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Lietuvos prezidento 
rinkimams artėjant 

Rinkimų „maratone" — 
naujas kandidatas 

į prezidentus 

Vilnius, liepos 23 d. (Elta) 
— Lietuvos reformų partijos 
(LRP) pirmininkas Algirdas 
Pilvelis ketina siekti preziden
to posto. Apie tai jis žada 
pranešti ketvirtadienį Vilniuje 
rengiamoje spaudos konferen
cijoje, pranešė Žurnalistų są
junga, kurios patalpose ji bus 
surengta. 

Savo pranešime A. Pilvelis 
žada pateikti savo požiūrį į po
litinę padėtį Lietuvoje. 

Jokios politinės įtakos Lietu
voje neturinti A. Pilvelio vado
vaujama partija Teisingumo 
ministerijoje buvo įregistruota 
praėjusių metų birželio pabai
goje. 

LRP praėjusį rudenį įvyku
siuose Seimo rinkimuose kėlė 
kandidatus tik vienmandatėse 
rinkimų apygardose. A. Pilve
lis vienoje Vilniaus apygardų 
surinko mažiausią balsų skai
čių — tik 137 iš maždaug 
25,000 balsavusiųjų. 

Jauniej i 
socialdemokratai 
numatė remtinus 

kandidatus 

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos Vilniaus 
skyrius ketina kreiptis į So
cialdemokratų partijos tarybą, 
siūlydamas apsvarstyti gali
mas socialdemokratų kandi
datūras į Lietuvos prezidento 
postą. Siekti vadovo posto 
galėtų, jų nuomone, Seimo So
cialdemokratų frakcijos seniū
no pavaduotojas Rimantas Da
gys, frakcijos nariai Vida Sta

siūnaitė ir Jonas Valatka. 
Lietuvos socialdemokratinio 

jaunimo sąjungos Vilniaus 
skyriaus pirmininkė Aušra 
Raišytė Eltos korespondentei 
sakė, kad siūlomi kandidatai 
„turi autoritetą tarp jaunimo. 
kelia pasitikėjimą". Tokį spren
dimą paskatino taip pat priim
ti, pasak jos, partijos pirmi
ninko Aloyzo Sakalo viešas at
sisakymas kandidatuoti į pre
zidento postą. 

Vilniaus miesto socialdemo
kratinis jaunimas siūlys ap
svarstyti jų kreipimąsi Social
demokratų partijos konferen
cijoje, vyksiančioje rugsėjo 
mėnesį. Joje socialdemokratai 
galutinai nuspręs, ar kels savo 
kandidatą į prezidentus, ar 
rems vieną iš kurių nors jau 
iškeltų. 

Valst iečiu partija dar 
než ino , ką rems 

rinkimuose 

Valstiečių partija (VP) ne
kels savo kandidato rinki
muose, o parems vieną iš tų 
asmenų, kurie pareiškė apie 
ketinimus kelti savo kandida
tūras. 

VP pirmininkas, Seimo na
rys Albinas Vaižmužis sakė, 
kad partijos vadovybė yra nu
sprendusi nepareikšti savo 
nuomonės prezidento rinkimų 
klausimu, kol nepaaiškės visi 
iškeltieji kandidatai. 

Valstiečių partija šį pava
sarį laimėjo merų rinkimus 
šešiuose Lietuvos rajonuose. 
Pagal išrinktų pareigūnų 
skaičių ją aplenkė tiktai kon
servatoriai ir krikščionys de
mokratai. 

Liepos 13 d, Lietuvoje viešėjo JAV Valstybes sekretorė M. 
6 valandas) ji dalyvavo trijuose oficialiuose susitikimuos 
užsienio reikalų ministrais, bendravo su Vilniaus universit 
„Stiklių" restorane ir privačiai susitiko su Lietuvos Senu 

P. Lileikio nuotr.: Po spaudos konferencijos <iš kai 
dargas. Estijos užsienio reikalų ministras Toom Hendrik 
Latvijos užsienio reikalų ministras Valdis Birkavs. 

oleine Albright. Per šj gana trumpą vizitą (truko tik 
. surengė spaudos konferenciją su Baltijos valstybių 
"o profesoriais, skaitė paskaitą studentams, apsilankė 
pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu. 

•es) Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Sau-
iives, JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright ir 

Socialdemokratų referendumas 
gali pakenkti Lietuvos įvaizdžiui 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Privatizavimo komisijos 
pirmininkas Eduardas Vilkas 
mano, kad socialdemokratų 
organizuojamas referendu
mas, kuriuo siekiama užkirsti 
kelią strateginių objektų pri
vatizavimui, pakenktų gerė
jančiam Lietuvos įvaizdžiui 
pasaulyje. 

Seime trečiadienį vyko kon
ferencija strateginių ūkio ob
jektų privatizavimo klausi
mais, kuriame dalyvavo poli
tinių partijų, profesinių sąjun
gų, visuomeninių organizacijų 

atstovai. Disku siją surengė 
Lietuvos socialdemokratai. 

E. Vilkas žurnalis tams sakė, 
kad ekonominiu<se dalykuose 
visada y ra rizika. „Privati
zavimas gali nej avykti ne dėl 
mūsų kal tės , o dėl pas iū los -
paklausos pokyčiu pasaulinėje 
rinkoje", pažymėjo akademi
kas. 

Pasak jo, dabar privatizuo
jamų objektų ssraše yra objek
tai, dėl kurių reikia pagalvoti. 
„Bet ne dešimtmečius, kaip 
siūlo socialdemokratai", pa
brėžė E. Vilkas. 

Diplomato sumušimas privertė 
atsistatydinti Vilniaus policijos 

vadovus 

Užsieniečių užpuolimai gali būti 
susiję su kitų valstybių tarnybų 

veikla 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Liepos 20 d. plėšikams Vil
niaus senamiestyje smarkiai 
sumušus Prancūzijos diplo
matą, buvo nušalinta visa Vil
niaus policijos vadovybė. 

Šis incidentas yra vienas iš 
kelių pastaruoju metu, kai 
plėšikų aukomis tampa 
diplomatai arba kiti svarbūs 
Vakarų organizacijų atstovai. 

Premjeras Gediminas Vag
norius pareiškė, kad diploma
to sumušimas padarė žalą Lie
tuvos valstybei. Pirmadienio 
pavakare premjeras aplankė 

* Visi didieji dienraščiai 
(07.22) rašo apie tai, kad bu
vęs „Tauro" banko valdybos 
pirmininkas Gintaras Terlec
kas nesugebėjo įnešti į banką 
500,000 litų, o buvusi jo pir
moji pavaduotoja Rasa Šerė-
nienė — 300,000 litų užstato. 
Neįvykdę šios kardomosios 
priemonės sąlygų, liepos 21 d. 
abu buvo suimti. Praėjusį 
penktadienį Generalinės pro
kuratūros organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimų 
skyriaus prokuroras Laimutis 
Alechnavičius, vadovaujantis 
„Tauro" banko bylai, pareiškė 
kaltinimus G. Terleckui ir R. 
Serėnienei dėl sukčiavimo 
stambiu mastu, pasisavinant 
2.5 mln. litų. Už šį nusikal
timą gresia nuo 3 iki 8 metų 
laisvės atėmimo. G. Terleckas 
ir R. Serėnienė yra pirmieji 
kaltinamieji baudžiamojoje 
byloje dėl svetimo turto iš
švaistymo „Tauro" banke ir jo 
padaliniuose. 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis kreipėsi į 
Valstybės saugumo departa
mentą, pašydamas ištirti, ar 
padažnėję užsieniečių užpuo-

bet ir visų Vilniaus gyventojų 
problema", pabrėžė ambasa
dos patarėjas. 

