašys 
UNESCO Vilnių 2009 metais 
paskelbti Europos kultūros 
sostine. 

Minėjimo programą rengian
čios komisijos narys, preziden
to patarėjas informacijai ir 
ryšiams Renaldas Gudauskas 
spaudos konferencijoje tre
čiadienį sakė, kad ši sukaktis 
yra puiki proga ir patiems 
save suvokti, ir pasauliui pa
sakyti, kas yra Lietuva kaip 
valstybė, turinti ilgametę isto
riją. 

Jau kitąmet biudžete atski
ra eilute numatytos lėšos 
tūkstantmečio minėjimo pasi
rengimui. Bus restauruojami 
istoriniai statiniai, atliekami 
mokslo tiriamieji darbai, lei
džiamos knygos, organizuoja
mi kultūros renginiai. 

„Svarbu kultūringai ir iš
mintingai paskatinti kiek
vieną mūsų moderniai suvokti 

istoriją, jos 
šiandienai", sakė 
narys, Vilniaus u 

prasmt. reikšmę 
komisijos 
iversiteto 

Istorijos fakulteto dekanas Al
fredas Bumblauskas. Jis ma
no, kad būtina tūkstant
mečiui pradėti rengtis jau da
bar, kad būtų atlikti strategi
niai darbai, o ne tik „su
rengtas pasišokimas ir iš
gertuvės". 

Europos reikalų ministrė 
ragina Lietuvą pradėti aktyvias 

derybas su ES 
Vilnius, birželio 24 d. 

(BNS) — Europos reikalų mi
nistrė Laima Andrkienė da
bartinę Baltijos valstybių tak
tiką, siekiant narystės ES, 
vertina kaip lenktynes, kurių 
įtampa vis auga, ir ragina Lie
tuvą pradėti aktyvią kampa
niją. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį kaip tik tuo ministrė 
aiškino Baltijos valstybių 
premjerų susitikimo Taline re
zultatus ir Estijos nuostatą. 

L. Andrikienė pabrėžė būti
numą iki Luxemburgo susiti
kimo likusį laiką išnaudoti la
bai aktyviai kampanijai, pa
brėžiant Lietuvos pasirengimą 
pradėti derybas su ES nedel-

Valstybės kontrolės veiklą 
tikrins generalinė prokuratūra 

Vilnius, birželio 24 d. (BNS) 
— Valstybės kontrolės veiklą 
tyrusi parlamentinės komisi
jos narė Jūratė Matekonienė 
tyrimų rezultatus ketina per
duoti generalinei prokuratū
rai. 

Jos nuomone, valstybės 
kontrolė nevykdo pagrindinio 
savo darbo — kontroliuoti val
stybinį turtą, o valstybės kon
trolieriai švaisto jį ir piktnau
džiauja padėtimi. 

„Generalinė prokuratūra 
turi įvertinti abejotiną valsty
bės kontrolės veiklą", pažymė
jo jis spaudos konferencijoje 
antradienį ir žadėjo netrukus 
kreiptis į šią instituciją. 

J. Matekonienė stebėjosi, 
kodėl valstybės kontrolės do
kumentuose beveik niekur ne
sutampa duomenys ir skaičiai. 
„Arba valstybės kontrolėje nė
ra apskaitos, arba tai papras
čiausias duomenų falsifikavi
mas ir pinigų plovimas", kal
bėjo ji. 

Komisija, Seimo nutarimu 
sudaryta šių metų sausio 21 
d., tikrino, kaip Valstybės 
kontrolė atlieka savo pagrin
dines užduotis bei šios įstaigos 
gos 1995-1996 metų ūkinę fi
nansinę veiklą. Tyrimo rezul
tatų ataskaita Seimui buvo 
pateikta praėjusią savaitę. 
Joje pažymėta, jog Valstybės 

kontrolės atliktų tvrimų doku
mentuose matyti .nevalstybi
nis požiūris į val-tybės turtą 
ir jo apsaugą". 

Seimo posėdy/e svarstant 
tyrimo medžiaga valstybės 
kontrolierius Vida- Kundrotas 
kaltinimus kategoriškai at
metė, teigdamas, kad tyrimo 
išvadose „viskas s įmaišyta". 

* Seimo narys. Socialde
mokratų partįjo- vicepirmi
ninkas Vytenis Andriukaitis 
neatmeta galimyrM S kandida
tuoti artėjančiuose prezidento 
rinkimuose. _Jei Socialdemo
kratų partija aps\ irstys visas 
galimas kandida'Jras, taip 
pat ir mano, tai e:- u pasiryžęs 
atstovauti sočia demokratų 
nuomonei", birže ;o 23 d. 
„Lietuvos rytui" sa.vė 45 metų 
V. Andriukaitis. .Aš, kaip pi
lietis, esu įsitikino- kad prezi
dento postas turėt • tekti nau
josios kartos ats* vui". Anot 
dienraščio, V. Andriukaitis 
pabrėžė, kad d vi politikų 
šakos — „landsbe- lininkai" ir 
„brazauskininkai — padare 
savo teigiamą ina-• į Lietuvos 
atgimimą ir nu- pelnė mil
žiniškos pagarbos Tačiau da
bar — aštuntieji • epriklauso-
mybės metai, tode gyvenimui 
reikia naujų jegu — sake V. 
Andriukaitis. 

siant — kitų metų pradžioje. 
Ministrė pažymėjo, kad 

būtina iš karto po liepos 17 
dienos, kai bus pristatyta Eu
ropos Komisijos nuomonė apie 
valstybes-kandidates, visoms 
ES valstybių vyriausybėms 
pateikti Lietuvos nuomonę 
apie save, atkreipiant dėmesį į 
neteisingus vertinimus, jei 
tokių būtų Europos Komisijos 
pranešime apie Lietuvą. 

L. Andrikiene, komentuoda
ma pirmadienį Kopenhagoje 
vykusį susitikimą su Danijos 
ekonomikos ministre Mari-
anne Jelved bei Danijos URM 
atstovais, patvirtino, kad Da
nijos nuostata išlieka nepaki
tusi: ES turi pradėti derybas 
su visomis valstybėmis kandi
datėmis vienu metu. Tokios 
pat nuomonės laikosi Švedija. 
Austrija ir kai kurios kitos ES 
narės. 

Aiškinamos „Tauro" 
banko valdytojo 

mirties aplinkybės 
Vilnius, birželio 24 d. 

'BNS) — Vilniaus apygardos 
prokuratūroje nėra svarsto
ma, ar pateikti kaltinimus bu
vusiam banko valdytojui Gin
tui Terleckui dėl bankininko 
Genadijaus Konopliovo prive
dimo prie savižudybes. 

Prokuratūros atstovas spau
dai Gintas Stalnionis sakė. 
kad antradienį „Lietuvos ryte" 
išspausdinti teiginiai tėra 
dienraščio prasimanymas. Tą 
patį patvirtino ir Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai 
Virginijus Kizas, sakęs, kad 
tai „kalbomis ir pasilieka". 

Pasak G. Stalnionio. dabar 
tiriamos bankininko mirties 
aplinkybes, o ne kieno nors at
sakomybe. Vien tik etikos da
lyku jis pavadino velionio 
našles sprendimą perduoti 
spaudai priešmirtinį banki
ninko laišką, kuriame, be kita 
ko, pateikiama kaltinimų G. 
Terleckui. 

Jei po 7-10 dienų teismo 
medicinos specialistai patvir
tins savižudybės faktą, bau
džiamoji byla bus nutraukta. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX, ITAR-TASS. BeiaPAN. R1A linių 
agentūrų pranešimais. 

Briuselis. 62 valstybes pasirašė vadinamąjį Briuselio susi
tarimą, kuris skirtas pasiruošti minų draudimo sutarčiai, tre
čiadienį pranešė Belgijos diplomatai. Pati sutar t is šj gruodį tu
ri būti pasirašyta Kanados sostinėje Otawoje. J i pirmą kartą 
uždraus minų gamybą, kaupimą, naudojimą ir prekybą. Dery
bose del šios sutarties iš viso dalyvauja 115 valstybių. Susitari
mą pasirašė eilė Afrikos, Azijos ir Centrinės Amerikos valsty
bių, taip pat visos Europos Sąjungos valstybės, išskyrus Grai
kiją ir Suomiją. Amerika šioje konferencijoje turėjo tik stebėto
jos statusą ir žadėjo nepasirašyti susitarimo, nes teikia pirme
nybę kitoms Ženevoje vykstančioms deryboms del minų draudi
mo, kurias remia JT. 

Roma. Popiežius Jonas Paulius II rugpjūčio mėnesį 4 dienas 
viešės Paryžiuje, kur bus pažymima katalikiško pasaulio jauni
mo diena, trečiadienį paskelbė Vatikanas.Tai jau bus 79-ta po
piežiaus užsienio kelionė. 

Vaš ing tonas . JAV Atstovų Rūmai antradienį nubalsavo už 
tai. kad nuo 1998 m. birželio 30 d. būtų nut rauktas JAV kari
nių operacijų Bosnijoje finansavimas. Tam prieštarauja Penta
gonas, teigiantis, kad toks išvedimo laikas gali sukelti pavojų 
JAV kariams. 

Maskva. Rusijos kosminė stotis „Mir" susidūrė su krovini
niu laivu, bet stotyje esantiems vienam Amerikos ir dviems ru
sų kosmonautams pavojus negresia, trečiadienį pranešė Rusi
jos kosminių skrydžių centras. Avarija šukele dalinį oro slėgio 
kritimą, tačiau pagrindine stoties dalis nenukentėjo. JAV Vals
tybinės aeronautikos ir kosmoso administracijos ' NASA) atsto
vai pranešė, kad stotyje užfiksuotas vietinis oro slėgio suma
žėjimas. Kol kas neaišku, kaip šis susidūrimas atsilieps toles
niam darbui. 

Phnom Penh . Cambodia pirmasis premjeras Norodom Ra-
nariddh trečiadienį nepritarė JAV pastangoms priversti rau
donųjų khmerų vadovą Pol Pot stoti prieš tarptautinį tribuno
lą. „Aš labai gerbiu Kiniją ir labai gerbiu Jungt ines Valstijas, 
bet prašau, nesikiškit į mūsų vidaus reikalus", sake princas N. 
Ranariddh. JAV Valstybės departamento atstovai antradienį 
pranešė, kad svarsto būdus, kaip patraukti Pol Pot į teismą 
už genocidą, ir mano, kad jis turėtų būti suimtas. Kinija antra
dienį užsiminė nepritarianti tokiam sumanymui ir teigė, kad 
Pol Pot likimas yra Cambodia vidaus reikalas. 

Minskas. Baltarusijos parlamento Aukštieji rūmai antra
dienį priėmė prezidento įstatymo pataisas, kurios dar labiau 
išplėtė jo įgaliojimus: jam suteikta teisė skelbti referendumus, 
eilinius ir pirmalaikius rinkimus bei paleisti abejus Baltarusi
jos parlamento rūmus, be to — skirti aukščiausius valstybės 
pareigūnus — premjerą ir jo pavaduotojus. Konstitucinio teis
mo pirmininką ir 6 teisėjus, generalinį prokurorą. Valstybinio 
banko valdybos pirmininką ir narius. Anksčiau šią teisę turėjo 
Aukščiausioji taryba. Įstatymas įsigalios, kai jį pasirašys prezi
dentas. Jstatymo pataisos buvo priimtos be svarstymo ir vien
balsiai. 

Briuselis. Per artimiausius 5-7 metus tikimybe, kad Rusija 
bus pakviesta įstoti į NATO ..lygi nuliui". Tokią nuomonę ant
radienį pareiškė NATO būstines Briuselyje pareigūnas. Pasak 
jo, Rusijos narystė NATO reikštų, kad sąjunga turi prisiimti 
įsipareigojimus saugoti jos sienas. Diplomato nuomone, mažai 
tikėtina, kad buvusios Varšuvos Sutarties valstybes, kurios 
taps NATO narėmis, sutiks „būti vienoje valtyje su Rusija". Be 
to, sakė jis, padėtis pačioje Rusijoje dar tokia trapi, todėl ne
įmanoma rimtai svarstyti jos įstojimo į NATO galimybių. 

N e w Yorkas. Šveicarija, kuri kritikuojama už pagalbą Vo
kietijai per II pasaulinį karą. taip pat teikė bankų paslaugas 
nacių sąjungininkei Japonijai ir siuntė jai karines medžia-
gas.Tai rodo antradienį paskelbti Amerikos žvalgybos doku
mentai, kuriuos Pasaulinis žydų kongresas rado JAV valstybi
niuose archyvuose. Šie dokumentai kaltina Šveicariją siuntus į 
Japoniją prekes, stakles ir teikus jai bankų paslaugas. 

Varšuva. Lenkijos Seimas trečiadieni priėmė užsieniečių 
statuso Lenkijoje įstatymą, pakeisiantį 1963 metų dokumentą. 
Įstatymui įsigaliojus,užsieniečiai turės įrodyti, kad turi pakan
kamai išteklių pragyvenimui I^enkijoje. Taip pat numatyta už
sieniečių registracija ir jų kvietimų reguliavimas. Lenkas, 
kviečiantis užsienietį, turės garantuoti jo gyvenimo išlaidų ap
mokėjimą. 

Tokyo. Šiaurės Korėja trečiadienį pareiškė, kad yra pasi
ruošusi derėtis su Vašingtonu ir Seulu del taikos Korėjos pu
siasalyje, jei jie neprovokuos karo. ..Korėjos liaudies armija ati
džiai stebi kiekvieną karo šalininkų, apsimestinai kviečiančių 
keturšalėms taikos deryboms, o iš tikrųjų tik laukiančių progos 
sukelti karą ir agresiją prieš Šiaurę, žingsnį", teigė Šiaurės Ko
rėjos dienraščio trečiadienio numerio redakcinis straipsnis. 

sake G. Stalnionis. 
Buvęs žlungančio „Tauro" 

banko valdytojas Genadijus 
Konopliovas nusišovė birželio 
23 d. Manoma, kad viena 
savižudybes priežasčių buvo 
banko krizė, nes birželio 12 d. 
Lietuvos bankas sustabdė ban
ko prezidento bei tarybos pir
mininko G Konopliovo įga
liojimus ir atleido banko val
dybą. 

KALENDORIUS 

Birže l io 26 d.. 
Dovydas, Salvijus. 
Jaunius. 