Svars toma ap ie v i d e o 
kamerų į rengimą Vi ln i aus 

Senamies ty je 

Vilniaus meras Rolandas 
Paksas mano, kad svarbiau
sias sostinės valdžios užda
vinys yra užtikrinti žmonių 
saugumą. „Tai reikia daryti ne 
žodžiais, o veiksmais", sakė 
jis. antradienį susitikęs su Vi
daus reikalų ministru Vid
mantu Žiemeliu. 

Ministras V. Žiemelis sakė, 
kad gyventojų saugumo pro
blema yra ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Europoje. Jo nuo
mone, pirmiausia žmonių sau
gumą būtina garantuoti sos
tinės Senamiestyje, kur gat
vės galėtų būti stebimos video
kameromis. Neseniai Kauno 
verslininkai palankiai įvertino 
šio miesto policijos iniciatyvą 

madienį susitiko su pirmuoju įrengti kameras Laisvės alė-
Prancūzijos ambasadoriaus joje. 
patarėju Didier le Bret, kuris Susitikime dalyvavęs nauja-
dabar pavaduoja atostogau- sis Vilniaus miesto vyriausia-
jantį ambasadorių. G. Vagno- sis policijos komisaras Čes-
rius informavo, kad jau yra lovas Blažys sakė žurnalis-
sulaikyti keturi įtariamieji, tams, kad kai pradės dirbti 

ligoninėje po galvos operacijos 
gulintį Patrik Donobedian. 

Vilniaus Šv. Jokūbo ligoni
nės gydytojai antradienį sakė, 
kad P. Donobedian būklė pa
gerėjo ir jis jau atgavo sąmonę 
bei pats kvėpuoja. Tačiau jis 
dar guli reanimacijos palatoje 
ir medikai teigia, kad jo gy
vybei dar gresia pavojus. 

Sekmadienį po pietų Vil
niaus senamiestyje, netoli dip
lomato namų, trys jaunuoliai 
smarkiai sumušė ir apiplėšė 
42 metų Prancūzijos ambasa
dos patarėją kultūrai P. Dono
bedian. 

Vidaus reikalų ministras 
priėmė Vilniaus policijos vy
riausiojo komisaro Vytauto 
Leipaus atsistatydinimą bei 
nurodė atleisti du jo pavaduo
tojus. 

Naujuoju Vilniaus policijos 
vadovu paskirtas 53 metų 
didelę patirtį kriminalinėje 
paieškoje turėjęs Česlovas 
Blažys. 

Premjeras G. Vagnorius pir-

Vienas jų prisipažino dalyva
vęs diplomato užpuolime. 

Vėliau D. le Bret sakė 
žurnalistams, kad jis džiau
giasi operatyvia veikla, ieš
kant nusikaltėlių ir premjero 
pažadu pradėti specialią ak
ciją. „Tai ne tik užsieniečių. 

nuo kito pirmadienio, pir
miausia ir ketina susipažinti 
su realia padėtimi sostinės po
licijoje. „Dirbdamas visada 
jaučiau neigiamą visuomenės 
požiūrį į policiją", sakė Č. 
Blažys, vidaus reikalų siste
moje dirbęs nuo 1977 metų. 

limai Lietuvoje nėra susiję su 
priešiškų valstybių tarnybų 
veikla. 

„Tai darome t a m . kad bū
tume ramūs" . -;akė ministras 
spaudos konfe encijoje antra
dienį. 

Sekmadienį Vilniuje buvo 
smarkiai sumuštas Prancū
zijos ambasaci >s darbuotojas 
Patrik Donatu i i an , tą pačią 
dieną sostinės Pylimo gatvėje 
sužalotas JAV pilietis, kitas 
prancūzas pri iš kelis mėne
sius nukentėjo „Indigo" klube, 
liepos pradžioje ginkluoti če
čėnai „Lietuvos" viešbutyje 
užpuolė Eureoos Sąjungos 
PHARE programos vadovą, 
balandį Vilniaus senamiestyje 
sužalotas Jap ' nijos ambasa
dos ant ras is a kretorius ir jo 
žmona. 

VRM Policijo- depar tamento 
Generalinio k misaro pava
duotojas Roma- Senovaitis in
formavo, kad :ėl P. Donabe-
dian sumuš i r > suimti trys 
įtariamieji, du š jų jau anks
čiau buvo patekę į policijos pa
reigūnų akir; į. Kaltinimai 
jiems kol kas r pateikti 

Ministras V. Žiemelis sakėsi 
beveik neabej< ęs, kad pran
cūzas buvo už; u i tas , siekiant 
jį apiplėšti. Iš n . Donabedian 
buvo pavogta 500 litų ir 
„VISA" kortelė 

Pasak R. Se-ovaičio, sulai
kytieji prisip; ;ino dalyvavę 
nusikalt ime b< nurodė, kad 
pagrobtus pinigus pasidalino. 

Antradienį .;pie įvykį bei 
sostinės polici >s vadovo pa
keitimą buvo ir formuotas pre
zidentas AlginMS Brazauskas . 

„Šio nusika imo ištyrimas 
susijęs su Li« • ivos prestižu", 
pažymėjo V. Ž mėlis. 

Diskusijoje centriste Rasa 
Melnikienė pasisakė už priva
tizavimą, kuris , jos nuomone, 
sumažina valdžios galias ir di
dina piliečių teises. J i pridūrė, 
kad nereikia sieti privatizavi
mo sunkumų su problemomis, 
kurios a t s i randa dėl vykdomų 
reformų ar rinkų praradimo. 

„Lietuva yra savarankiška 
valstybė, kovojanti už savo in
teresus", sakė socialdemokra
t a s Rimantas Dagys. J is pa
žymėjo, kad dabar privatizavi
mas vyksta visoje Rytų ir Vi
durio Europoje, ir Lietuvos ob
jekta i nėra tokie patrauklūs 
kaip Čekijos a r Vengrijos. 

Tos pačios partijos narys Jo
nas Valatka teigė esąs ne 
prieš privatizavimą. Tačiau, jo 
nuomone, valstybei turi pri
klausyti jos „stuburą suda
rančios energetikos, ryšiu, kai 
kurios transporto įmonės". 

Inžinerinio dalinio 
būrys atidėjo 

kel ionę į Lenkiją 
Vi ln iu s , liepos 23 d. (BNS> 

— Dvidešimt Lietuvos Krašto 
apsaugos inžinerinio dalinio 
karių nevyks į Lenkiją daly
vauti potvynio sukeltų padari
nių likvidavimo darbuose. 

Lietuvos ambasadorius Var
šuvoje Antanas Valionis gavo 
Lenkijos vyriausybės įgalio
tinio potvynio padariniams 
likviduoti Zbignevv Sobotka 
padėką už Lietuvos paramą ir 
pranešimą, kad padėtis Lenki
joje gerėja. 

Specialusis inžinerinio dali
nio karių būrys su reikiama 
technika, Lietuvos kariuome
nės vado nurodymu, buvo grą
žintas į kasdieninę parengtį. 
Lietuvos kariai į Lenkiją buvo 
pasiruošę gabentis katerius -
vilkikus, pantono tiltų dalis, 
elektros stotis ir kitą gel
bėjimo įranga. 

Lietuva ir Vokietija 
atsisakė dvigubo 
apmokestinimo 

Vilnius , liepos 22 d. 'BNS) 
— Antradienį Vilniuje Lietu
vos finansų ministras Algir
das Šemeta ir Vokietijos am
basadorius Lietuvoje Ulrich 
Rosengarten pasirašė dvišalę 
sutar t į dėl pajamų ir turto 
dvigubo apmokestinimo iš
vengimo. 

A. Šemeta sakė žurnalis
t ams , jog pagrindinis doku
mento t ikslas — sudaryti ge
resnes sąlygas Lietuvos ir Vo
kietijos mokesčių mokėtojams. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

— ^ — . n . . , . . . . i , _ _ ^ 

Zurich. Slaptumu garsėjantys Šveicarijos bankai trečiadieni 
paskelbė sąrašą, kuriame išviešintos II pasaulinio karo sąskai
tos (sąrašas spausdinama- liepos 23 d. ..Chicago Tribūne"). To
kiu precedento neturinčiu žingsniu bankai siekia pagelbėti ho-
lokausto aukų turto paieškoms. Bankai paskelbė dar apie 21 
mln. Šveicarijos frankų '15 mln. JAV dolerių), kurie gali pri
klausyti nacių nužudytiems žydams ar jų palikuonims. Iš viso 
ši suma siekia 60 mln. frankų (43 mln. JAV dolerių;, su kurių 
savininkais bankai prarado ryšį 1985 metais. Tačiau bankinin
kai tvirtino, kad didelė šių sąskaitų dalis buvo atidarytos po II 
pasaulinio karo ir neturi nieko bendro su holokaustu. 

Lenkija. Po komunizmo dešimtmečių ir skausmingos refor
mos 8 metų Lenkijoje metinis ekonomikos augimas pasiekė 6 
proc, pakilo gyvenimo lygis, tačiau vyriausybės pastangos ko
voti su potvyniu, per kurį Lenkijoje ir Čf.-kijoje žuvo daugiau 
nei 100 žmonių, gali sukelti infliaciją. Lenkijos ekonomikos mi
nistras Wieslaw Kaczmarek potvynio padarytą žalą vertina 
vienu milijardu JAV dolerių. Neoficialiais vertinimais, ši suma 
yra tris kar tus didesnė, o prieš 2 savaites prasidėjęs potvynis 
dar nenuslūgo. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin antradienį atmetė 
Valstybės Dūmos priimtą ir Federacijos Tarybos patvirtintą 
federalinį Sąžinės laisvės ir religinių susivienijimų įstatymą. 
Prezidento kreipimesi į Rusijos piliečius pažymima, jog „tai 
buvo sunkus sprendimas, nes įstatymui pritarė 370 Valstybės 
Dūmos deputatų, Rusijos Stačiatikių Bažnyčia ir 10 kitų Rusi
jos didžiausių religinių organizacijų". Jelcin nusiuntė Dūmai ir 
Federacijos Tarybai savo siūlymus, kaip patobulinti religijos 
įstatymą. J i s paprašė deputatų jį paremti, pažymėdamas, kad 
„nebus demokratinės visuomenės ten, kur neapsaugoti bet ku
rios mūsų valstybės piliečių mažumos interesai'". 

Kabulas. Pagalbos organizacijos Afganistano sostinėje nu
sprendė sumažinti savo užsieniečių darbuotojų skaičių, kadan
gi opozicijos pajėgos, vadovaujamos Ahmed Shah Masood, per 
pastarąsias kelias dienas iš šiaurės žymiai pasistūmėjo link 
Kabulo. Anksčiau daugelis pagalbos organizacijų darbuotojų 
„Raudonojo Kryžiaus" ir Jungtinių Tautų lėktuvais buvo eva
kuojami per Kabulo oro uostą. Abi organizacijos laikinai su
stabdė skrydžius, oro uostui tapus opozicijos oro antskrydžių 
nuolatiniu taikiniu. 

Londonas. Šiaurės Airijos taikos procesui iškilo rimtas pa
vojus, Didžiosios Britanijos vyriausybei susiduriant su stipriu 
protestantų pasipriešinimu tam, kad į taikos pasitarimus būtų 
į trauktas Airijos Respublikonų armijos 1RA) politinis sparnas 
Sinn Fein. Vienas protestantų vadovų Ian Paisley po susitiki
mo su britų premjeru Tony Blair pareiškė, kad taikos procesas 
yra žlugęs. IRA atnaujinus paliaubas. T. Blair pakartotinai 
paragino protestantų vadovus įtraukti Sinn Fein į derybas, 
tačiau šie nesutinka to padaryti, kol nebus patvirtinimo raštu, 
kad IRA sudėjo ginklus. 

Jeruzalė. Izraelis gavo leidimą parduoti savo ,,Uzi" automa
tus JAV, kur šio ginklo importas buvo uždraustas prieš 10 me
tų, antradienį pranešė vienas Izraelio pareigūnas Pagal laik
raščio „Yedioth Ahronoth" pranešimą. Izraelio karinė pra
monė sukūrė modernizuota ..Uzi" modelį, kuriuo galima šau
dyti tik pavieniais šūviais. 

Sofia. Bulgarija, vykdydama susitarimą su Tarptautiniu va
liutos fondu ir siekdama sumažinti infliacija, bei įgyvendinda
ma valiutų valdybos sistemą, susiejo savo valstybinę valiutą 
levą su marke, santykiu 1000:1. 

Bratislava. Slovakijoje įsigaliojo vasario mėn. priimtas įsta
tymas, pagal kuri draudžiama rūkyti visuose visuomeniniuose 
pastatuose, tame tarpe geležinkelio stotyse ir parduotuvėse. 
Šiuo įstatymu taip pat uždraudžiama tabako reklama ir apri
bojamas dervų kiekis cigaretėse. Taip pat nurodoma, kad ma
žiausiai pusė vietų restoranuose ir alinėse turi būti skirta ne
rūkantiems žmonėms. Bauda už rūkymą neleistinoje vietoje 
prilygs pakelio su dešimčia cigarečių kainai. 

* „ R e s p u b l i k a " p r a n e š a 
(07.22), kad buvo apiplėštas 
Krikščionių demokratų sąjun
gos pirmininko Kazio Bobelio 
rinkimų štabas. Išlaužus du
ris, buvo pavogtas fakso apa
ratas, kainuojantis 730 dole
rių. Policijos pareigūnai atvy
ko praėjus beveik 3 valan
doms nuo iškvietimo. ,,Gal tai 
jau rinkimų kampanijos pra
džia?", klausė K. Bobelis. 

Nuo šiol bus aiškiau api
brėžta, kurioje valstybėje turi 
būti mokami mokesčiai, kai 
abiejose valstybėse yra susipy
nusių ūkinių tiksų. Tai ypač 
svarbu, kai įmonės veikia per 
savo atstovybes. 

Pajamų ir turto dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su
tartis Lietuva iki šiol pasirašė 
su 12 valstybių, daugiausia in
vestavusių į Lietuvą. 

Vokietijai priklauso apie 
12 proc. visų užsienio investi
cijų Lietuvoje. 