Pau l iu s , 
Jaunut is , 

Birželio 27 d.: Šv. Kirilas 
Aleksandrietis, vyskupas. Baž
nyčios mokytojas (mirė 444 m..»; 
Vladislovas, Ema, Vladas, Sam
sonas. Gediminas. 1919 m. jkur 
ta Lietuvių Šaulių Sąjunga 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. birželio mėn. 26 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

KUN. JUOZO 
KLUONIAUS 50 METŲ 

KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS 

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
praneša, kad š.m. liepos 20 d., 
sekmadienį, Šv. Antano para
pijos bažnyčioje per 10:30 v.r. 
šv. Mišias bus paminėta kun. 
•Juozo Kluoniaus 50 metų ku
nigystes sukaktis. 

Kun. Juozas Kluonius, bu
vęs Šv. Antano parapijos kuni
gu kelis metus prieš išsike
liant į \lackinaw City. MI. Da
bartiniu laiku kun. Juozas gy
vena Holidav, Florida. 

Po šv. Mišių 11:15 vai. r. 
vyks kun. Juozo Kluoniaus pa
gerbimas ir pietūs parapijos 
svetainėje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti šiame pager
bime. Bilietus galima įsigyti 
pas Reginą Juškaitę sekma
dieniais po Mišių, arba skam
binant tel. i313) 554-3288. Bi
lietų kaina 15 dol. asmeniui. 
Prašome užsiregistruoti iki 
sekmadienio, liepos 13 d., nes 
būtina žinoti tikrą dalyvių 
įkaičiu. Iš anksto dėkojame. 

Reg ina J u š k a i t ė 

BIRUTE JANUŠKIENE 
PRISIMENANT 

Birute Januškienė š.m. ge
gužės 8 d. mirė ligoninėje, De-
.roite. Mich. Nuliūdime liko 
,-unus Arūnas, dukros Rūta ir 
Birute ir jų šeimos. Jos vyras 
Petras Januška mirė 1986 
•n. liepos 28 d. Windsore. Ont. 
Kanadoje. 

Velionės Birutės išeivijoje 
rueitas gyvenimo kelias buvo 
uimpriai susijęs su jos vyro 
nueitu keliu, kuris atžymėtas 
trijų vaikų išmokslinimu ir 
lietuviška kultūrine veikla. 
J a u 1966 m. Petro Januškos 
.niciatyva Kanadai buvo duo-
iama Vasario 16-tosios t rans
liacija per CBC radiją, kur 
Lietuva buvo garsinama spe-
cialiais pranešimais, dainomis 
ir muzika. Gyvendami negau
siame Windsoro lietuvių telki
nyje palaikė ryšius su Detroi-
<u. Arūnas ir Rūta 1961 me
lais dainavo D.L.K. Birutės 
draugijos Jaunimo mišriame 
chore. Detroite. Kai vyras 
reiškėsi organizacinėje veik
ioje. Birutė Januškienė 1954 
;r 1962 metų laikotarpyje da
lyvavo Windsoro lietuvių cho
re, kuris dalyvavo tautybių 
renginiuose. 

Birute Januškienę geriau 
pažinau, kai ji 1981 metais 
įstojo i mano \ ėdamą Šv. An
tano lietuvių parapijos baž
nytinį chorą Detroite. 1982 
metais sudarytame moterų 
kvartete Birutė ilgus metus 
atliko soprano partiją: jos pla-
taus diapozono mezosopranas 

skambėjo natūraliu sodrumu 
ir puošniu tembru. Su moterų 
kvartetu ne vien teko vieti
niams renginiams atlikti me
nines programas, teko koncer
tuoti Čikagoje, Clevelande. 
Daytone. Londone ir kitur. Bi
rute Januškienė dainavo ir 
moterų vokaliniame vienete, 
kuris reiškėsi vietiniuose ren
giniuose. Vos prieš metus Bi
rutė savo vyro Petro mirties 
dešimtmetį pažymėjo šv. Mi-
šiomis Šv. Antano bažnyčioje, 
giedodama chore, atlikdama 
duetą ir komunijos giesmę. 

Po vyro mirties Birutė Ja
nuškienė žiemas praleisdavo 
Floridoje, o pavasarį, vasarą ir 
rudenį gyvendavo Windsore, 
iš kur atvažiuodavo kiekvieną 
sekmadienį į Detroitą ir chore 
giedodavo per lietuviškas pa
maldas Šv. Antano bažnyčioje. 
Labai skaudu priminti, kad 
šis pavasaris Birutę iš Flori
dos grąžino į ligoninę staigiai 
ir netikėtai mirčiai. Visiems, 
kurie velionę pažinojo, su ja 
bendravo, labai sunku sutikti 

su tikrove, kad Birutės Januš
kienės balsas daugiau nebes
kambės nei dainoje, nei gies
mėje. 

Už velionės sielą šv. Mišias 
aukojo kun. Alfonsas Babo-
nas, Šv. Antano lietuvių para
pijoje klebonas Detroite ir vie
tinis klebonas Šv. Gabrieliaus 
bažnyčioje, Windsore, Kana
doje. Man, šį nekrologą rašan
čiam, teko vargonuoti ir „re-
ąuiem" Mišias giedoti. Po Mi
šių velionė buvo palydėta į lie
tuvių kapines ir palaidota 
šalia savo vyro Petro Missi-
saugoje, Ont. Kanadoje. 

S. Sližys 

APIE GEORGE P E R L E S 
GOLFO TURNYRĄ 

„Pagalba Lietuvai" komiteto 
rengiamas George Perles Gol
fo turnyras vyko penktadienį, 
birželio 13 d., Fox Hills Coun-
try Club, Plymouth, Michigan. 
Garbės pirmininkai buvo kar
dinolas Adam J. Maida, Michi-
gano valstijos gubernatorius 
John Engler, Michigano JAV 
senatorius Stencer Abraham 
ir Kongreso atstovas Joe Knol-
lenberg. Garbės komiteto na
riai — buvęs Michigan State 
universiteto sporto skyriaus 
vedėjas ir futbolo komandos 
vyriausias treneris George 
Perles. Michigano prokuroras 
Frank Kelley ir buvęs Detroito 
futbolo komandos treneris 
Wayne Fontes. Susirinko dau
giau 120 golfininkų. Turnyrą 
laimėjo Vikio Memeno ir Vyto 
Polteraičio vadovaujama ko
manda. Pokylio programai va
dovavo Algis Rugienius. Jr . 
Kalbėtojas buvo trenerio sū
nus John Perles. Ruošimo ko
mitetą sudarė: Tom Alter, Je-
had Antakli, Valentina Bulo
tienė, Bob Boris, Bill Juodwal-
kis, Regina Juškaitė. L. Kuli
kauskas. Ray Medonis, Kęstu-

Detroito moterų vokalinis kvartetas prie vargonų Š\ Antano lietuvių parapijos bažnyčioje Iš k.: muz. Stasys 
C I : A . . . 1 A - i r ^ i - . - « • . . . . , ~ , . «.» . , - • m - . - . - A 1 J Sližys — vadovas, Česlovą Pliuriene. Birutė Januškiene (mirusi š.m. gegužes 8 d ) , Natalija Sližiene ir Aldona 
Tamulioniene. 

Nuotr. Sragausko 
STASIO LOZORAIČIO MIRTIES 

METINĖS, PUTNAM, CT 

A.a amh Stasio Lozoraičio paminklas pašventintas Dangaus Vartų kapinėse 
Putnam. CT. 1995 06 13. ^ T w ^ LmdĖb€T0tntn 

Jau trečiukart Danielos Lo
zoraitienės rūpesčiu š.m. bir
želio 13 dieną Putnamo seserų 
vienuolyne įvyko a.a. Stasio 
Lozoraičio mirties metinių pri
siminimas. Po vyro mirties D. 
Lozoraitienė kasmet iš Romos 
atvyksta į Ameriką ir su ar
timųjų būreliu atsilanko Put-
name. Kaip žinoma, atvykęs į 
Vašingtoną gydytis, Stasys 
Lozoraitis mirė 1994 m. bir
želio 13 d., palaidotas Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių vienuolių 
turimose kapinėse. 

Stasys Lozoraitis, prieš karą 
su tėvais išvykęs Romon, visą 
savo gyvenimą praleido Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje. 
Lietuvos nepriklausomybes 
atgavimo laikotarpiu jis atsto
vavo Lietuvai Vašingtone ir 
Vatikane. Atgavus nepriklau
somybę, tapo pirmuoju Lietu
vos ambasadorium JAV-se 
Kandidatavęs į Lietuvos prezi
dentus, dar ir dabar Lietuvoje 
yra vadinamas Lietuvos vil
ties prezidentu. Kilęs žymaus 
Lietuvos diplomato šeimoje, iš 

tis Miškinis, Linas Orentas, 
Daiva Rugieniūtė, Mike ir 
Theresa Shea, Joe Stark, 
Charlie Step ir Irena Vizgir
daitė. 

AJL. ČESLOVAS 
BERNOTAITIS 

Birželio 18 d.. St. Joseph's 
ligoninėje, Mt. Clements, Mi
chigan. mirė a.a. Česlovas 
Bernotaitis. sulaukęs 63 m. 
amžiaus. Gyveno Romeo, Mi
chigan. 

Giliam nuliūdime paliko 
mamytę Magdaleną Bernotai-
tienę, sūnų Chester ir marčią 
Holly. anūkę Sabriną. Sūnų 
Robert ir marčią Nancy, anū
kus Seth ir Rachel. Pusseserę 
Ireną su vyru Juozu Orentus. 
bei daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Birželio 20 d.. Die
vo Apvaizdos bažnyčioje gedu
lingas šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Velionis buvo 
nuvežtas į Woodmere. 

LANKĖSI ARTŪRAS 
PAULAUSKAS 

Birželio 22 d. Detroite lan
kėsi buvęs Lietuvos prokuro
ras Artūras Paulauskas, kan
didatuojąs Lietuvos preziden
to pareigoms. Paulauską ly
dėjo jo rinkimo kompanijos pa
tarėjai Laima Juozaitienė ir 
Saulius Anužis. Paulauskas 
susitiko su abiejų radijo va
landėlių redaktoriais. Pasi
kalbėjimų ištraukas radijo 
bangomis girdės Detroito lie
tuviai. „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėle transliuoja
ma antradieniais nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir šeštadienio ry
tais nuo 8 iki 9 vai. iš radijo 
stoties WPON. AM banga 
1460. „Amerikos Lietuvių bal
so" radijo laida transliuojama 
sekmadienių rytais nuo 8 iki 9 
vai. iš radijo stoties W.\ZK. 
AM banga 690. 

Im 

motinos puses j i s giminiuojasi 
su Putnamo seserų įsteigėju, 
palaimintuoju arkiv. Jurgiu 
Matulaičiu. Pu tname taip pat 
palaidota St. Lozoraičio teta, 
buv. Lietuvos operos solistė 
Gr. Matulaitytė-Rannit. 

Velionio metinės sutapo su 
Kunigų vienybės Putname su
organizuotomis lietuvių ku
nigų rekolekcijomis. Už velio
nį šv. Mišias 11 vai. konceleb-
ravo net 17 lietuvių kunigų. 
Įspūdingą pamokslą pasakė iš 
Lietuvos atvykęs rekolekcijų 
vedėjas, prel. Jonas Kaunec-
kas. Pamoksle iškėlė Lietuvos 
žmonių nepalaužiamą viltį, 
prisirišimą prie krikščionybės 
ir mirusiojo St. Lozoraičio as
menybę. Šalia gintaro ir Mari
jos žemės, Lietuva gali būti 
vadinama ir vilties šalimi. Ir 

St. Lozoraitis visą savo gyve
nimą kovojo už tiesą bei už 
viltį. Paminėjo, kad Lietuva ir 
St. Lozoraičio tipo žmonės net 
svetimiesiems padaro didelį 
įspūdį. Pvz., Italijos ambasa
dorius Lietuvai ir dabar savo 
kadenciją j au baigęs nuncijus 
yra patys prašęsi skiriami į 
Lietuvą. 

Po Mišių dalyviai nuvyko į 
seserų gražiai tvarkomas ka
pines. Prie ambasadoriaus ka
po iš Lietuvos atvykęs seserų 
kapelionas kun. Antanas Di-
kavičius pravedė maldą ir tarė 
žodį. 

Italų kilmės, lietuviškai kal
banti Daniela Lozoraitienė po 
vyro mirties kelis kartus me
tuose atsilanko Lietuvoje, rū
pinasi savo vyro atminimu. 
Jos rūpesčiu ruošiama knyga 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą, ypač St. Lozo
raičio pastangas Vašingtone, 
kurią rašo buvęs JAV State 
Departamento pareigūnas 
Paul Goble. Gali būti, kad bus 
užangažuotas ir kitas autorius 
dar vienai knygai. Prieš šių 
metų Lietuvos prezidento rin
kimus D. Lozoraitienė į Lie
tuvą nevyks, nes nenori, kad 
ten jos buvimas būtų naudoja
mas politiniams tikslams. 

Nors viešai iš anksto negar
sinamos, St. Lozoraičio mir
ties metinės Putname pagar
biai praeina. Neaišku, ar ši, 
jau beveik tradicija, bus tęsia
ma ateinančiais metais, nes 
vienuolyno vadovybė yra mi
nėjusi kai kuriuos patvarky
mus, kurie ribotų ir tokį ten 
palaidotojo prisiminimą. Tose 
kapinėse ilsisi ir daugiau žy
mių lietuvių. 

A n t a n a s D u n d z i l a 

Lietuvos Vyčių veiki* 

RUOŠIAMĖS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvos Vyčių 84-sis meti
nis suvažiavimas — seimas 
š.m rugpjūčio 7-10 d. vyks 
Holiday Inn viešbutyje, 2800 
Presidential Drive, Fairborn, 
Ohio. Seimą globos Dayton 
96-ta kuopa. 

Prieš suvažiavimą, trečia
dienį, rugpjūčio 6 d., pagei
daujantiems numatyta eks
kursija po Dayton miesto žy
miausias vietoves. Vakarienė 
— garsiame Amber Rose Eu-
ropean restorane. Ekskursijos 
kaina 40 dol. vienam asmeniui 
( įskaitant transportaciją). 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 
d., a t idarant suvažiavimą, šv. 
Mišios bus aukojamos Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Daytone. 
Vakare Lietuvių klube vyks 
susipažinimo vakaras su už
kandžiais. 

Penktadienį, rugpjūčio 8 d., 
aptarus einamuosius reikalus, 
numatytas kultūros vakaras 
Dayton Aviacijos muziejuje. 