* Šiaulių oro uos te dirbę 
Anglijos bendrovės ..Flight 
Precision" oro laboratorijos 
specialistai mano. kad Šiaulių 
oro uostas atitinka Tarptau
tinės civilinės aviacijos orga-
nizacįjos (ICAO) reikalavi
mus. .Anglijos specialistai 
teigė, kad Šiauliuose sumon
tuota įranga geriausia ne tik 
Lietuvoje, bet gali konkuruoti 
ir su pasaulio oro uostais", 
dienraščiui ..Lietuvos rytas" 
sake Šiaulių oro uosto direk
torius Z. Zdzichauskas. Tarp
tautinio oro uosto pažymėjimą 
šiauliečiai tikimi gauti iki šių 
metu rugpjūčio 28-osioe. 

KALENDORIUS 

Liepos 24 d.: Kr i s t ina . 
Kristoforas. Kunigunda, Lai
mis. 

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas. 
apaštalas; Galminė, Aušra, 
Kristupas 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 24 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT , MI 

ŠVENTĖME 
KUN. JUOZO VYTAUTO 

KLUONIAUS 
JUBILIEJŲ 

1997 m. liepos 20 d., sekma
dienį, Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioje, buvo aukojamos 
šv. Mišios šios parapijos buvu
sio nario kun. Juozo Vytauto 
Kluoniaus 50 metų kunigystės 
sukakties proga. Šv. Mišias 
koncelebravo sukaktuvininkas 
kun. Juozas Vytautas Kluo
nius, klebonas kun. Alfonsas 
Babonas ir kun. J. Walter Sta-
nievich. Mišių metu jautriai ir 
įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Buvo giedama 
„Veni Creator", — kompozito
riaus Frans Witt, „Kyi-ie", 
„Gloria", „Šv. Šiluvos Marijai", 
JSanctus Benedictus", „Agnus 
Dei", — muz. Stasio Sližio. 
Skaitinius skaitė Matas Bau-
kys. 

Jautrų pamokslą pasakė pa
rapijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas. Sveikino jubiliatą 50 
metų kunigystės švente. 50 
metų kun. Kluonius pasi
šventė Dievo tarnybai. Jis pa
darė daug gero. Jaunas kun. 
Kluonius atvyko į JAV 1949 
m. pavasarį ir nuo birželio 
pradžios iki 1951 m. rugsėjo 
mėn. (dvejus metus ir 3 mėn.) 
darbavosi Šv. Antano parapi
joje, kunigo-svečio teisėmis. 
Jis pirmas išeivijoje šv. Mišias 
aukojo šioje parapijoje. Gyven
damas Detroite kun. Kluonius 
pašventė savo laiką naujųjų 
imigrantų (DP) įkurdinimui. 
Jis sudarė kelis šimtus darbo 
ir butų garantijų ir įkūrė nau
jai atvykusiems pereinamąją 
prieglaudą. Rūpinosi bendra
bučio išlaikymu, parūpinda
mas maistą, padėdamas susi
rasti darbą ir apsigyvenimui 
butą. Daug kas pasikeitė per 
šiuos 50 metų. Parapijos var
du kun. Babonas sveikino 
kun. Kluonių ir padėkojo jo ir 
visų Mišių dalyvių vardu už 
visą jo suteiktą pagalbą ir at
liktą darbą, kurio tada labai 
reikėjo. 

Duetą po Komunijos. „Dievo 
Motina Marijai" giedojo Viole
ta Balčiūnienė ir Stasys Sli
žys. Kun. Juozas Vytautas 
Kluonius tarė žodį. Jis pa
dėkojo kun. Alfonsui Babonui 
už priėmimą, leidimą naudoti 
parapijos patalpas ir Mišių 
dalyviams, atvykusiems prisi
minti ir kartu švęsti jo auksinį 
kunigystės jubiliejų. Kun. 
Kluoniaus garbei moterų cho
ras sugiedojo „Plurimos An-
nos", — muz. Franz Witt. Už
baigiant šv. Mišias vargonų 
solo „Tokata (D-majorf atliko 
muz. S. Sližys. 

Po šv. Mišių pilna salė daly
vių susirinko švęsti ir pagerbti 
kun. Kluoniaus garbingą jubi
liejų. Salę puošė Mykolo Aba
riaus, specialiai šiai progai 
padarytas plakatas su užrašu: 
„Sveikiname Kun. Juozą Kluo
nių — 1947-1997 tarnaujantį 
Dievui ir Žmogui". Stalai buvo 
gražiai padengti baltomis stal
tiesėmis ir papuošti gražiais 
žydinčiais baltais ir geltonais 
gvazdikais. Susirinko daugiau 
100 dalyvių iš Šv. Antano ir iš 
Dievo Apvaizdos parapijų, ku
rie prisiminė ir pažinojo kun. 
Kluonių nuo atvykimo į JAV. 
Dalyvavo giminės ir draugai iš 
tolimesnių vietovių, net iš Flo
ridos. 

Pagerbimą pravedė parapi
jos tarybos pirmininkas Algis 
Zaparackas. Jis apibūdino 
kun. Kluoniaus gyvenimo ke
lią, jo pastoracijos darbus, jo 
svarbų ir reikšmingą įnašą į 
Detroito lietuvių telkinį. Regi

na Juškaite prisegė jubiliatai 
kun. Kluoniui auksinį gvaz
diką. Maldą prieš vaišes su
kalbėjo kun. Alfonsas Babo
nas. 

Po skanių pietų, Algis Zapa
rackas pristatė asmenis sėdė
jusius prie garbės stalo: jubi
liatą kun. Juozą Vytautą 
Kluonių, kleb. kun. Alfonsą 
Baboną ir buvusį Dievo Ap
vaizdos parapijos kleboną 
kun. Viktorą Krišciūnevicių, 
muz. Stasį Sližį, jo žmoną 
Nataliją ir Yolandą Zaparac-
kienę. 

Žodžiu sveikino: Pranas Za-
ranka — ateitininkų vardu, 
Jūratė Pečiūrienė — skautų 
vardu ir Mykolas Abarius — 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vardu. Buvo gautas šiai 
progai Popiežiaus Jono Pau
liaus II palaiminimas, kurį su
kaktuvininkui kun. J . Kluo
niui įteikė kun. Babonas. 
Muz. Stasys Sližys buvo pak
viestas pravesti bendrą daina
vimą. Buvo sudainuota: „Tė
vynė Lietuva", „Aras", „Ąžuo
lai žaliuos", ir „Brangiausios 
spalvos". Publikai labai pati
ko, nes norėjo vis daugiau ir 
ilgiau dainuoti. 

Kun. Kluonius savo kalboje 
pasidžiaugė, kad tiek daug 
draugų ir pažįstamų susirinko 
švęsti jo 50 metų kunigystės 
jubiliejų ir pareiškė padėką vi
siems jį dar prisimenantiems. 
Jis begaliniai dėkingas vi
siems prisidėjusiems prie jo 
garbingos jubiliejaus šventes: 
kun. Alfonsui Babonui ir kun. 
Stanievich už koncelebravimą 
šv. Mišių, muz. Stasiui Sližiui 
už giedojimą ir vargonavimą 
šv. Misų metu ir už vadova
vimą bendrajam dainavimui. 
Mykolui Abariui už užrašą, 
Reginai Juškaitei — šios 
šventės organizavimą, Onai 
Pusdešrienei, Stefanijai Juš
kienei, Vaciui Slušniui ir Juo
zui Suopiui už visokeriopą 
talkininkavimą šiai šventei, 
Algiui ir Yolandai Zaparac-
kams už programos prave-
dimą, kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui už dalyvavimą 
vaišėse. „Amer. lietuvių balso" 
radijo direktoriui Kaziui Goge
liui už paminėjimą ir sveiki
nimą radijo programoje ir 
įteiktą programos juostelę, 
Violetai Balčiūnienei už dueto 
giedojimą Mišių metu, savo gi
minėms Ivanauskų šeimai už 
dalyvavimą ir paramą. Kun. 
Kluonius padėkojo visiems, 
kurių vardų neprisimena, pri
sidėjusiems prie šios šventės. 
Padėkojo organizacijoms už 
sveikinimus, „Lietuviškų me
lodijų" valandėlei už prane
šimus ir sveikinimus, o muz. 
St. Sližiui už straipsnį „Drau-
ge 

Užbaigiant šventę, Algis Za
parackas padėkojo visiems už 
atsilankymą ir dalyvavimą 
kun. Juozo Vytauto Kluoniaus 
auksinės kunigystės jubilie
jaus pagerbime. 

Linkime gerbiamam jubilia
tui Dievo palaimos, ilgiausių 
ir sveikatingiausių metų! 

Regina J u š k a i t ė 

GOLFO ŽINIOS 

Tradicinės Detroito ir Cleve-
lando tarpmiestinės metinės 
golfo žaidynės, vyks šešta
dienį, rugpjūčio 2-rą dieną, 
10:30 vai. ryto, Sugar Creek 
golfo aikštėse, Elmor, Ohio. 
šios golfo žaidynės ten vyksta 
jau daug metų. Visi Detroito 
golfo mėgėjai kviečiami daly
vauti. 

Taip pat pranešama, kad šių 
metų Siaurės Amerikoje Lie
tuvių Golfo pirmenybės vyks 
š.m. rugpjūčio 30 ir 31 d., 
Swan Lake golfo klube, Ply-

mouth, Indiana. Žaidynes ren
gia Čikagos lietuvių golfo klu
bas. Kambarių rezervaciją rei
kia atlikti iki rugpjūčio mė
nesio 1 dienos. Rezervacijai 
telefonas: 1-800-582-7559, ex-
tension 712. Dėl platesnės in
formacijos prašom kreiptis į 
Algį Rugienių, tel. 248-642-
7049, arba Vytą Petrulį, tel. 
313-953-9182. 

lm 

S T . P E T E R S B U R G , FL 

PAMINĖTOS 
TRAGIŠKOS 

BIRŽELIO DIENOS 

Š.m. birželio 22 d. St. Pe-
tersburgo lietuviai su meile 
paminėjo tragiškojo birželio į 
Sibirą trėmimo dienas. Mi
nėjimą ruošė St. Petersburgo 
lietuvių klubas, kurio pirmi
ninkas yra Albinas Karnius. 
Minėjimas, pradėtas šv. Mi-
šiomis Šv. Vardo bažnyčioje, 
buvo baigtas sekmadienį, bir
želio 29 d., žiūrėjimu doku
mentinės vaizdajuostės apie 
Sibiro tremtinių palaikų par
vežimą į Lietuvą. 

Šv. Mišios 

St. Petersburgo lietuvių tra
dicinės 1 vai. šv. Mišios Šv. 
Vardo bažnyčioje Gulfport, 
FL, buvo aukojamos už žu
vusius ir mirusius Sibiro 
tremtinius. Šv. Mišias aukojo 
klebonas Steponas Ropolas, 
OFM, kun. dr. Matas Čyvas ir 
kun. Mykolas Kirkilas. Prieš 
šv. Mišias buvo įneštos vėlia
vos organizuotai dalyvavusių 
šaulių ir Lietuvos vyčių kuo
poms. Klebonas Steponas Ro
polas, OFM, pamoksle išryš
kino okupantų padarytas 
skriaudas ir tautos kančią, pa
reikalavusią tiek daug aukų. 
Pamokslininkas džiaugėsi, 
kad tautos dvasia išliko gyva 
ir su Dievo pagalba tauta vėl 
kelsis naujam gyvenimui. 
Skaitinius skaitė Mečys Šil-
kaitis, o muz. Aloyzas Jurgu
tis Šv. Vardo bažnyčios skliau
tus pripildė vargonų muzika, 
o giesmėmis — Lietuvių klubo 
vyrų vienetas. 

Sofijos Salienės paskaita 

Po tradicinių sekmadieni
nių pietų — 3 vai. p.p. Lietu
vių klube vyko minėjimas, 
kurį pravedė ir įžanginę kalbą 
pasakė klubo pirmininkas Al
binas Karnius. Maldą su
kalbėjo klebonas Steponas Ro
polas, OFM. Daugiau dviejų 
šimtų asmenų klausėsi Sofijos 
Salienės paskaitos. 

S. Salienė, St. Petersburgo 
Lietuvių klubo bibliotekos ve
dėja, gerai paruošta paskaita 
nukėlė klausytojus į anas lie
tuvių tautai tragiškas birželio 
dienas. Skaudžiausiai, prele
gentės teigimu yra tai, kad 
mūsų tautiečiai išdavė mūsų 
brolius ir seses trėmimams ir 
lėtai mirčiai Sibiro ledynuose. 
Čia Salienė perskaitė kelis 
skirsnius iš Lietuvos TSR 
Ministrų tarybos ir Lietuvos 
KP centro homiteto 1948 m. 
gegužės 18 d. išspausdinto do
kumento: „Nutarimas apie 
priemones ryšium su banditų 
ir banditų pagalbininkų — 
buožių šeimų iškeldinimu", 
(pvz. 1. „Ryšium su besitęsian
čiais kai kuriose Respublikos 
apskrityse buržuazinio-nacio-
nalistinio pogrindžio banditi
nio teroro aktais prieš gyven
tojus ir turint omenyje darbo 
žmonių prašymą apsaugoti 
juos nuo buožių-nacionalistų 
bandų keršto, laikyti būtinu 
artimiausiu laiku iškelti už 
Respublikos sienų šeimas, ku
rių nariai yra veikiančiose 
bandose, šeimas, kurių nariai 
nuteisti už dalyvavimą nacio
nalistiniame pogrindyje ir jo 
ginkluotose bandose, arba 
užmušti ginkluoto susirėmimo 

St. Petereburge, FL, š.m. birželio 22 d. tragiškųjų birtelio įvykių 
minėjime paskaitą skaičiusi Sofija Salienė ir Rimas Joniką pasakojęs 
savo įspūdžius apie tremtinių palaikų parvežimą iš Sibiro į Lietuvą. 

Nuotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 
metu; taip pat buožių šeimas, tik savuosius, bet ir kaimynus 
kurios padeda bandoms"). Šis ir pažįstamus su šia mūsų 
dokumentas sudarytas iš 10 tautos tragedija ir svarbiau-
tokių skirsnių. Jį pasirašė M. sia, kad visi šie prisiminimai, 
Gedvilas ir A. Sniečkus. Pas- dokumentai ir informacija bū-
kaitininkė taip pat perskaitė tų neįkainojamas palikimas 
kelis skirsnius iš dokumento mūsų vaikams ir vaikaičiams. 
„Instrukcija dėl banditų 
ūkiuose ir banditų pagalbi
ninkų — buožių ūkiuose kon
fiskuotų gyvulių, žemės ūkio 
inventoriaus, žemės ūkio pro-

Sibiro tremtinių palaikų 
grąžinimo įspūdžiai 

Sofija Salienė po savo pas-
duktų, pasėlių, trobesių ir kito kaitos pakvietė Rimą Joniką 
turto priėmimo ir realizavi- papasakoti savo įspūdžius, kai 
mo". Klausytojai buvo supa- jis dalyvavo 1989 m. vienoje iš 
žindinti ir su Antano Snieč- pirmųjų organizuotoje ekspe-
kaus Lietuvos KPCK biuro dicijoje į Sibirą pargabenti ar-
1948 m. gegužės 25 dienos pa- timųjų palaikus į Lietuvą. Ri-
sirašytu „Nutarimo dokumen- mas Jonikis savo prisiim
tu Sovietų SSR Saugumo mi- nimus taip pradėjo: „Nuo vai-
nistro pavaduotojo S.I. Ogolco- kystės turiu tokį prisimi-
vo informacija: nimą... aš buvau pabudęs 

1. Lietuvos KPCK biuras, ankstų rytą ir radau tėvą sė-
kad yra įvykdomas SSSR Min- dintį lovoje ir verkiantį. Aš 
istrų tarybos 1948 m. vasario vaikas klausiu. 'Kodėl verki, 
21 d. nutarimas 'Apie iškel- tėveli?' Jis man atsako: 'Sap-
dinimą iš Lietuvos TSR teri- nava u mamą. Vaikai, jūs taip 
torijos į specgyvenvietes 12 gerai gyvenat, kodėl manęs 
tūkstančių banditų ir nacio- nepasiimat, man taip šalta', 
nalistų šeimų, esančių nele- Mano tėvas beveik kiekvieną 
galioje padėtyje, nužudytų dieną kalbėdavo, kad sėsiu į 
ginkluotuose susirėmimuose traukinį ir parsivešiu tuos 
ir nuteistųjų, taip pat banditų, kaulelius atgal. Rimas šį tėvo 
buožių pagalbininkų su šei- norą išpildė. Šis jaunas žino
momis'. 2. Lietuvos KPCK biu- gus jaudinančiai papasakojo 
ras pažymi, kad Valstybės susirinkusiems apie šią eks-
saugumo ministerijos organai pediciją, kaip Sibiras juos pa-
teisingai elgėsi, atrinkdami sitiko su begaliniu debesiu uo-
tremiamąjį kontingentą ir or- dų, netvarka, nešvara ir vieti-
ganizuotai pravedė iškeldi- nių žmonių abejingumu. Pa-
nimo operaciją, tuo suteikda- pasakojo, kaip atrastos kapi-
mi Lietuvos Respublikai dide- naitės buvo visiškai apleistos, 
lę pagalbą, gerinant jos, ypač sugriautos, tačiau vis tiek 
kaimo, politinę padėtį". Šie buvo matyti, kad lietuviai 
visi dokumentai, dabar pava- bandė laidoti savo artimuo-
dinti „Tragiški prievartos do- sius gražiai su dideliais kry-
kumentai", akivaizdžiai rodo, žiais, papuoštais saulutėmis. 
kad 1948 m. gegužės 22-27 d. Papasakojo taip pat kokį 
buvo masiškiausi Lietuvos gy- stiprų jaudinantį įspūdį pali-
ventojų trėmimai, kada buvo ko, kai pamatė, kad visų miru-
ištremta 39,482 asmenys. Sa- šiųjų galvos buvo atsuktos į 
lienė tęsė savo kalbą teigda- vakarus, į Lietuvą ir kaip po 
ma, kad Lietuvos tauta oku- pėdos kasimo buvo amžino 
pantui sumokėjo milžinišką įšalo žemė, nes atidarius kars-
vergijos duoklę. Ji prašė visų tus viskas buvo lede ir matėsi 
klausytojų rašyti to laikotar- tik dalis kaukolės, dalis pirštų 
pio savo išgyvenimus, pnsi- kauliukų su rožiniu ir batų 
minimus, įkalbėti į magneto- galai. Rimas jaudinančiai pa-
foną ir bandyti juos išversti pasakojo ir apie jų sugrįžimą 
anglų kalbon. Supažindinti ne atgal į Lietuvą, ypač į vieną 
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Lietuvos tautinių vertybių rinkėjas Juozas Taoras s m birželio 22 d St 
Petersburge minint tragiškojo birželio dienas, buvo suruosęs Sibiro trem
tinių ir partizanų veiklos ir kančių paroda 

Nuot. E l v y r o s VodopaJienes 

kaimą, į kurį vėlavosi šešio
mis valandomis. Šio kaimo gy
ventojai, nuo jauniausio iki 
vyriausio, nors jau buvo ir 
vėlus vakaras nebyliai stovėjo 
prie bažnyčios ir laukė jų 
sugrįžtančių... „Tada aš buvau 
laimingas, kad buvau lietu
vis", — užbaigė savo įspūdžius 
Rimas. 

Sibiro Tremtinių i r 
par t izanu paroda 

Šį minėjimą praturtino Juo
zo Taoro ir jo žmonos Bronės 
kruopščiai paruošta paroda, 
sudaryta iš Juozo Taoro su
rinktų nuotraukų, laiškų, 
spaudos informacijos, po
grindžio dokumentų ir įvairių 
aprašymų apie Sibiro tremti
nius, jų kančias ir gyvenimą. 
Paroda buvo papildyta ir par
tizanu nuotraukomis, gauto
mis iš Liudos Avižonienės, 
gyvenančios Los Angeles. Pa
roda buvo surengta mažoje 
Lietuvių klubo salėje. Paro
doje buvo ir knygų stalas, kurį 
paruošė bibliotekos vedėja So
fija Salienė. Išstatytos knygos 
— tremtinių ir pf rtizanų 
išgyvenimnai. Atsilankiusieji į 
parodą galėjo apžiūrėti Sibiro 
tremtinių ir daugiau 100 nuo
traukų iš partizanų gyvenimo 
ir kovų. Daug žiūrovų bandė 
surasti ir savo artimųjų vei
dus, bežiūrėdami į Sibiro 
tremtinių liūdnus veidus, jų 
gyvenvietes ar darbo vietas. 
Virš visų nuotraukų kabėję 
Juozo Taoro pritaikyti užra
šai, jaudinančiai veikė žiūro
vus. Juozas Taoras teigė, kad 
suneštos vietinių moterų gėlės 
ne tik puošė parodą, bet ir 
simboliškai, lyg motinos aša
ros, buvo sudėtos prie parti
zanų ir tremtinių kryžių. Po
nas Taoras aiškino ir atsa
kinėjo į klausimus parodoje, 
kuri buvo išstatyta du sekma
dienius. 

Paskutinioji minėjimo dalis 
vyko birželio 29 d., rodymu 
dokumentinės vaizdajuostės, 
rodančios Sibiro tremtinių pa
laikų atgabenimą į Lietuvą. 
Gaila, kad po tradicinių sek
madieninių pietų ne visi pasi
liko žiūrėti šio dokumentinio 
filmo, šis filmas dar labiau 
išryškino Lietuvių tautos 
žiaurų išniekinimą, nekaltų 
žmonių kančią ir lėtą mirtį Si
bire. Beveik kiekvienam žiū
rovui byrėjo ašaros, matant 
išvargintą veidą tremtinės se
nelės, pasakojusios, kaip 
ilgėjosi Lietuvėles.,, ir matant 
jau beveik pranykusias vie
toves, kur tūkstančiai Lietu
vos nekaltų žmonių atgulė į 
amžino įšalo žemę. 