Šeštadienį, rugpjūčio 9 d., 
seimo uždarymas ir banketas. 
Banketo metu bus pagerbta ir 
pakelta į garbės narystę žymi 
veiklioji Vytė Bertha Stoškus. 
Keli jaunieji vyčiai bus apdo
vanoti stipendijomis. 

Sekmadienį, rugpjūčio 10 d., 
bendri priešpiečiai viešbutyje 
ir seimo uždarymo šv. Mišios 
bus aukojamos Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. 

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Lauret ta Pant, 
3247 Ravenwood Dr., Fair
born, Ohio 45324-2227; tel. 
(937) 878-8589. 

Dalyvavimo išlaidos: suau
gusiems (1 asmeniui) 120 dol. 
Jaun imui iki 18 metų amžiaus 
— 60 dol. J šią kainą įskaito
ma: susipažinimo vakaras su 
užkandžiais (ketvirtadienį) 
Lietuvių klube; Kultūros va
karas Aviacijos muziejaus sa
lėje (penktadienį); banketas 
(šeštadienį); ir priešpiečiai 
(sekmadienį), bei autobuso 
transportacijos išlaidos. 

N A U J A GARBĖS NARĖ 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
84-sis metinis suvažiavimas/ 
seimas š.m. rugpjūčio 7-10 d. 
vyks Holiday Inn viešbutyje, 
2800 Presidential Drive, Fair
born, Ohio. Suvažiavimą glo
bos Daytono 96-ta Vyčių kuo
pa. 

Seimo bankete šeštadienį, 
rugpjūčio 9 d. vakare, vyk
siančiame Holiday Inn vieš
bučio salėje, į Garbės narystė 
bus pakelta žymi veikli vytė 
— Bertha Stoškus už jos nuo
pelnus Lietuvai ir Lietuvos 
Vyčių organizacijai. 

Bertha Stoškus gimė Provi-
dence, Rhode Island. J i veikli 
vytė nuo 1941 m., aktyviai 
dalyvavusi įvairiuose komite
tuose, 103 kuopos ir Naujosios 
Anglijos pareigose ir savo pa
rapijoje. Savo parapijoje prik
lausė jaunesniųjų ir vėliau vy
resniųjų chorams, motinų gil
dijai (Mother's guild). Dalyva
vo komitetuose, ruošusiuose 
parapijos 50 ir 75 metų šven
tes. J i dalyvavo Šv. Kazimiero 
komitete, ruošiant Lietuvos 
600 metų krikščionybės su
kakties minėjimą (1986 m.). 
Bertha atstovavo lietuviams 
Providence miesto Heritage 
Committee ir padėjo įvykdyti 
Čiurlionio ansamblio pasiro
dymą Providence mieste. Ji 
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dalyvavo komitete, įkarusia
me „Lithuanian Resourse Col-
lection" Providence kolegijos 
bibliotekoje ir Providence vie
šojoje bibliotekoje, minint 500 
m. Vilniaus universiteto įkūri
mą. 

Bertha aktyviai dalyvauja 
Lietuvos Vyčių Naujosios An
glijos rajone. Buvo įvairiose 
pareigose, o nuo 1991 m. yra 
rajono pirmininkė. 

Džiaugiamės jos ilgamete 
veikla, didžiuojamės jos pasie
kimais. J i t ikrai verta Lietu
vos Vyčių garbės narystės ir 
mūsų visų pagarbos. 

Regina Juškaite 
112-OSIOS KUOPOS 

VYČIŲ VEIKLA 

Lietuvos Vyčių susirinkimas 
š.m.birželio 17 d. vyko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Kuopos pirmi
ninkė Julija Zakarka pakvietė 
dvasios vadą kan. Vaclovą 
Zakarauską sukalbėti maldą. 
Vėliau jis savo žodyje iškėlė 
nepailstančią vyčių veiklą, 
ypač remiant Tėvynės Lietu
vos reikalus. Nepaisant am
žiaus, veikla tęsiama, tuo jis 
džiaugėsi, ragindamas ir to
liau darbuotis Dievo ir Tėvy
nės labui. 

Sekretorė Gerie Chaplin 
perskaitė buvusio susirinkimo 
protokolą. Pirmininkas - vice
pirmininkas Al. Mockus, antr, 
vicepirm. Elie Kasputis, Terry 
Vaitkus ir kt. valdybos nariai 
pateikė t rumpus savo veiklos 
pranešimus. 

Į metinę Vyčių konvenciją 
yra užsirašę 17 delegatų iš 
mūsų kuopos. 

Aldona Brazienė smulkiau 
painformavo apie Vyčių iškylą 
liepos 4 d. į Beverly Shores, 
kur vyks iš Čikagos specialiai 
pasamdytas autobusas. Po to 
nauji nariai Algirdas ir Bur-
nies Vaitkus davė priesaiką; 
visi dalyviai plojimu juos pas
veikino. Al Mockus visus para
gino pasveikinti ir susipažinti 
ne tik su naujais nariais, bet 
ir tarp savęs, kas ir buvo at
likta. 

Užbaigus darbo susirinki
mą, visi buvo pakviesti prie 
gausių vaišių, kurias paruošė 
Eleonore Kasputis ir Estella 
Rogers, už tai pirmininkė visų 
vardu joms išreiškė padėką. 

Pasistiprinus buvo pakvies
tas paskaitai dr. Linas Sidrys. 
Jo tema buvo — medicinos 
padėtis dabartinėje Lietuvoje. 
Jis iškėlė keletą klausimų 
apie gydymo eigą, ligonių prie
žiūrą, daktarų nerūpestin
gumą. Jo manymu, padėtis 
gana liūdna, nes viskas pa
veldėta iš komunistinės net
varkos, ir dar mažai kas tepa
sikeitė. Po paskaitos buvo 
iškelta keletas klausimų, į ku
riuos prelegentas išsamiai at
sakė. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RkigelancJ Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Surte 310 

NaperviUe. IL 60563 
Tel (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Surte 3C 

Downers Grova. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UR.LH:IHklKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tti Hm. Hfckory HMs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, OeJcLuvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

EDMUNDAS VWNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Cantac Diagnosto, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60629 
Te). 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel 773- 471-3300 

DR. AB. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3900 W.9S Si T*. 706422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad 3v p p -7v.v . antr 12 30-3v p p. 

treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v.p.p. 
penktad ir Sestad 9 v r - 12 v p.p. 

Baigiant, pirmininkė pri
minė, kad vasaros metu susi
rinkimų nebus. Pirmasis po 
atostogų susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. trečiąjį antradie
nį. 

Visi skirstėmės linkėdami 
vieni kitiems gražios vasaros. 

Apol. P. Bagdonas 

( 
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REKORDINIS LF PELNO 
SKIRSTYMAS 

Kiekvienų metų pavasarį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė ir veiklioji lietuvių 
visuomenes dalis nekantriai 
laukia Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komisijos praneši
mo — spaudos konferencijos, 
nes nuo Lietuvių fondo finan
sinės paramos priklauso ne 
tik JAV LB kultūrinė, socia
linė ir švietimo veikla, bet ir 
kiti lietuvybės išlaikymo dar
bai išeivijoje. 

Šiais metais Lietuvių fondo 
pelno rekordinės 600,000 dole
rių sumos paskirstymo prane
šimas įvyko birželio 18 d. Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte, LF valdybos vicepir
mininkui spaudai Juozui 
Končiui sušaukus spaudos 
konferenciją. Joje dalyvavo 
mūsų spaudos bendradarbiai, 
radijo ir lietuvių TV atstovai, 
JAV LB krašto valdybos 
narės, PLB atstovas, LF pelno 
skirstymo komisijos pirm. dr. 
Antanas Razma bei kiti LF 
valdybos nariai, iš viso 18 as
menų. Spaudos konferenciją 
pradėjo Juozas Končius, vi
siems dėkodamas už dalyva
vimą šioje Lietuvių fondo der
liaus šventėje, pasidžiaugda
mas, kad geras 1996 m. LF in
vestavimų uždarbis leido šiais 
metais paskirti rekordinę 
sumą lietuvybės išlaikymui. 
Su ankstyvesniais pelno skir
stymais Lietuvių fondas yra 
išdalinęs 5,111,015 dolerių 
sumą. 

Pelno skirstymo gairės 

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisijos pirm. dr. Anta
nas Razma savo pranešime 
pabrėžė, kad, nepaisant šių 
metų rekordinės skirstymo su
mos, jos toli gražu neužtenka 

: visus prašymus patenkinti, 
kurių dalis ateina ir iš Lietu
vos. Šių metų skirstymui buvo 
gauti 166 prašymai iš 108 or

ganizacijų ir pavienių as
menų, 2,418,900 dolerių su
mai. Prie to dar buvo 151 
stipendijų prašymas. 42S.0OO 
dol. sumai. Kad patenkintų 
apie ketvirtadalį svarbesnių 
prašymų, Pelno skirstymo ko
misija, laikydamas; I.F meti
nio narių suvažiavimo nuta
rimų nusprendė: 

a. Daugiausia remti išeivi
jos aktualiuosius darbus, ypač 
švietimą. 

b. Remti tuos Lietuvos stu
dentus ir doktorantus, užsie
nyje rimtai studijuojančius, 
kurie gauna stipendijas iš lan
komų universitetų, nes yra ir 
nerimtai studijuojančių. 

c. Su apgailestavimu turėjo
me atsisakyti remti Lietuvoje 
spaudą, radijo ir televizijos 
programas, nes jų yra ten la
bai daug, o Lietuvių fondo 
ištekliai palyginus maži. 

d. Neremti lietuvių organi
zacijų einamųjų reikalų, ar 
vadovų kelionių išlaidų, nes 
jeigu organizacijos nesugeba 
savo administracijai sutelkti 
lėšų, tai gal joms laikas per
siorganizuoti arba užsidaryti. 

e. Neremti gimnazijų moki
nių (išskyrus Vasario 16 gim
naziją Vokietijoje) ir studijuo
jančių Lietuvos universite
tuose (išskyrus partizanų ir 
tremtinių vaikus), nes jų yra 
tūkstančiai ir neįmanoma at
rinkti tik keletą. 

f. Neišgalime remti tų komi
tetų ar fondų, kurie patys vyk
do lėšų telkimo vajus; jiems 
linkime sėkmės, atliekant tik
rai gerus darbus. 

Šios skirstymo gairės buvo 
priimtos pirmajame LF pelno 
skirstymo komisijos posėdyje 
kovo 1 d., dalyvaujant LF ta
rybos pirm. Vytautui Kaman-
tui, valdybos vykd. vicepirmi
ninkui Stasiui Barui, atstova
vusiam valdybos pirm. Povilui 
Kiliui ir JAV LB k.v. pirm. Re
ginai Narušienei. 
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LF stipendijų skirstymo pakomisija džiaugiasi atlikus: iidelį darbą. Iš kaires: Ofelija Baršketyte. dr. Antaną* 
Razma, Birute Tamulynaite, LF tarybos pirm Vytautas Kamantas, Ramoną Steponavičiūtė ir Ale Razmiene 
Komisija tikrai gailisi, kad negalėjo visų prašymų patenkinti del lėšų stokos. 

Lietuvos Seimo pirm. V. Landsbergiui lankantis Čikagoje. ,,Seklyčioje" 
birželio 21 d. ruošta spaudos konferencija, kurioje turėjo progą pasi
kalbėti ir fotografas Zigmas Degutis i kairėje) su žurnalistu Antanu Juod
valkiu Nuotr Ed. Šulaičio 

Švietimas pirmauja 

1997 metų LF pelno paskirs
tymo raporte švietimui iš viso 
skirta 236,655 dol. suma, kas 
sudaro 48.95% visų paskirtų 
lėšų. Į šią sumą įeina 50,000 
dol. JAV lituanistinėms mo
kykloms, 11,100 dol. mokslo 
priemonėms, 20,000 dol. Mai
ronio lit. mokyklos Lemonte 
klasių įrengimui, su sąlyga. 
kad tokią pat sumą sutelks 
tėvai; Rytų Europos ir Vilnijos 
liet. mokytojų subsidijoms 
20,000 dol. Studentų stipendi
joms paskirta: studentams iš 
Lietuvos — 31.700 dol.. Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniams 
— 14.000 dol., kitiems studen
tams — 34,500 dol. ir pridėjus 
9.000 dol. iš LF esančių Mik
šio, B. Gražulio, E. Masio-
kienės, S. Kolupailos, P. 
Amer. B. ir S.E. Barų stipen
dijų fondų; iš viso studentų 
stipendijoms paskirta 89,200 
dolerių. 

Prie švietimo galima būtų 
priskirti ir mokslą — (pagal 
Lietuvos mokslo ir švietimo 
ministeriją), nors LF pelno 
skirstymo raporte jam duota 
atskira kategorija. Čia domi
nuoja 41,600 dol. suma 
knygų leidimui. 10.000 dol. 
Klaipėdos universiteto biblio
tekos įrengimui. 6,000 dol. 
A.P.P.L.E. kursams Lietuvoje. 
5,000 dol. University of Wa-
shington Baltų studijų progra
mai ir mažesnės sumos ki
tiems reikalams, mokslui iš 
viso skiriant 78.550 dolerių, 
arba 16.25%. 

Menams paskirta 27.700 
dol.. arba 5.73%. Čia stam
biausios sumos skirtos dalyva
vimui Smithsonian Institution 
Folklife Baltic Fest '98. Wa-
shingtone — 7.000 dol.. Lietu

vių operai „Hgonų barono" 
pastatymui — 5,000 dol. ir 
Lietuvių Dailės muziejui Le
monte — 3,000 dol. Kitiems po 
mažiau. 

Sujungus mokslą ir meną. 
juos pavadinus kultūriniais 
reikalais, jiems paskirta 
106,250 arba 21.98% 

D a u g visuomeniniu 
reikalu 

Ilgas sąrašas visuomeninių 
reikalų išvardintas LF 1997 
m. pelno skirstymo raporte su 
bendra 140,535 dol. suma, kas 
sudaro 29.07'; nuo visų 
išdalintų lėšų. Į šią sumą 
įeina ir 25,000 dol. parama 15 
JAV lietuviu laikraščių ir 
žurnalų ir 14 600 dol. lietuvių 
radijo laidoms paremti. Tenka 
pastebėti.kad tokia parama 
lietuviškai spaudai pernelyg 
maža, dalinant 600,000 dol. 
pelną. Būtų gražu, kad Pelno 
skirstymo komisija ją padvi
gubintų. Gerai, kad LF išlaiko 
Pasaulio lietuvių archyvą su 
5,000 dol. kas metai; skiria 
5,000 dol. Jaunimo centrui; 
7.000 dol. vyresniųjų lietuvių 
centrui Čikagoje; 5,000 dol. 
PLB Jaunimo sąjungos LX 
kongresui: 4,000 dol. Ateiti
ninkų federacijos konferenci
ja i Palangoje, bet reikėtų ne
pamiršti ir didžiausios lietu
vių jaunimo organizacijos — 
Lietuvių Skautų sąjungos, ku
ri su Tautinėmis stovyklomis 
1998 metais švenčia 80 metų 
jubiliejų. 