Tuo buvo užbaigtas liūdnojo 
birželio dienų minėjimas St. 
Petersburgo lietuvių telkinyje. 
Kyla klausimas, gal mes, išei
vija, turėtumėm energingai ir 
nesigailint išteklių pradėti 
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ruošti ekspedicijas, filmuoti 
kiekvieną Sibiro kampelį,kur 
buvo ištremti mūsų sesės ir 
broliai, vaikai ir seneliai, ir 
ruošti dokumentinius filmus, 
paruošti juos anglų kalba, kad 
šir. Tautos genocidas, taip, 
kaip Holokaustas botų žino
mas visoms tautoms. 

Elvyra Vodopalieo* 
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KOPĖTĖLĖS AUKŠTYN, 
KOPĖTĖLĖS ŽEMYN 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Taip sunku ir taip lėta rėp-
liotis metų laiptais aukštyn — 
kad greitiau suaugus, kad 
greičiau subrendus... Kai pa
galiau atsistojamą ant gyveni
mo plokštumos, kiek ten kovų, 
kiek verksmo ir dantų grie
žimo! Augink vaikus, duok 
jiems duonos ir mokslo, stum-
dykis su varžovais, liūdėk dėl 
kely pasitaikančių įgriuvimų, 
stebėkis blogos valios žmonė
mis ir pats virsk pikčiurna, 
nors manai esąs geras, švel
nus ir gailestingas. O tada 
kopėtėlėmis žemyn. Kai ne
pakeli metų, žemyn, broleliai, 
žemyn, sesulės... Ir nenuo
gąstaukite, ir nesirūpinkite, 
brangieji. Žemų žemiausioje 
aikštėje ir vietos apstu, ir jo
kie nenaudėliai nervų neplėšo. 

Kopėtėlių vaizdas kilo Dai
navoje birželio vidury. Lietu
vių fronto bičiuliai (LFB) buvo 
susirinkę pasikeisti patirtimi 
ir mąstymu. Labai rimti, labai 
svarbūs ir net labai reikš
mingi svarstymai. Jų išvados 
lietuviškame gyvenime šviesų 
raketomis nepasireiškia, bet 
lėtai įsisunkia gaivaus šaltinio 
keliu. Šeštadienio pavakarį, 
birželio 14 d., dalyviai rinkosi 
salėn šv. Mišioms ir prisiminti 
prieš 56 metus pradėtą mūsų 
žmonių trėmimą Sibiran. Ži
noma, kartu ir buvo proga at
likti kataliko sekmadieninę 
pareigą, kad sekančią dieną 
galėtų pašvęsti kelionei, kai 
kam net labai tolimai. Daugu
ma tų dalyvių — jau ant že
myn vedančių pakopų stovį. 

Ir prasidėjo potvynis. Salėn 
plaukė ir plaukė jauni žmo
giukai, mergaitės ir bernu
žėliai, skautų uniformose įsi
vilkę. Plaukė ir plaukė, kol vi
sus LFB paskandino. Sako, jų 
buvę per 120, daugiausia iš 
Detroito, šiek tiek iš Clevelan-
do. Švarūs ir gražūs, visi lietu
viai, augą į (gerus?) žmones, 
jaunų vadovų prižiūrimi. Net 
ir kelios šeinos su 4-5 metų 
amžiaus atžalėlėmis buvo ten. 
Atėjo į salę Mišioms, nes buvo 
atvykę į Dainavą savaitgalio 
stovyklai. Tokį gausų jaunimo 
buri mačiau toje pačioje Dai
navoje prieš metelius, atsilan
kęs ateitininkų stovykloje. 

Jauni skautai ir ateitininkai 
dar tik kariasi link gyvenimo 
plokštumos, kur teks varžytis, 
kivirčytis ir tik kai kada nuo
širdžiai pasidžiaugti, daugiau 
nervintis ir rūpintis. Nors gy
venimas pats kuria save, ta
čiau jo sukeltuose viesuluose 
žmogui reikia daug išminties, 
kantrybės ir savos kūrybos, 
kad išsilaikytų. 

Gyvenimas yra lyg mai
šalas, kuriame gali rasti vis
ką, ko ieškai. Jei kojos jau 
liečia žemyn vedančias kopė

tėles, tie norėtų, kad aktyvios, 
energingos, triukšmingos ir 
erzlios plokštumos knibždė
lynas ten liekantiems būtų 
kiek įmanoma palankesnis. 
Ypač lietuviams. 

Taip, ypač lietuviams. Nuo
rodos, kad reikia kalbėti ne 
apie tautą, yra tyčinė apga
vystė. Tartum daržininkui pa
tartum: nelaistyk kopūstų, o 
galvok, kaip lietų prisišaukti. 
Neklausyk ir tų liberalų, ku
rie gina absoliučią gyvybės 
laisvę, bet prekiauja skerdie
na ir rūkytomis dešromis. Sta
linas su Hitleriu taip pat ži
nojo laisvės žodį ir jį naudojo. 
Žmonija nepasikeis, kalbant 
ne apie tautą, bet apie pasau
lio visuomenę. Ją reikia tobu
linti atskiromis grupėmis, ats
kiromis tautomis. Juk ir kom
plikuotos sistemos tik tada at
lieka savo paskirtį, kai idea
liai dirba jų atskiros dalys. 

Taip, ypač lietuviams. Ir šis 
išsitarimas nesiriša nei su na
cionalizmu, nei su kokia nors 
aviantiūra. Lietuviams reikia 
atsigauti po Dvidešimtojo am
žiaus košmaro, kai kelionėje į 
Sibirą, į liberalų tėvynę gyvu
liniuose vagonuose užtroš-
kusius artimuosius teko nepa
laidotus palikti ant geležin
kelio bėgių. Taip liepė rusiški 
komunizmo idiotai, apie ku
riuos mažai kalbama lietuvių 
kančių istorijoje. Jei ne mūsų 
atvirumas, tai visus tremtinių 
vagonus būtų apstojusios gai
lestingosios seserys su pieno 
buteliais rankose. Toks melo 
garsas. 

Taip, ypač lietuviams. Jiems 
reikia pramokti demokra
tiškai tvarkytis be aštrių poli
tinių ginčų ir suprasti, kad 
staiga praturtėja tik netyčia 
auksą atkasę, tik vagys, 
sukčiai ir loterijų laimėtojai. 
Kitokių turto magnatų nėra. 
Reikia, kad pasitrauktų dar 
nesenais laikais sovietams 
tarnavę būriai tardytojėlių, 
miestų ir miestelių biurok
ratų, neregistravusių iš Sibiro 
grįžusių tautiečių, kad pa
sislėptų informatoriai ir kiti 
smulkūs išdavikeliai, sąžines 
pardavinėję už riešutus ir pu
pas. Reikia, kad dingtų didieji 
kabliai, komunizmą Lietuvoje 
laikę prirakintą iki pasku
tinės valandos. "Į savarankiš
kos Lietuvos valstybės idėją 
aš žiūriu neigiamai. Aš ma
nau, kad tai nerealu". ( A. 
Brazauskas, interviu „Argu-
menty i fakty", 1989, Nr. 47.) 
Ir štai nerealiai valstybei va
dovauja realus komunistas. 
Reikia susiprasti didiesiems 
komunizmo buldozeriams, kad 
jų varikliams kuro jau nėra, 
kad jų ideologinis tarškėjimas 
jau įkyrėjęs, kad išdidžios 

Š.m. birželio 8-15 d. Dainavoje vyko Lietuvių fronto bičiulių sąjūdžio 41 studijų ir poilsio savaitė. Joje buvo 
paskaitos, pokalbiai ir atgaiva. Nuotraukoje — savaites dalyvių grupe, o priekyje iš kaires: prof. Kęstutis 
Skrupskelis, Pilypas Narutis, dr. Zigmas Zinkevičius, dr. Petras Kisielius ir kiti. Nuotr. Jono Urbono 

Danutė Bindokienė 

Mums jau 88! 