Didžiausia 100,000 dol. su
ma paskirta Pasaulio lietuvių 
centro salės įruošimui su są
lyga, kad PLC valdyba tokią 
pat sumą sutelks (matching 
funds). Visus paskirstymus 
sudėjus gaunama 583,450 dol. 

suma. 
Po pirm. dr. Antano Razmos 

pranešimo, spaudos konferen
cijos dalyviai pateikė keletą 
klausimų į kuriuos atsake dr. 
A. Razma ir Lietuvių fondo 
reikalų vedėja Alė Razmiene. 
Už paramą JAV LB k.v. pirm. 
Reginos Narušienės vardu ir 
savo Socialinių reikalų tary
bos vardu dėkojo Birute Ja
saitienė. Už stambią paramą 
JAV LB Švietimo tarybai 
dėkojo jos pirmininkė Regina 
Kučienė. Už paramą JAV LB 
Kultūros tarybai dėkojo jos 
pirmininkė Alė Kėželienė. 
Dėkojo ir Pasaulio lietuvių 
centro adminisLratorius Ignas 
Budrys, neabejodamas, kad 
PLC „matching fund" 100.000 
dol. sumą sutelks ir ypač 
kultūrai reikalinga salė bus 
įrengta. 

Konferencijos vedėjas Juo
zas Končius, užbaigus pro
gramą, visus pakvietė prie ka
vutės ir užkandžių. Išsiskirs-
tant Lietuvių fondui buvo pa
linkėta kitais metais pasiekti 
naujus pelno skirstymo rekor
dus. Šių metų LF Pelno skir
stymo komisiją sudarė: pirm. 
dr. Antanas Razma. LF atsto
vai — Kęstutis Ječius. dr. Vy
tas Narutis ir Ramoną Stepo
navičiūtė (antrininkė) ir JAV 
LB k.v. atstovai — sekretorius 
Juozas Baužys. Petras Kauf-
manas, Vilija Sužiedėlienė ir 

Reda Pliūriene (antrininkė). 
Stipendijų pakomisija sudarė 
Ramoną Steponavičiūtė — 
pirm., Ofelija Baršketyte. 
Rėdą Pliūriene, Birutė Tamu
lynaite ir pirm. dr. Antanas 
Razma. 

Bronius Juodel is 

Danutė Bindokienė 

Po penkerių metų 
Šios savaitės pirmadienį 

New Yorke, Jungtinių Tautų 
pastate, prasidėjo Generalines 
asamblėjos sesijos, skirtos 
ekologinėms problemoms, šiuo 
metu kamuojančioms mūsų 
planetą. Numatoma, kad sesi
jos tęsis penkias dienas, o jose 
dalyvaus 70 valstybių vadai 
arba jų atstovai. Jų tarpe, be 
abejo, bus ir iš Lietuvos. 

Dar sesijoms neprasidėjus, į 
jų rezultatus pradėta žiūrėti 
gan skeptiškai, prisimenant 
prieš penkerius metus — 
1992-siais — Rio de Janeiro, 
Brazilijoje, vykusią. labai iš
reklamuotą ir daug vilčių ža
dėjusią, pasaulinio masto ..Že
mės konferenciją", ruoštą po 
Juntinių Tautų vėliava. Kon
ferencijoje tuomet dalyvavo 
100 įvairių valstybių galvų: 
tai daug. kaip bet kuomet 
anksčiau žmonijos istorijoje, 
kai visus suveda ta pati min
tis, tie patys siekiai ir pavojai. 

1992 metais Lietuva buvo 
dar neseniai išsivadavusi iš 
bolševikų vergijos ir vėl įsi
rikiavusi į nepriklausomų val
stybių eiles. Kaip viso pasau
lio lietuviai džiaugėsi ir di
džiavosi, kad Lietuvos atsto
vai taip pat aktyviai dalyvavo 
toje konferencijoje ir nutarimų 
protokolus pasirašė kartu su 
166 kitais laisvais kraštais — 
kaip lygūs su lygiais, už nuga
ros nestovint ir nediktuojant 
..didžiajam broliui". 

O tuose nutarimuose buvo 
daug gražių žodžių ir kilnių 
pažadų rūpintis Žemes ekolo
gija ir visomis išgalėmis stab
dyti, arba bent sumažinti, jai 
daromą žalą. Visi. atrodo, su
prato, kad toks beatodairiškas 
esminių gamtosaugos dėsnių 
nepaisymas ilgainiui atneš pa
saulinio masto katastrofą vi
sai planetai. Visi sutiko ir 
savo parašais patvirtino, kad 
didžiausias pavojus kyla iš an
glies dvideginio ir kitų dujų, 
milžiniškais kiekiais kasdien 
išmetamų į orą, ypač besivy
stančiuose kraštuose. Buvo 
kalbama apie planetos klima
to pasikeitimus, ypač atšilimą, 
kuris iš pagrindų pakeistų 
dirvų našumą, pavojingai pa
keltų jurų vandens lygį, būtų 
siautulingu audrų priežastis. 

Tiesa, didžiosios ir turtingo
sios pramonines valstybes per 
tuos penkerius metus nuo Rio 
de Janeiro konferencijos yra 
padarusius nemažai pažangos, 
bet ,.Trečiojo pasaulio" kraš
tuose gamtos niokojimas vyks
ta vis greitesniu tempu: gau
sėja atogrąžų mišku kirtimas 
ir deginimas, o įvairi pramonė 
nesiliauja siuntusi į atmosferą 
milžinišku- kiekius kenks
mingų dūmų bei dujų. 

Žmonės tebegyvena minti

mi, kad „po manęs, nors ir 
tvanas..." Neturtigosios vals
tybės pirmenybes gamtosau
gai tikrai neskiria. Tai per 
didele prabanga, nes t rūks ta 
žaliavų, lėšų gamyklų bei fa
brikų perstatymui taip, kad 
jie nebeterštų aplinkos. Konfe
rencijoje turtingosios valsty
bes pasižadėjo teikti didesnę 
finansinę bei techninę paramą 
besivystančioms, tačiau paža
dai pažadais ir teliko. J u o la
biau, kad finansine pagalba 
nuo 1992 metų net sumažėjo, 
užuot pagausėjusi: pvz. tais 
metais buvo skiriama 55 mili
jardai dolerių, o dabar yra j au 
50 milijardų. 

Pagal Jungtinių Tautų su
rinktus duomenis, per tuos 
penkerius metus iš tikrųjų yra 
įvykę teigiamu pasikeitimų, 
tačiau daugiausia tose sri tyse. 
apie kurias Rio de Jeneiro 
konferencijoje net nebuvo kal
bėta, tad ji negali už tai gauti 
kreditų. Pastebėta, kad gi
mimų skaičius mūsų planetoje 
mažėja daug greičiau, negu 

buvo tikėtasi. Manoma, kad 
tai atsitiko dėl moterų teisių 
sustiprinimo, geresnio švie
timo ir kūdikių mirtingumo 
sumažėjimo — kai naujagi
miams yra daugiau galimybių 
išlikti ir užaugti, tėvai nesku
ba turėti daug vaikų. 

Pagerėjo ir žemės ūkio pro
duktų auginimo kiekis, dau
geliu atvejų oras ir vanduo 
yra švaresnis. Net eiliniai 
žmonės daugiau dėmesio krei
pia į aplinkos švarą, gamto
saugą. Vienok visa tai daž
niausiai daroma savanorišku 
keliu, be ypatingų vyriausybes 
pastangų ar pagalbos. 

Tai nereiškia, kad šios 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
nariai vien plos vienas kitam 
per petį ir jausis nugalėję pa
grindines Žemės ekologijos 
problemas. Jų dar yra ir daug. 
ir labai opių. Norima ypatingą 
dėmesį atkreipti į vandenynų 
bei jūrų vandenų užteršimą, į 
sparčiai benykstančias įvairių 
gyvių bei augalų rūšis, į dėl 
per didelio žvejybos išsiplė
timo sudaromas problemas, 
kai žmonės, kurie verčiasi 
žvejyba, jau nebegali pragy
venti, nes baigia išnykti 
žuvys. Ne paskutinėje vietoje 
yra ir minėtųjų kenksmingų 
duju nuolatinis siuntimas į at
mosferą. 

Ar New Yorke šią savaitę 
vykstanti konferencija turės 
apėiuopiamesnių pasekmių, 
kaip 1992 metais Rio de Ja
neiro mieste rengtoji0 Per 
daug tikėtis neverta, tačiau 
kiekvieną kartą, kai apie šias 
problemas visi kartu kalba, 
artėja ir jų sprendimas. 

SEVERIUKAS 
7 5 JURGIS JANKUS 

Nesirėmiau, bet žinojau, kad ji yra. Kaip 
aklam tvora. Taip jos lyg ir nereikia, bet kai ištiesęs 
ranką ją užčiuopia, tuoj širdy tvirčiau. Tvirčiau, kad 
žinai iš kur atėjai ir kur esi. Tai ir rėkiau. Kojas apsi
kabinusi rėkiau, bet niekas negalėjo suprasti, ko taip 
rėkiu. Buvo tokių, kurie sakė, kad apsimetinėju. Ne-
apsimetinėjau. Niekas nematė mudviejų kartu nei 
nepabaigiamų kalbų šnekant, nei iš savo pačių žodžių 
krykštaujant, sako, kai kas, net pagalvodavo mudvi 
amžinai pykstantis, tai ir sprendė mane tik vaidi
nančią. O aš nė kiek nevaidinau. Gatava buvau tik
rom ašarom kojas jai nuplauti. Daugelis smulkių atsi
tikimėlių, koks žodelis ar net pažvelgimas tvėrė tarp 
mudviejų tvorą, gal net dar ir todėl ta tvora didėjo, 
kad aš su kiekvienu skausmu ar džiaugsmu bėgdavau 
ne pas ją, bet pas močiutę. Močiutė irgi pirmoji mane 
pamatydavo. Kad ir tada, kai įėjusi į vidų pamačiau 
motinos veidą apsunkusį, o ir ji mano akis matė to
kias, su kuriomis galima kiaurai persmeigti ir net ne
gyvai nusmeigti, močiutė priėjo, paliete nuo ašarų 
tebešlapią veidą, pasakė, kad gerai nusiprausčiau. Ge
riausia šaltu vandeniu, kad užverktos akys greičiau 
atsigautų. Esą galėčiau ir švariau apsirengti. „Puoštis 
nereikia. Ne Viešpats Dievas atvažiuoja. Tik dėdė ir jo 

svečias. Atvažiuos, pabus ir vėl išvažiuos. Gal ir daut' 
kas atvažiuos ir vėl išvažiuos. Ir tuščia jų. O dabar 
bek. Kiek apsiskabarink". 

Ilgai prausiausi šaltu, net su ledais, vandeniu 
Žiūrėjau į veidrodį, paskum vel prausiausi, bet ašarų 
raudonos dėmės nenyko. Pagaliau pagalvojau: „Ir 
tegu. Tegu mano, kad mano veidas visada tok-
dėmėtas, gal nuo kokių nubyrėjusių šašų. Tegu 
pasižiūri, išsitrenkia ir nusprendžia pas tokią marga-
veide daugiau nebegrįžti. Ir kitiems pasakyti, kati 
daugiau nebevažiuotų. Kai išsitrenks neradę ko 
ieškoję, mudviem su močiute bus gražaus juoko. Tadr-
taip pagailo, kad močiutė ne mama. Tokiai mamai tai 
galėčiau atsiverti, be baimės pasakyti viską. Ir taip 
močiutei daug ką pasakydavau daug ką apšne-
kėdavom, kartais ligi ašarų prisikikendavom. 

Su pirma žvaigžde ir Valuntinas atgirgždino snie
gą. Ir atvežė tą patį mėlynakį, su kuriuo prie rogių bu
vau susitikusi praėjusį sekmadienį. Sėdėjau su
sigūžusi kaip pelė po šluota, klausiau kaip jie šneka 
Dėdė tai kaip visada, čia kalbėjo apie ką rimtai. Čia 
vėl mėgino tapti piršliu, o Peliksas pasakojo apie Pet
rogradą, apie jo gatves, namus ir didelius rūmus. Ir 
caro rūmus pats savo akimis matė. Iš karto laikiaus 
užkandusi žadą, bet nejučia ėmiau atverti burną, 
paskum įsišnekėjom kaip seni pažįstami. Net va
landėlei ir Severiuką buvau pamiršusi, o j is net nepa 
sirodė. Tik vėliau sužinojau, kad šaukė eiti kar tu val

gyti, bet jis nėjo. Sake, kad jam reikia pas Dzidorių. 
Svečiai išvažiavo jau pavėlučiais. bet rimtai apie 

piršlybas net nešnekėjo. Tik dėde iš pradžių pajuokavo 
ir taip paliko, bet mudu su Peliksu tapome pažįstamu. 
Kitą sekmadienį jį vėl pamačiau bažnyčioje. 

Tą dieną važiuodama namo ir motina neiškentė: 
— Tai kaip tau jis atrodo0 

— Dailus. — pasakiau ir vel užsiraukiau. Ir ligi 
namų nepravėriau lūpų. Ne nereikėjo. Tėvukas irgi 
tylėjo, bet mama su močiute visą kelią apie nieką kitą 
ir nešnekėjo. Man atrodė, kad jį taip auksina viena ki
tai pasimirksėdamos tik man ausis prikimšti. Jų ma
tyti negalėjau: abu su tėvuku sėdėjom priekyje, o su
kinėtis ir atgal dirsčioti nenorėjau. Tai tylėjau ir 
kenčiau. Galvoje stovėjo Sevenukas. prisiplakavęs rez
gines kratinio, po našta sulinkęs. Taip norėjau būti 
šalia jo. Ne taip sau, bet su tokia pat našta. Kiekvie
nas močiutes ir motinos pagirų žodis stūmė Peliksą to
lyn. Ir be jų žinojau, iš viršaus Severiuką? negali net 
mėginti lygintis su gražuoliu Peliksu, bot jis vis tiek 
man buvo toks, kad motinos ir močiutes žodžiai pei
liais varstyte varste ir vargiai tegalėjau sulaikyti į 
akis tvinstančias ašaras. Gatava buvau šokti iš važio 
ir eiti. Ne namo. Namai buvo nebe namai. Eiti ir rėkti. 
kad visi laukai skambėtų. Gerai, kad tėvukas čia pat 
buvo. tylėjo taip pat kaip ir aš. tik vis timptelėdavo 
vadelėmis, kad Sartis neletintų risčios. Jutau, kad 
tėvukas mano pusėje. Nežinojau kaip. jis nesakė-, bet 

nuo suraminimo tvarte jutau, kad tik i jį vieną tegaliu 
kibtis, nors ir tik tiek. kaip skęstantis į šiaudą. 

Mudviejų tyla nuslinko ir į moteris. Lyg debesis 
koks. Po smagaus šnektelejimo su Peliksu prie važio, 
lyg debesis koks nusileido į važį. o su juo bekalbant 
man net žodis ištrūko, kad vel kada turėdamas laiko 
užsuktų. „Kai dabar toks geras rogių kelias, tai galiu 
bet kuri vakarą", smagiai atsake, o aš pagalvojau, kad 
bus smagu pasikalbėti apie miestus ir ką juose galima 
pamatyti. Kai tas juodas debesis užgulė, emiau bijoti, 
kad susigalvojęs neatlektų ryt ar poryt. O ko gera ir tą 
pati vakarą. 

Neatlėkė. Kitą sekmadienį, išėjusi iš bažnyčios, vel 
radau su tėvuku besišnekanti prie važio. Mane pama
tęs kelis žingsnius paėjo pasitikti ir atsiprašė, kad šią 
savaitę negalėjęs ir ateinančią negalėsiąs. Vežęs bro
liui rąstus. Tvartai jau gerokai sukiužę. Kad avys pro 
pamatus neišlakstytų. nusipirko miško ir vasarą žada 
statytis naujus. Jeigu toks oras pastovės, per porą sa
vaičių viską turėtų susivilkti. Po poros savaičių t ikrai 
prižadėjo atlėkti. Man palengvėjo. Pirma bijojau, kad 
norės mane ištekinti prieš Užgavėnes, bet dabar at
rodė, kad nebespės. Visi sake, kad šiemet mesiedas 
bus trumpas, dabar jau ir aš sumečiau, kad po dviejų 
savaičių ne kiek to mesiedo bebus ir likę. Tokio sma
gumo pagauta, emiau visokius niekus tėvukui plepėti. 
o jis ne nešyptelejo. Buvo labai rimtas, net Beno i 
risčia nevarė. (Bus daug.au> 
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BOSTONO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS BAIGIMO 

IŠKILMĖS 
Šių metų gegužės 18 dieną 

įvyko Bostono Lituanist ines 
mokyklos mokslo metų už
baigimas, diplomų įteikimas ir 
mokinių bei mokytojų pagerbi
mas. Nors visi mokiniai galėjo 
džiaugtis sulaukę šios dienos, 
niekas nejautė didesnes lai
mes kaip penki mokyklos abi
turientai: Marius Hauser . An-
gelika Kazakaityte. Mantas 
Lingertaitis, Kastytis Nor
vaiša ir Gina Walat . Ši diena 
buvo skirta j iems, ištver
mingai ir pagirt inai už
baigusiems dešimties metų 
lietuvių kalbos, l i teratūros, is
torijos, ir geografijos progra
mas. 

Diena buvo pavasariškai 
graži, saulėta ir vėjuota, kaip 
ir dera arti Atlanto. Iškilmes 
prasidėjo šventomis Mišiomis 
Švento Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, k u r per spal
vingus vitražų langus skver
bėsi stiprūs saulės spinduliai. 
J Mišias susirinko mokyklos 
abiturientai ir mokiniai, jų 
mokytojai ir tėveliai. Prieš pa
maldas gėlytės buvo prisegtos 
baigiamųjų klasių mokyto
joms ir mokyklos direktorei 
Daiva; Navickienei. Taip pat 
aštuntos klasės mokiniai at
vedė garbingus abi tur ientus ir 
juos pasodino p i rmame suole. 
Pamaldose kunigas Kontautas 
pasveikino visus . pabrėž
damas šios dienos svarbą. 
Taip pat jis ragino visus bran
ginti lietuvių kalbą ir stiprinti 
jos vertę šiame pasaulyje. 

Po šventų Mišių visi susirin
ko parapijos salėje, kur tėvų 
komiteto paruoštas vaišių sta
las laukė svečių. Mokyklos 
vedėja Daiva Navickienė pas
veikino visus susirinkusius. 
Išdalinusi LB Švietimo tary
bos rašinių ir piešinių konkur
so premijas, pakvietė mo
kytoja Mirgą Girniuvienę pra
vesti pagrindinę mokslo metų 
ir abiturientams mokyklos 
baigimo dalį. Ši dešimtos kla
sės dėstytoja pakvietė penkis 
abiturientus ir j iems įteikė 
mokyklos baigimo diplomus. 
Atsisveikindama su šiais jau
nuoliais. Mirga Girniuvienę 
trumpai apibūdino kiekvieno 
norus, gabumus ir aukštas 
pastangas, ypač pagirdama 
Angeliką Kazakaityte, kuri 
baigė aukščiausiais įvertini
mais. 

Abiturientai buvo gausiai 
apdovanoti. Tėvų komiteto 
vardu. .Asta Norvaišienė įtei
kė kiekvienam po gražiai 
iliustruotą spalvotą knygą 
..LUhuania — Lietuva". Šios 
trražios knygos, atkeliavusios 
iš Lietuvos šiai progai, ypač 
nielos. nes jose abiturientai 
>asikeite linkėjimais ir para

šais. Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Aidas Kupčinskas 

įteikė kiekvienam po du bilie
tus į Vilniaus Styginio kvarte
to koncertą linkėdamas, kad 
jų veidai dažnai matytųsi lie
tuviškoje visuomenėje. Ginta
ras Čepas, atstovaudamas 
kredito uniją „Taupą", apdova
nojo abiturientus po trisde
šimt dolerių sąskaita „Taupo
je", o kad šie ateities vairuoto
jai galėtų pasididžiuoti savo 
kilme, j iems įteikė lietuviškus 
automobilių lipinukus. 

Ne kasmet Bostono Litua
nistine mokykla turi proga pa
gerbti net dvejas baigiančiųjų 
klases. Šalia „dešimtokų"', šie
met buvo ir labai šauni 
„aštuntokų" klasė. Šie jaunuo
liai skyrė stipriausius balsus 
dainavimo pamokose, garsiau
siai trypė tautinių šokių repe
ticijose ir daugiausia prakaita
vo per pertraukas žaisdami 
krepšinį ir futbolą. Su šypsena 
ir tvirtą ranka mokytoja Aldo
na Dabrilienė įteikė diplomus 
sėkmingai užbaigusiems aš
tuonių metų krušą: Gintui 

Adomkaičiui, Aleksui Hauser. 
Loretai Kazakaitytei. Alvydui 
Knašui, Simui Phillips, An
driui Skrabuliui, Aliukui Wo-
losenko, ir Dainai Žiaugraitei 

Iškilmių oficiali dalis baigta 
nuostabiu reginiu. Tai buvo 
vaizdajuostė „Zuikis Puikis". 
kurioje mokyklos mokiniai, 
pasipuošę ausimis ir ūsais. 
suvaidino vargšo zuikio Puikio 
vargus. Šis projektas buvo at
liktas direktorės Daivos Na
vickienės iniciatyva. Norber
tas Lingertaitis filmavo, o jam 
režisuoti padėjo Mirga Girniu
vienę. Vytas Bazikas sumon
tavo ir yra tikrai verta 
„Oskaro". Mokyklos mokiniai 
juokingai ir žavingai suvaidi
no šią eiliuotą pasaką, puikiai 
deklamuojama dešimtos kla
sės mokinių. Toliau vaizda
juostėje buvo pristatytos visos 
mokyklos klasės. Matėme 
kaip mokiniai ir jų mokytojos 
dirbo, „kaldamos" gramatikos 
ir istorijos faktus. Vaizda
juostė baigiama daina _Oi. su
diev", mokinių šypsniais ir 
rankų pamojimais. Aš buvau 
ne vienintelė, kuri braukė 
ašarėlę regėdama laimingus 
mokyklos mokinius. Džiugu 
žinoti, kad rudenį bus galima 
užsisakyti šią retą dovaną at
siminimui tų laimingų dienų. 

Pagal mokyklos tradiciją, 
užbaigimo iškilmės tęsėsi abi
turientų išleistuvėmis. Baigia
mosios klasės tėveliai suruošė 
kuklų ir jaukų pobūvėlį mo
kyklos mokytojoms abiturien
tams ir jų artimiesiems netoli
mame priemiestyje. John ir 
Marijos Hauser namuose. Bu
vo pakviesti ir aštuntokai, 
kurie dalinosi abiturientų 
džiaugsmu ir dar kartą drau-

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE MISCELLANEOUS 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• G'eitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
' Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Mdimą. 
DirtHj užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 

Fnv* Zapoiis ir Off. Mgr. Auka* 
S Kana kalba ksfcjvttfcat 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W«st9Sttl 

T si. (708) 424-8*54 
(773)581 

Bostono Lituanistines mokyklos abiturientai. Iš k.: Gina Walat,Angelika Kazakaityte, mok. Mirga Girniuvienę, 
Kastytis Norvaiša, Marius Hauser ir Mantas Lingertaitis. 

Nuotr Marijos Eivaitės Hauser 

IX PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

l iepos 18-27 dienomis 

Jau artėja prie pabaigos 
paskutinieji pasiruošimai LX 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresui. Ruošos komiteto 
nariai kviečia visus lietuvius 
atvykti ir prisidėti. Kongreso 
šūkis — ..Lietuviška prigimtis 
atidaro pasaulio duris!" Kon
greso pradžią žymės organiza
cijų mugė, kuri supažindins 
jaunimą su lietuvių politi
nėmis, socialinėmis ir profe
sinėmis organizacijomis. Sa
vaitės slinktyje atstovai daly
vaus studijų dienose. Dalyviai 
prisidės prie kultūrinių bū
relių ir ekskursijų. Stovyklinė 
programa — lietuvių papročių 
ir tradicijų pamokos, sportas, 
žaidimai, paplūdimio olimpia
da, laužas ir Bostono ekskursi
ja sujungs visus narius. 

Kongreso iškilmingas užda
rymas vyks šeštadienį, liepos 
26 d., per uždarymo pokylį, 
Tara Hyannis Hotel and Re-
sort. 

Savaitgal io dalyviai 

Negalintiems atvykti visai 

ge pabendravo. Vaišės buvo 
skanios, gausios ir labai lietu
viškos. Kaip ir būdinga kiek
viename lietuviškame pobūvy
je, svarbiausias vietas užėmė 
skanumynai. Ypač mandrus 
buvo abiturientų vardais pa
puoštas sveikinimo pyragas. 
Tėveliai ir mokytojai, sveikin
dami abiturientus už ištvermę 
ir linkėdami jiems daug 
laimes, džiaugsmingai sugie
dojo ..Ilgiausių metų". Persi
rengę patogesniais drabužiais, 
abiturientai džiaugėsi už-
megstomis lietuviškomis drau
gystėmis ir laimingai šyp
sojosi \ juos nukreiptiems fo
toaparatams. Esame tikri, kad 
jų lietuviškas kelias tikrai 
nesibaigė žodžiu „sudiev," bet 
tikriau žodžiais — .iki pasi
matymo!" 

Mari ja E iva i t ė Hause r 

įtuanistines mokyk..• iMmUtokjm Iš K Ąmšrim Skrabulis. Simas Phillips. Aleksas Hauser. Loreta 
ikaityte. Daina 2iaugraite. Aliukas Wolosenko. Gintas Adomkaitis ir mok A Dabrilienė 
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savaitei, siūlome dalyvauti sa
vaitgalio renginiuose liepos 
25-27 dienomis ir pokylyje, 
kuris vyks liepos 26 d. Jums 
siūlomas kambarys, transpor
tas ir įėjimas į visus penkta
dienio, šeštadienio ir sekma
dienio renginius — Cape Code 
paplūdimio olimpines žaidy
nes, laužą ir uždarymo pokylį. 

Pokylis ir pokylio b i l ie ta i 

Pokylis, vakarienė ir orkes
tro muzika ir šokiai, vyks 
Tara Hyannis Hotel and Re-
sort, Hyannis, MA. Bilietai 
siūlomi visai plačiajai lietuvių 
visuomenei. Entuziastiškai 
kviečiame dalyvauti visus. Bi
lietas pokyliui — 45 dol. USD 
vienam asmeniui, arba 400 
dol. USD už 10 vietų stalą. Bi
lietus užsisakykite pas Žarą 
Bielkustel. 617-731-2269. 

Kongreso ir savaitgalio 
registracija 

Kaina dalyviams — 700 dol. 
USD, atstovams — 550 dol. 
USD, savaitgalio dalyviai — 
195 dol. USD. Dėl registraci
jos anketų ir papildomos infor
macijos galima kreiptis į 

PRADĖTA 
REKONSTRUOTI 
KAUNO ROTUŠĖ 

Ant puspenkto amžiaus se
numo Kauno rotušės stogo 
birželio 16 d. iškilmingai buvo 
paklota nauja čerpė, simboli
zuojanti rotušės atnaujinimo 
darbų pradžią. 

Ant dviejų čerpių savo ini
cialus užrašė dabartinis ir bu
vęs Kauno merai Henrikas 
Tamulis ir Vladas Katkevi
čius, apskrities viršininkas 
Kazimieras Starkevičius. Ro
tušės ceremonmeisteris Kęstu
tis Ignatavičius bei iškilmėse 
dalyvavę žurnalistai. 

Viena aprašinėta čerpe buvo 
užkelta ant stogo, o antroji 
keliaus į miesto istorijos pa
rodą, kuri yra ruošiama Ro
tušės rūsyje įsikūrusiame ke
ramikos muziejuje. 

Iki liepos 25 d. Rotušės sto
gas bus baigtas dengti vo
kiškomis keramikos gaminių 
firmos „Roben" čerpėmis. 

18,000 čerpių, kurių reikės 
1.186 kvadratinių metrų sto
gui uždengti, Kauno valdžia 
nusipirko iš firmos .Roben" su 
40 proc. nuolaida, nes vo
kiečiai sakė, kad jiems yra 
garbe tiekti savo gaminius 
rotušės remontui. 

Stogo perdengimas Kaunui 
kainuos beveik 300,000 litų. 

Istoriniuose šaltiniuose ra
šoma, kad Kauno rotušes pa
stato kertinis akmuo padėtas 
1542 metų liepos 27-ąją. 
BNS' 

Tomą Matusaitį ir Vydą Mari-
jošių tel. 516-358-6103, arba 
elektroniniu paštu, adresu 
pljk@earthlink.net arba web 
puslapyje — 

www.earthlink.net/-pljk. 

Kelionės informacija 

Visiems bus suteiktas trans
portas atvykti iš Logan tarp
tautinio oro uosto Bostone 
penktadienio, 18 d., vakarą ir 
šeštadienį iki 12 vai. vidudie
nyje. Taip pat bus suteiktas 
transportas nuvykti į aerod
romą sekmadienį, liepos 27 d. 
Patogumo dėlei pageidautina 
užsisakyti lėktuvo bilietus ati
tinkamai valandai. Jei keti
nate atvykti autobusu, trauki
niu ar automobiliu ir turite 
klausimų — skambinkite Ža
rai ar Laisvydai Bielkus, tel. 
617-731-2669. 

Pasimatysime Kongrese! 

KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Ardtar Avs. 

DANUTE MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danuta. Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-0824 

Reikalinga moterie arba vyrae 
padėti prižiūrėti ligonę. 

Butas, maistas ir atlyginimas 
susitarus. Lemont, IL 

Tel. 630-257-1437 
Ieškau buto: 

1 mieg. su virtuve, vonia, 
salonu, Brighton Parke. 

Nebrangesnio, kaip $250 į mėn. 
Skambinti: 773-247-5413 

Pkjiai ir greitai isvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2874 

arba 773-847-6048 

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA 
T i r p s t a Ir k n y g ų k a l n o e . . . 

VASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

DRAUGE" PO VIENĄ D O L E R I 
Pirkite siuntimui l Lietuvą 

perTRA/VSPAK 
„Spaudos vajus Lietuvai". 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
l TOLIMUS 
KRAŠTUS ! 

F R E E D O M P L A N 
Australija 42c 
Kanada 19c 
Vokietija 34c 
Anglija 29c 
JAV. 13c 

N ė r a specialių mokesčių 
N ė r a s u v a r ž y m ų 
Nere ik ia pakeisti „ long d is tance c o m p a n y " 

1-800-483-5419 
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST 

S T A R T E C r 
The S'or of long Dii'on<s Sovmgt 

mailto:pljk@earthlink.net
http://www.earthlink.net/-pljk


SVEČIUOSE PAS FOCOLARE 

„Laiškuose lietuviams" kas 
mėnesi skaitydavau Chiaros 
Lubich žodį ir vis galvodavau; 
kas ji? 

Š.m. gegužės 20-27 d. 
turėjau laimę būti viešnia Fo
colare sąjūdžio suvažiavime 
Hyde Parke, NY, ten pamatyti 
bei išgirsti Chiarą — Focolare 
sąjūdžio įkūrėją ir vadovę. 

Focolare sąjūdis šiuo metu 
yra laikomas pasaulio taikos 
simboliu, vienybės tiltu tarp 
religijų. Focolare — židinys. 
Tokiu vardu pradėjo vadinti 
žmones, besiburiančius apie 
Chiarą Lubich 1943 m. 
Trente, Italijoje. Tai buvo bai
sios Antro pasaulinio karo die
nos, Trento miestas nuolat 
bombarduojamas. Dvidešimt 
trijų metų Chiarą, su drau
gėm nubėgusi į slėptuvę, su 
savim turėjo tik Naująjį Tes
tamentą. Perskaičiusios „My
lėkit vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau", jos ryžosi tuo ir gy
venti. Ir iki dabar kiekvienam 
mėnesiui Chiarą parenka „gy
vybės žodį" ir sakinį iš Naujo
jo Testamento Focolare na
riams ir bičiuliams, kad jis 
būtų kasdieniam gyvenime ro
dyklė. (Šiam birželio mėnesiui 
yra: „Kas vykdo Dievo valią, 
tas man ir brolis, ir sesuo, ir 
motina". Mk 3:35.) 

Focolare sąjūdis plito labai 
greitai. Šiuo metu yra per 
šimtą tūkstančių tikrųjų 
narių, pašventusių savo gyve
nimą Dievo žodžiui ir darbui 

| (dąoguma yra pasauliečiai, 
kaip ir įkūrėjai) ir du milijo
nai padėjėjų/savanorių ir bi
čiulių. Sąjūdis veikia visuose 
žemynuose, 178 valstybėse, 
turi 40 centrų ir 19 Mariapo-
lių (mažų miestelių), 33 „Cit-
ta nuova" — „Living City" 
mėnesiniai žurnalai, spausdi-

ififtŽffif 32 valstybėse. 
Prasidėjęs kaip katalikų 

judėjimas, sąjūdis nuo 1960 
m. pradėjo sklisti tarp kitų 
krikščionių ir nekrikščionių 
religijų. 1962 m. sąjūdis buvo 
pripažintas šv. Tėvo Jono 

, XXIII ir vėliau kitų popiežių. 
c-Focelare sąjūdžio gyvenimo, 
"veiklos programa remiasi: 

„Tegul visi bus viena. Kaip tu, 
Tėve, manyje ir aš tavyje, te
gul ir jie bus viena mumyse, 
kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi 
mane siuntęs", Jn 17:21. 

"Šiame smarkiame, lenktynių 
gyvenime iš arti pamatyti 
žmones, gyvenančius pagal 
tuos žodžius, yra nepaprastas 
išgyvenimas. Net vaikai kitaip 
elgiasi. Daug jaunų šeimų 
buvo su vaikučiais ir nepa
stebėjau, kad tėvai su jais 
vargtų. O kiek jaunų žmonių! 
Dauguma! 

Norėčiau pasidalinti kai ku
riais suvažiavimo momentais. 

Keturias dienas, kol suva
žiavo nariai iš Pietų Ameri
kos, buvome turistai. Iš Ma-
ristų kolegijos Poughkeepsie, 
NY, kur buvome apsistoję, 
apie 2,000 žmonių, dvi dienas 
vykome ilgoms kelionėms į 
New York miestą, vieną — į 
Hudson upės slėnį ir vieną 
dieną (5/21) į Fairfield, CT, 
Sacred Heart universitetą, 
kur Chiarai buvo suteiktas 
Humanitarinių mokslų garbės 
doktoratas. 

Stebina tas nuolatinis 
„Chiaros, Chiarai, su Chiarą 
ir vėl Chiarą". Bet, kai matai 
to vieno žmogaus vizijos mil
žinišką rezultatą — supranti. 

Paskutinės dvi dienos yra 
visiems „savaitgalis su Chia
rą". Pirmosiomis dienomis tik 
tikrieji nariai važiavo į Lumi-
nosą susirinkimams su savo 
vadove. Mariapolis Luminosa 
yra Hyde Parke, NY, netoli 
nuo buvusio Amerikos prezi
dento F. D. Roosevelt sodybos. 
„Miestelis" buvo atidarytas 
1986 m. Ta proga Chiarą Lu
bich sakė: „Šis Mariapolis 
turės savo grožį ir savo 
pašaukimą. Ar jis bus eku
meninis? Ar kitų religijų 
žmonės bus jo dalyviai? Vis
kas mums rodo, kad taip ir 
bus, nes tai bus šio krašto at
vaizdas — krašto, kurį sudaro 
žmonės iš viso pasaulio" („Li
ving City", May/June 1997). 
Kai tyliai slinko 30 autobusų 
pro Luminosos vartus, spėjau 
užrašyti gatvelių vardus: 
„Crossroads of Joy", „Circle of 
Love", „Council Way", „For-
titude Lane". 

Didžiulė palapinė talpina vi
sus 2,600 dalyvių. Yra 12 tele
vizijos ekranų, garsiakalbiai, 
kalbos verčiamos į anglų, is
panų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Atvyko trečia lietuvė 
— Raminta, ir gera būti kar
tu. Kūdikiai ir vaikai iki 15 
metų turi savo programas at
skiruose namuose, o palapinėj 
vien suaugę ir jaunimas. Sce
noje jaunimo grupė dainuoja. 
Tarp jų ir solistė, kurią ma
čiau dainuojant solo už Ame
riką, kai buvo transliuojamas 
15,000 focolare jaunimo — 
Genfest suvažiavimas Romoje. 

Kaip pastebėjau, pagrindinė 
focolare susirinkimu progra
mos dalis būna Chiaros žodis 
kuria nors tema, viską suve
dant į meilę Dievui ir per jį į 
meilę žmogui — amare tuti! 
(mylėk visus!) Jos žodis, pagal 
sąlygas, būna skaitomas ar 
dažniausiai žiūrima video 
juosta. 

Atrodo, kad pirmai didžiajai 
dienai buvo skirta pamatyti, 
išklausyti video juostas iš jos 
kelionės 1996 m. į Azijos 
kraštus ir pačią paskutinę 
juostą apie jos buvimą ir jos 
kalbą prieš kelias dienas (5/ 
18) Malcolm Shabazz mečetėj 
Harlem, NY, Amerikos musul
monams. Bet tą rytą Chiarą 
padarė visiems malonią staig
meną ir, prieš prasidedant 
programai, atvyko \ palapinę 
visus pasveikinti. Koks vi
siems džiaugsmas! Netrukus 
palikusi suaugusius tęsti pro
gramą, išvažiavo kalbėti su 
vaikais, o mes „vykome su ja" 
į Bangkok, Manilą ir Taipei. 

Į Thailandą Chiarą pakvietė 
St. John katalikų universite
tas Bangkoke, kur ji priėmė 
suteiktą garbes doktoratą so
cialinėj žiniasklaidoj. Taip pat 
ten ją kvietė Thai budistų vie
nuolių vyriausias vadovas — 
Didysis mokytojas Ajahn 
Thong. Chiarą kalbėjo aš
tuoniems šimtams budistų 
vienuolių jų universitete ir vė-

Mišios aikštėje po liau jų vienuolyne. Tai buvo 
Mišias aukojo 12 pirmas kartas jų istorijoje 

(kaip ir pas musulmonus Har
lem), kai jiems kalbėjo krikš
čionė, moteris. Ją pristatyda
mas Didysis mokytojas pa
sakė: „Išmintingas žmogus 

Sporto salė pilna žmonių. 
Focolare nariai ir svečiai tie
siog pasitempę — galų gale 
pamatys gyvą Chiarą. Prasi
deda procesija. Profesūros 
tarpe malonu pamatyti ei
nantį prof. Paul ir Čikagos. 
Jis yra focolarino — tikras 
narys, keliskart girdėjau jį 
įdomiai kalbant Mariapolio 
(Čikagoje) susirinkimuose. Ki
tas profesorius, Mario T. iš 
Evanstono, praeinančiai Chia
rai sušunka — „guardami", tai 
yra (kaip jis man paaiškino), 
— „žvelk į mano sielą" ir su
laukia jos žvilgsnio. Salė stoja
si, ploja, mojuoja, net muzika 
mažai girdėti, prie tako, kur 
eis Chiarą. Vežiojamoj kėdėje 
motina pristumia sūnų ir visi 
ją ramiai praleidžia... O ta 
Chiarą Lubich eina paskutinė 
su universiteto prezidentu A. 
J. Cernera. Mažutė, rami, 77 
metų, ir tik šypsosi. 

Sveikinimai, Italijos ir Ame
rikos himnai. Rabbi J. Bempo-
rad sako kalbą itališkai ir mes 
visi skubam dėtis ausinius, 
jungti radijas, kad girdėtume 
vertimą. Jis sako „ši diena yra 
Dievo padaryta..." Kardinolas 
W. H. Keeler iš Baltimorės 
savo kalboje primena, kad jei 
kalbame Tėve mūsų — esame 
broliai". 

Solistė gieda „O Sanctissi-
ma" vieną posmelį lotyniškai, 
o kitus visa salė angliškai. 
Vėliau, universiteto sode besi-
vaišinant, seselė misionierė 
Maria Elizabeth, S.Sp.S., iš 
Techny, IL sako, kad jai „O 
Sanctissima" giesmės melodija 
sukelia malonų šypsnį, nes, 
kai augo Vokietijoje, ta pačia 
gaida dainuodavo kalėdinę 
dainą „O du froeliche", ir 
mums padainuoja. Ši seselė 
vienos vakarienės metu labai 
įdomiai pasakojo apie misijo-
nierių darbą, vargus ir 
džiaugsmus Amerikos pieti
nėse valstijose. 

Kiekvienų pusryčių ar va
karienės metu sėdam, kur 
papuola; kiekvienas prie stalo 
yra laukiamas, kviečiamas, 
kiekvienas su dėmesiu išklau
somas. Su seserim tarp savęs 
sušnekom lietuviškai. Jauna 
pora iš Texas klausia, kokia 
tai kalba ir tada — „ką jums 
sako Ramūnas?" „Lietuvis" — 
atsakom. Ir pasakoja jie 
mums, kaip jie Texas drau
gauja su lietuviais. 

Greitoji Wafa iš Los Angeles 
(ji vis suspėdavo būti su foto 
aparatu, kur praeina Chiarą) 
yra irakietė, elektros inži
nierė, labai liūdinti dėl savo 
tėvynės sunkios padėties. 
Sako, kad Irake yra nemažai 
katalikų, bet nesiskelbia. 

Atvažiuoja ispanai iš Vene-
zuelos, Kolumbijos, Costa Ri-
cos, Ecuador ir kt. Mano sesuo 
Felė, geriau kalbėdama ispa
niškai, po vėlyvos vakarienės 
lieka juos sutikti, parodyti 
kambarius. Jaunuolis iš Peru 
mudviem ir sako „kalbėkit ita
liškai, tai Chiaros kalba". 
Ryto šv 

medžiais. 
kunigų anglų ir ispanų kalba, 
visi gieda irgi dviem kalbom. 
Jau patį pirmą rytą pagalvo
jau — kokia prabanga, nes 
Mišias aukojo 8 kunigai. 

yra nei vyras, nei moteris, nei 
vaikas, nei suaugęs. Kai kas 
nors įžiebia šviesą, neklau
siam — jis ar ji. Chiarą yra čia 
mums duoti šviesos". 

Santo Tomas universitete 
Maniloje, Philippinuose, kurį 
1611 m. įsteigė tėvai domini
konai, Chiarai Lubich buvo 
suteiktas teologijos garbės 
doktoratas. 385-ių metų uni
versiteto istorijoje tai buvo 
aštuntas teologijos garbės 
doktoratas; pirmas pasaulie
tei, pirmas moteriai. Toje 
šventėje dalyvavo visi Philip-
pinų vyskupai, popiežius Jo
nas Paulius II nusiuntė savo 
sveikinimą. Universiteto teo
logijos fakulteto dekanas 
Chiarą palygino su trimis di
džiosiomis Bažnyčios moteri
mis: Motina Terese — dar 
gyva, šv. Terese iš Avilos ir šv. 
Kotryna iš Sienos. 

Vėliau Taipei, Taivvane, Fu 
Jen katalikų universitetas irgi 
suteikė Chiarai teologijos gar
bės doktoratą. Visos kalbos 
ten buvo kinietiškai, o Chiaros 
— itališkai (kaip visada). 

Antroji — paskutinė didžioji 
diena. Apie ją galėčiau rašyti 
be galo, bet jau reikia sustoti. 
Ilgai atmintyje liks tų dviejų 
dienų šv. Mišios, kai scenoj 
netilpo kunigai; Vera Lee iš 
Los Angeles ir apie ją susėdęs 
žmonių būrys. įtemptai klau
santis Chiaros žodžių, Veros 
jiems verčiamų iš italų į ko
rėjiečių kalbą: jaunimo meno 

BALTIA EXPRE88 CO. LTD. 
PfiEZ VIDMANTAS RAPSYS 

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ 
SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ; 
ORO CARGO PER 10-12 DIENU; 

• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENU; 
• MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI: 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 
• KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0.49 SVARAS 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 

p r o g r a m a ; s m a r k ū s amer i 
kiečių ir kanad ieč ių plojimai 
S a n t o Domingo šokėjams už 
„merenge" a r ko lumbieč iams 
už j ų d a i n a s ; gars ios P ie tų 
Amer ik ieč ių ovacijos N*ew Yor-
ko focolare grupe i už popul ia
riųjų A m e r i k o s da inų pynę; 
a š a r ą t r a u k i a n t i juodo j a u n u o 
lio Mike d a i n a ; ypa t i nga žmo
nių r a m y b ė bei d r a u g y s t ė ir 
C h i a r ą — v iena už s ta lo di
džiulėj scenoj p u o š mikrofo
n u s , televizijos a p a r a t u s , a t s a 
k a n t i į d a u g y b ę k l aus imų — 
i ta l i ška i , g re i t a i , su ges ta i s , 
d a ž n a i t r ink te l i j s ta lą — 
a m a r e tut i ! 
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BALTIA EXPRESS CO. LTD. 
8327 S. PULASKI RD. 
CHICAQO.IL 60862 

AMBEROAOUP 
482THOMASORIVE 
BEN8ENVILLE. IL 80108 

A.fA. 
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo šeimai. 

Petras Narutis 

A.TA. 
GAILEIR. EIDUKAITEI 

KUNSTMANIENEI 
taip netikėtai ir nelauktai mirus, jos vyrą LINĄ, 
tėvus DANUTĘ ir EDMUNDĄ EIDUKUS, seseris 
JŪRATE, DALIĄ ir VIDĄ, brolius ALVYDĄ ir SAU
LIŲ su šeimomis bei visus artimuosius nuošir
džiausiai užjaučia 

Vytautas Janulaitis 
Ona Lukienė 
Pranė ir Juozas Masilioniai 
Vytautas Mišelis 
Stasė ir Ričardas Petersonai 
Marija ir Juozas Plačai 
Irena ir Algis Regiai 
Tadas Rūta 
Elena ir Petras Spukai 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI: 
1-800-SPARNAI 
1 -800-772-7824 

TRANSPAK 
K n y g o s s i u n č i a m o s Jūsų pas ir inktai 
b ib l iotekai arba p r i v a č i a m a s m e n i u i j L ie tuvą , 
0.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
Piniga i p e r v e d a m i d o l e r i a i s - n u o i š s i u n t i m o 

d i e n o s į g a v ė j o rankas per 2 - 5 d i e n a s . 
M A I S T O S I U N T I N I A I : Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$ 9 8 . - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava. 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai. 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas. 
aspirinas, itaminai, 55 svarai. 
$39. - Švent inis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava. 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai. 
aspirinas, vitaminai. 
$ 4 5 . - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai. 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas. 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

Siūniuok, naktie, mums giesmę 
Varpelių švelnumu, 
•Jau Dievas ranką tiesia 
Ir laimina visus. 

Ir. Šereliene 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1997 m. birželio 6 d. 
Kalifornijoje, būdama 32 m., automobilio nelaimėje buvo sun
kiai sužeista ir pasiekė Viešpaties namus birželio 22 d., 1:30 

A. t A. 
GAILĖ REGINA EIDUKAITĖ 

KUNSTMANIENĖ 
Nuliūdę liko: vyras Linas, tėvai Danute ir Edmundas, 

seserys Jūrate, Dalia. Vida su šeimomis, broliai Alvydas su 
šeima. Saulius ir Julija, uošviai Sofija ir Ričardas, kiti gi
mines draugai ir pažįstami. 

Gailė gimė ir augo Čikagoje. Buvo skaute nuo penkerių 
metu, priklausė Aušros Vartų tuntui. Akademiniam skautų 
sąjūdžiui. Pasaulio jaunimo sąjungai, Lietuvių Bendruome
nei, Moterų federacijos jaunimo sekcijai, „Žilvičio" s tudentų 
tautinių šokių grupei, bendradarbiavo lietuvių spaudoje. 

Baigusi Čikagoje lituanistines mokyklas ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą, mokytojavo Dariaus ir Girėno lituanis
tinėje mokykloje. 

1987 m. baigė University of Illinois Čikagoje, įsigijo dvi
gubą bakalaurą — politinių mokslų ir istorijos. 1990 m. baigė 
John Marshall teisės mokyklą su Juris Doctor ' J .D . ' laipsniu. 

Persikėlusi gyventi į Kaliforniją, išlaikiusi California Bar 
egzaminus, dirbo advokate Cox Buchman Padmore ir Shar-
karchy įstaigoje. 

Bus pašarvota birželio 27 d. penktadienį, nuo 2 v. p.p. - 9 
v.v. D. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 'pr ie 
Derby Rd.) Lemont, IL. Atsisveikinimas 7:30 v.v. 

Vietoje gelių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai" 
arba Vydūno fondui. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. iš laidojimo 
namų 9:30 v.r. bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, 14915—127th St. Lemont, IL, kurioje 10:00 v.r. bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už mirusios sielą. Po Mišių 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: v y r a s , t ėva i , seserys , b ro l i a i , uošv ia i . 

A.fA. 
KAZYS LIETUVNINKAS 

Gyveno Palos Park, anksčiau Hickory Hiils ir Čikagoje, 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1997 m. birželio 22 d. Lietuvoje, 8 vai. ryto, sulau
kęs 84 metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Viščiakaimo 
kaime. Amerikoje išgyveno 48 m. 

Nuliūdę liko: žmona Adele Juškaitė, duktė Žibute 
Pranckevičienė. žentas Pranas; sūnūs: Vytenis, marti Elzyte. 
Gintaras, marti Dalia; anūkai: Juozas, Emilija ir Alena 
Pranckevičiai, Julius, Andrius, Vija ir Dovas Lietuvninkai: 
seserys uršule Balskienė. su šeima, Agne Žitkienė su šeima, 
Marija Valiukevičiene su šeima; uošvė Adelė Juškienė. 

Velionis buvo brolis a.a. Alfonso ir a.a. Adolfo. 
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui: buvo 

Lietuvos Konservatorių partijos rėmėjas. 
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 27 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 
Vietoje gelių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai". 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę' žmona , d u k t ė , s ū n ū s , a n ū k a i , s e se rys i r k i t i 
g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M Petkus. 
Tel 800-994-7600. 

A.fA. 
ANTANAS DAMEIKA 

Gyveno Durand, IL. Po ilgos ir sunkios ligos mirė birželio 
16 d., sulaukęs 89 metų. 

Gimė Grand Rapids. MI. 
Nuliūdę liko žmona Sofija, sesutes Vale McBride ir Ma

ryte Budres bei kiti giminės. 
Šv. Mišios už a.a. Antaną atnašautos birželio 19 d 
Velionis Antanas savo kūną paskyrė medicinos tyri

mams. 
Nuliūdę žmona, se se rys ir g i m i n ė s . 

Mylimam Tėvui 
A.TA. 

KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 
mirus. adv. VYTENIUI LIETUVNINKUI, teisiniam 
„Draugo" patarėjui, ir visiems Velionio artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

„Draugo" redakcija, administracija 
ir tarnautojai 

1 
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Soliste Praurime Ragiene ir jos dukraite Daivute Ragaite džiugina 
svečius, susirinkusius į Motinos dienos pietus Pasaulio lietuvių centre. 

Sese lės kazimier ie tės . 
kaip ir kasmet, rengia smagią 
gegužinę savo motiniškojo na
mo sode Čikagoje liepos 13 d., 
sekmadienį. Jeigu kas anks
čiau ruoštose pramogose daly
vavo, tai žino. kiek malonių 
staigmenų čia būna: žaidimų, 
iaimejimų. pačių seselių kep
tos duonos ir skanėstų, lietu
viškų patiekalų, muzikos, 
malonumų vaikams ir suaugu
siems. Verta priminti, kad 
šiemet vienas laimingas bilie
tas yra vertas 5.000 dolerių 
o kiti 5 — po 1.000 dol. Iš viso 
išparduodama tik 300 bilietų, 
taigi laimėti daug daugiau 
galimybių. kaip perkant 
„lotto" ar loterijos bilietus. 
Kas domisi įsigyti bilietą, gali 
paskambinti į vienuolyną 773-
776-1324. 

Anglijos Lietuvių k lubas 
b i rže l io 29 d., sekmadieni . 
nuo 12 vai.. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės salėje. 2417 
W. 43 Str.. rengia pirmąją va
saros gegužinę. Bus įvairus 
maistas, atsigaivinimas, lai
mės šulinys ir kiti įvairumai; 
bus pasveikinti Petrai ir Povi
lai, o taip pat Madai. Prie ge
ros nuotaikos prisidės Kosto 
Ramanausko orkestras. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

Mielieji skaitytojai , at
k r e i p k i t e dėmesį į šią ži
n u t ę , nes ji labai svarbi ir 
Jums . ir „Draugui"'. Kai pa-
ke i č i a t e adresą, malonė
k i t e visu p i rma praneš t i 
. .Draugo" adminis traci ja i 
l 'ž kiekvieną dienraščio nu
merį, kurį paštas turi grąžinti 
dėl to. kad nepasiekė adresa
to. ..Draugas" turi sumokėti 
po 50 centų, o kai susideda 
tokių nemažai, susidaro berei
kalingos išlaidos. 

Dr. & Mrs. Anthony Ciu-
ris. Juno Beach. FL. atnaujin
dami ..Draugo" prenumeratą, 
apdovanojo jį 100 dolerių pa
rama. Ačiū' 

MIRĖ 
ELENA DA1NAUSKAITĖ 

VOLSKIENĖ 

Gegužes 29 d. Kaune mirė 
E. Dainauskaitė—Volskiene. 
kuri šį mėnesį jau būtų 
minėjusi savo 83 gimtadienį. 
Velionė buvo Čikagoje gyve
nančio visuomenininko, kul
tūrininko, ..Draugo" bendra
darbio Jono Dainausko sesuo, 
už jį jaunesnė daugiau kaip 10 
metų. 

Pas ją apsilankyti buvo 
išvykusi J. Dainausko dukra 
Jūrate su vyru Juozu įJa-
kubs.1, bet gyvos tetos jau ne
sutiko, galėjo dalyvauti tik jos 
laidotuvėse. kurios buvo 
birželio 1 d. Velionė palaidota 
Kalniečiu kapinėse, kiek į 
šiaurę nuo Kauno. Jos vyras 
Antanas amžinybėn iškeliavo 
anksčiau. E.Š. 

Amer ikos Lie tuvių t au 
t inės sąjungos na r ių susi
r i nk imas šaukiamas birželio 
26 d., ketvirtadienį. 1 vai. p.p., 
..Seklyčioje". Bus prisimintas 
a.a. inž. K. Biskis. poete Eglė 
Juodvalkė skaitys paskaitą, 
bus pasitarta apie įvyksiančią 
gegužinę liepos 26 d. Lemonte. 
Bus ir bendri pietūs. Valdyba 
visus maloniai kviečia susirin
kime dalyvauti. 

Kel iaukime į gamtą! Vy
resniųjų lietuvių centras 
kviečia pasivaikščioti Morton 
Arboretum parke birželio 27 
d., penktadienį. Autobusas 
nuo ..Seklyčios" išvyks 9 vai. 
r., o sugrįš 4 vai. p.p. Informa
cijas teikia ir kelionei rezerva
cijas priima tei. 773-476-2655 
arba asmeniškai atvykus į 
..Seklyčią". 

Čikagos m e r a s Richard 
M. Daley p r i m e n a vis iems 
mies to tėvams, kad vasaros 
metu vaikai, mažiau kaip 17 
metų amžiaus, turi laikytis 
nustatyto draudimo ir nelaks
tyti gatvėje po 10:30 vai. vak. 
Penktadienį ir šeštadienį lai
kas pratęsiamas iki 11:38 vai. 
v. 

i- Ragas. DDS. atlieka proirr.in: 
• Pasaulio lietuviu centre. Lemonte 

Motinos dienos šventėje. 

Baisiųjų birželio įvykių pa
grindinis minėjimas Čikagoje 
birž. 15 d., suruoštas vietinio 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus, pasižymėjo dideliu 
iškilmingumu, dalyvių gausu
mu bei reikšminga naujove. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
pirmasis atgimusios Lietuvos 
gynybos, attache Vašingtone, 
majoras Valdemaras Sarapi-
nas. Dabartinė Lietuvos kari
ninko uniforma daugeliui da
lyvių buvo matoma pirmą 
kartą. Šis konkretus nepri
klausomybes simbolis ir ypač 
maj. Sarapino kalboje at
skleistos detalės apie JAV tei
kiamą reikšmingą paramą 
Lietuvos kariuomenei padarė 
didelį įspūdį. 

Taipgi stipriai dalyvius pa
veikė labai gražus Švč. Mer
gelės Marijos bažnyčios choro 
ir solistų Margaritos ir Vaclo
vo Momkų giedojimas per 
iškilmingas Mišias, aukotas 
kun. Vito Mikolaičio. Chorą 
vedė Antanas Linas. 

Šį tradiciniai ALTo ren
giamą minėjimą suorganizavo 
ir sklandžiai pravedė Čikagos 
skyriaus pirmininkė energin
goji Matilda Marcinkienė. 
Vėliavų pakėlimą parapijos 
aikštėje atliko labai gausiai 
dalyvavę šauliai ir šaulės bei 
ramovėnai. Buvo matyti daug 
organizacijų vėliavų ir tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
moterų ir merginų. 

Parapijos salėje. įnešus 
vėliavas. Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo muz. Algiman
tas Barniškis. Kan. Vaclovas 
Zakarauskas kreipėsi į 
Viešpatį šiai liūdnai sukakčiai 
pritaikyta malda. 

Prof. dr. Jonas Račkauskas, 
ALTo valdybos pirmininkas, 
kalbėjo į pilnutėlę salę mi
nėjimo dalyvių Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu. Anot jo: 
..1941 m. birželio 14-oji nie
kuomet neišnyks iš mūsų tau
tos istorijos. Baisiojo birželio 
atmintis yra mums visiems 
čia susirinkusiems tikra gedu
lo ir vilties diena. Yra labai re
tas lietuvis, kuris nebuvo pa
liestas baisiojo birželio įvykių. 
Reta šeima, retas kaimas. 
miestelis ar miestas liko nepa
liestas trėmimų, žmonių ne
išpasakojamų ir nesupran
tamų kankinimų žiaurių oku
pantų bolševikų rankose. — 
Jis tęsė, meldžiamės ir tikime, 
kad tie, kurie kentėjo, gavo 
Aukščiausiojo atlyginimą, nes 
jie nekalti liejo kraują, prara
do žmonas, vaikus ir kitus ar
timuosius. Tik tų šiurpių 
dienų įvykių minėjimai, gali 
naujom kartom ryškiai perduo
ti lietuvių tautos kančių liu
dijimą. Gerbiame tuos, kurie 
kentėjo ir prarado gyvybę, nes 
jų kančios yra reikšmingos 
mūsų tautai, iškeliančios ge
dulą ir tuo pačiu viltį dėl ne
priklausomos ir demokratines 
Tėvynės atgimimo ir klestė
jimo". 

Po to prof. dr. Račkauskas 
pristatė pagrindinį minėjimo 
kalbėtoją, majorą Valdemarą 
Sarapiną iš Lietuvos ambasa
dos Vašingtone, kuris kaip gy
nybos attache atstovauja Lie
tuvos kariuomenei, karo lai
vynui ir karo aviacijai santy
kiuose su JAV ginkluotojų 
pajėgų vadovybe. Jo darbo sn-
tin įeina ir bendrų Lietuvos — 
JAV karinių projektų organi
zavimas. 

Majoras Sarapinas pranešė, 
kad keturi Lietuvos kariūnai 
studijuoja X'S Air Force Aca-
demy". Colorado Springs, ir 
JUS Navai Academy". An-
napolis. MD. Jų mokslas JAV 
valdžiai kainuos 168,000 dol. į 
metus. Šalia to. daugiau kaip 
20 Lietuvos karių jau studi
juoja kitose aukštosiose JAV 
karo mokyklose. J metus Lie
tuva gaunanti pusę milijono 
dolerių karių siuntimui į mo
kslus Amerikoje. Pereitais me

tais, Lietuvos kariuomenė 
gavo 6 milijonų dolerių vertės 
paramą iš JAV. Šiais metais 
Lietuvos gynėjai gavo iš JAV 
virš tūkstančio M16 pusiau 
automatinių šautuvų bei 133 
karo automobilius, o taip pat 
1.5 mln. dolerių ryšių įrangai 
ir technikai. 

Šis šaunus Lietuvos diplo
matas gimė 1962 m. Arioga
loje. Po vidurinio mokslo, Val
demaras Sarapinas 1985 m. 
baigė Vilniaus Inžinerinį sta
tybos institutą (dabar: Gedi
mino Technikos universitetą), 
ten įgydamas inžinieriaus sta
tybininko kvalifikaciją, taipgi 
baigė karinę katedrą ir įgijo 
leitenanto laipsnį, tačiau sa-
vietinėje kariuomenėje netar
navo. Jis 1995 m. karines stu
dijas gilino NATO Defense 
College, Romoje. Prieš pasky
rimą į ambasadą pernai va
sarą, majoras Sarapinas dve
jus metus tarnavo Krašto 
apsaugos ministerijoje. Ten jis 
buvo atsakingas už Lietuvos 
dalyvavimą įvairiuose tarp
tautiniuose gynybos pro
jektuose. Į JAV — ir taipgi į 
Čikaga minėjimo proga — jis 
buvo atvykęs su savo žmona, 
vaikų gydytoja Vyte, ir dviem 
vaikučiais. 

ALTo rengtame Tragiškojo birželio {vykių paminėjime Čikagoje birželio 15 d., iš kairės: Justinas Šidlauskas, 
pagrindinis paskaitininkas. Lietuvos gynybos attache VVashington, DC, majoras Valdemaras Serapinas, Jūrate 
Jasaitienė, Lietuvos Vyčių centro valdybos pirm. Evelyn Oželiene. ALTo Čikagos skyriaus pirm. Matilda Mar-

Nuotr Zigmo Degučio 

Majoras Voldemaras Serapinas 

Meninėje dalyje, dienos nuo
taikoms parinktas dainas atli
ko populiarusis Algimantas 
Barniškis. Po to dalyvių laukė 
vaišės. 

ALTo skyriaus pirm. Matil
da Marcinkienė dėkojo vaišių 
rengėjoms. Čia gražiai pasi
reiškė darbščios: Zita Bag-
džiuvienė, Ievutė Paulaus
kienė, Petronėlė Jakubkienė, 
Jūratė Jasiūnienė, Evelyna 
Oželiene, Filina Braunienė, 
Antanina Repšienė, Vida Sa-
kevičiūtė ir Grožvyda Giedrai
tytė. Buvo padėkota ir puikiai 
salę paruošusiems Juozui 
Bagdžiui, Kaziui Maldenui ir 
Kaziui Rožanskui. Dvasią 
pakėlusio minėjimo pabaigai 
visi dalyviai giedojo s i e tuva 
brangi." 

Arūnas Zailskas 

GYVA ŠAKIEČIŲ 
KLUBO VEIKLA 

Prieš 60 metų (1937 m. lapk
ričio 18 d.) įsteigtas Šakių 
apskrities klubas, kuris dabar 
žinomas Šakiečių klubo vardu, 
dar ir šiuo metu rodo nemaža 
gyvybės ženklų. Gegužės 15 d. 
Šaulių salėje jis turėjo savo 
pavasarinį susirinkimą '.meti
niai narių susirinkimai būna 
vėlyvą rudenį) ir čia aptarė 
klubo reikalus, o taip pat pa
minėjo Motinos dieną. 

Susirinkus apie 50 narių, 
susirinkimą atidarė klubo 
pirm. Ema Balzerienė. gražiai 
pasveikinusi susirinkusiuo
sius. Kalbėjo ir ilgametis nu
tarimų raštininkas — Juozas 
Vasiukevičius tose pareigose 
išbuvęs 29 metus, kuris pra
nešė liūdną žinią, jog toliau 
negalės tęsti šio darbo del pa
blogėjusios sveikatos. Jam bu
vo palinkėta geros sėkmes ir į 
jo vietą išrinkta energingoji 
Jean Banienė iš Lyons, IL, 
kuri vėliau rašė ir susirinkimo 
protokolą. Buvęs raštininkas 
J. Vasiukevičius dar perskaitė 

cinkiene ir V. Sarapiniene. 
praėjusio susirinkimo proto
kolą, kurį susirinkusieji pri
ėmė be pataisų. 

Kiek ilgesnį pranešimą pa
darė Finansų rašt ininkas Alex 
Navardauskas iš Portage, IN. 
Šis vyras, nors ir gyvendamas 
toli nuo Čikagos, palaiko gyvą 
kontaktą su nariais , o taip pat 
dažnai aprašo klubo veiklą 
spaudoje. Kadangi jis tur i 
nemažai išlaidų, klubo veiklą 
vystant, tai buvo nu ta r t a j a m 
už tai atsilyginti iš klubo ka
sos. Paaiškėjo, kad dar ir da
bar klubo kasoje yra nemažai 
pinigu, sukauptų iš įvairių 
renginių bei pramogų. Tad 
klubas gali skirti aukas meti
niuose narių susirinkimuose. 

Buvo plačiau kalbėta apie 
rudeninę klubo pramogą — 
„Octoberfest", kuri vyks spalio 
5 d. Šaulių namuose. Par inkta 
grupė žmonių, kurie rūpinsis 

įvairiais jos reikalais. 
Čia buvo pris tatytas , nese

niai į Čikagą atvykęs, j aunas 
zanavykas iš Geldgaudiškio — 
Valdas Pališkis. J i s atvažiavo 
kar tu su savo broliu Aidu. Jų 
kelionės tikslas — dalyvauti 
JAV rankų lenkimo čempio
nate birželio mėnesį rengia-
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Šakiečių klubo narių susirinkime 
šaulių salėje dalyvavo tikras zana
vykas iš Gelgaudiškio, Lietuvos 
rankų lenkimo čempionas Vladas 
Pališkis. 

mame Nevados valstijoje. Šis 
Šakių rajono gyventojas yra 
Lietuvos rankų lenkimo čem
pionas, šį pavasarį Klaipėdoje 
įvykusiose pirmenybėse savo 
grupėje (iki 65 kg. svoryje) 
dešine ranka laimėjęs I vietą. 
J is tose pačiose pirmenybėse, 
bet iki 75 kg klasėje, kaire 
ranka buvo antrasis . Jis atvy
ko į Čikagą kiek padirbėti, 
kad galėtų susitaupyti pinigų 
šiam čempionatui. 

Šio susirinkimo metu buvo 
prisimintos motinos. Ta proga 

Stasė Rudokienė paskaitė Ma
rijos Zigmantaitės-Radzevi-
čienes parašytą eilėraštį — 
„Pavasarėlis". Pabaigoje, kaip 
paprastai, buvo bendros vai
šės ir pokalbiai tarp Šakiečių 
klubo narių. Privačiai buvo 
renkamos aukos ir Šakiuose 
einančiam laikraščiui — 
„Draugui" paremti. Šakių 
„Draugas", kurį sumaniai re
daguoja Aldona Zavistauskie-
nė, dažnai spausdina žinių 
apie čikagiečių Šakiečių klubą 
bei čia gyvenančius zanavy
kus. 

Beje, metinis šakiečių klubo 
susirinkimas įvyks lapkričio 
26 d. tuose pačiuose Šaulių 
namuose. Tada, o gal atskira 
proga, bus paminėta šio klubo 
60-ji gyvavimo sukaktis. Kaip 
skelbia klubo veiklos protoko
lai, šis klubas atsirado prieš 
60 metų Ciceroje A. Bace
vičiaus, M. Neberiezienės, A. 
Gerdžiūno, O. Antanaitienės 
ir kitų entuziastų iniciatyva. 
Klubo tikslas buvo tarpusavio 
draugystė ir aukų telkimas 
Šakių bažnyčios statybai bei 
lietuvių kultūriniams reika
lams. 

Ed. Šulaitis 

Šakiečių klubo susirinkime gegužės 15 d. Šaulių salėje. Čikagoje Iš kairės: Rima ir Jonas Krumpliai. Antanina 
ir Juozas Vasiukevičiai ir klubo pirm. Ema Balzerienė. N'uotr Ed. Sulaičio 

Sekmadienį , b irže l io 29 
d., 12 vai . , 103 kambaryje . 
Pasaulio lietuvių centre, jau
na medikė Aida Mikučaus-
kaitė nemokamai pamatuos 
kraujospūdį. Pasinaudokite 
proga. 

Primename, kad „Drau
go" administraci ja at idary
ta nuo 8:30 iki 4:30 kasdien, 
darbo dienomis — nuo pirma
dienio iki penktadienio. Iki 
8:30 vai. r. Čikagos laiku tele
fonai „Drauge" neatsakomi, 
todėl malonėkite pasitikrinti 
laiką savo gyvenamoje vie
tovėje ir at i t inkamai ats
kaičiuoti. Pasitaiko, kad daug 
kas skambina anksčiau ir pas
kui reiksią nepasitenkinimą, 
nes niekas neatsiliepia. 

Dr. Vytas ir Indrė Še-
mogai , Coeur D'Alene. ID, 
kartu su ..Draugo" prenumer
a ta atsiuntė 100 dol. auką. 
Esame dėkingi! 

SKELBIMAI 
x JAV LB Lemonto apyl. 

valdyba dėkoja Racine ke
pyklos savininkams už paau
kotus skanius pyragus Tra
giškojo birželio minėjimo me
tu Pasaulio Lietuvių centre, 
birželio 15 d. Dėkojame taip 
pat ir talkininkams, kurie pa
ruošė kavą ir užkandžius: Ri
tai Šimkienei. Zitai Dapkie
nei. Agutei Tiškuvienei. Nijo
lei Maskaliūnienei. Sigutei 
L'župienei. Liolei Kazėnirnei. 
Juzelei Laukaitienei ir Alfre
dui Mikučiauskui. 

(sk) 

x Mažosios Lietuvos Lie
tuvių dr-ja Čikagoje, vaikų 
ir mokytojų vardu dėkoja už 
gautą paramą lietuviškoms 
mokykloms Karaliaučiaus 
krašte. Adelė Sakaliene skyrė 
$50, Aldona Buntinaite $20, 
Stasė Purviniene $100, dr. 
Ričardas Gelžaitis $50. Au
kas priima. "Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei". 1394 
Middleburg Ct., Naperville. 
IL 60540-7011. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 
x Dr. V. Dubinskas, Chi-

cago IL. Sofija Plenienė, 
Oak Lawn IL. Juozas ir Bi
rutė Kasperavičiai Seven 
Hills OH, visi atsiuntė po 
$150 tai pratęsimas globos ki
tiems metams jų globoja
miems našlaičiams. Dėkoja
me' „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Daugiausia kūdikių sausio 
men. gimė Lietuvoje — 3750. 
o mirė 3833 žmones. Latvijoje 
gimė 1550. mirė 3050 žmonių, 
Estijoje gimė 1173 vaikai, 
mirė 1726 gyventojai". Pini
gai ir siuntiniai į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629 , tel 773-838-
105°- m 