GARANTUOTA INVESTICIJA 
LIETUVOJE 

Esu girdėjus, kad jei duosi 
žmogui žuvį, jis pasimaitins ir 
bus patenkintas tam laikui, 
bet, jei duosi jam meškerę, tai 
jis galės dažnai susigaut žu
vies ir būti patenkintas daug 
kartų. Taip, ir su Stasės Kli-
maitės-Pautienienės investici
ja į Lietuvos žemės ūkį Rasei
niuose. Stasė Pautienienė il
gai galvojo, kaip reiktų labai 
konkrečiu būdu padėti atsiku
riančiai Lietuvai. Nuo ko ir 
kaip pradėti? Ji nutarė, kad 
Lietuva yra žemės ūkio kraš
tas, ir gal geriausia būtų at
statyti labai nuteriotą žemės 
ūkį. Nebuvo klausimo kur — 
Raseiniuose, mieste kur ji pati 
gavo savo mokslams pagrindą, 
kur ji augo. Pasitarus su p. 
Žatkum, kuris sėkmingai dir
ba su Lietuvos žemės ūkiu per 
Alidcorp korporaciją, ji nutarė 
nebelaukus pradėti vykdyti 
savo planą. 

Maždaug prieš metus ar 
daugiau, ji gavo pasiūlymą iš 
Raseinių Žemės ūkio mokyk

los direktoriaus Jono Petraus
ko statyti jų mokyklai moko
mąją pieninę. Nieko nelauk
dama, ji pradėjo kas mėnesį 
siųsti pinigus pieninės staty
mui. 1997 metais birželio 23 
dieną įvyko Raseinių Žemės 
mokyklos pieninės didysis ati
darymas. 

Tai buvo tikra šventė, nes 
rezultatas nepaprastas. Mo
kyklos direktorius Jonas Pe
trauskas pasirodo ne tik mok
slo žmogus, bet ir praktiškas 
gaspadorius. Vietoj, kad būtų 
nusamdęs įvairius specialis
tus, statybininkus ir tik siekęs 
sau gerų rezultatų, jis išmokė 
studentus kaip viską patiems 
atlikti. Jiems mokykla davė 
seną katilinės pastatą, kuriam 
reikėjo remonto. Su laiku, tas 
pastatas būtų tik sugriuvęs, 
bet žmogus, kuris moka ne tik 
valgyt žuvį, bet ir ją pasigauti, 
paėmė beveik bevertį pastatą 
ir su Stasės Pautienienės fi
nansiniu užnugariu išmokė 
jaunuolius, kaip atlikti gerą 

komunistinės galybės padary
tos skriaudos spėjo juos visus 
išryškinti. 

Vokiečiai, pripildę Europą 
nuo Oldenburgo iki Konstan
cos, džiaugiasi, kai jų kuris 
išsidangina ir prapuola. Dau
giau vietos likusiems. Lietuva 
išvykėlius aprauda, nes mūsų 
milijonų skaičius toks kuk
lus... Lietuviškoji išeivija dėl 
kiekvieno nusiliejusio nario 
beveik alpsta, nes indas tuš
tėja ir tuštėja. Tiesa, nevienas 
ankstyvesnio amžiaus nuk-
lydėlis, gyvenimo apstumdy
tas ir apsikrovęs vargais, 
grįžta atgal. Sveikiname, svei
kiname konvertitus! Tačiau 
būtų geriau, kad visi jaunieji, 
kurie lipa kopėtėlėmis aukš
tyn, niekados iš mūsų tarpo 
nepaklystų. 

Ši vasara yra tarsi išeivijai 
skirta. Lietuvoje tikras są
myšis: PLB seimas, Jaunimo 
kongresas, Ateitininkų kon
gresas, LFB konferencija. Visi 
šurmuliai daug dėmesio skiria 
išeivijai. Ką laimėsime ir kiek 
laimėsime? Laukiame žinių 
spaudoje ir grįžusiųjų pasako
jimuose. Gal jau pakvipo dva
sinė Lietuvos atgaiva? Gal ten 
į gyvenimą skubančiuose jau
nuose žmonės* jau pastebėtas 
pasitikėjimas savimi, atsisa
kant sukčiavimo ir vagysčių? 
Gal gyventojuose jau praran
da svarbą visuomeninio turto 
grobstymas? Šiais atvejais vi
sos kopėtėlės Lietuvoje pra
dėtų vesti tik i viršų. O jei kas 
nukristų žemyn, tegul jam pa
deda Dievas! 

Laukiame gi "ų žinių! 

remontą ir tada, suradęs da
lykus, kurie reikalingi pieni
nei, juos supirko pačia geriau
sia kaina. Dabar Raseinių 
Žemės ūkio mokykla turi pie
ninę, kuri išmaitins tos mo
kyklos mokinius pienu ir pie
no produktais. Šalia statybos 
meno, pienininkystės mokslo, 
mokiniai turės progos išmokti 
prekybos darbo, nes reiks vest 
atsakomybės knygas. Gal jie 
susisieks su Lietuvos „Junior 
Achievement" organizacija, 
kuri kaip tik moko jaunus 
žmones, kaip sąžiningai ir tei
singai vesti biznį. 

Finansuodama šį projektą, 
Stasė Klimaitė Pautienienė ne 
tik įamžino savo tėvų atmi
nimą jos gimtajame Raseinių 
mieste, bet davė jauniems 
žmonėms atsikuriančiame 
krašte tą meškerę su kurios 
pagalba raseiniškiams ne
trūks žuvies ne tik šiandien, 
bet ir ateityje. Kad daugiau 
mūsų Amerikos lietuvių su
gebėtų taip gražiai bendradar
biaut su savo gimtine, tai Lie
tuva tikrai daug greičiau 
galėtų atsigauti. Bravo Rasei
nių dukra, Stase Klimaitė 
Pautienienė! 

Liuda Avižonienė 

KAUNO ZOOLOGIJOS 
SODE —13 

„NAUJAKURIU" 

Atnaujintuose Kauno zoolo
gijos sodo paukščių aptva
ruose įkurdinti 13 naujų au
gintinių. Juose įsikūrė keturi 
miškiniai ibiai, atvežti iš 
Šveicarijos, trys antys klykuo
lės iš Čekijos, juodųjų gandrų 
pora bei keturios sultonvištės 
iš Baltarusijos. 

Aptvaruose įrengti baseinė
liai su tekančiu vandeniu, jie 
apsodinti krūmais ir pelkių 
augalais. 

(BNS) 

Prieš 88 metus, 1909 m. 
liepos 12 d., Pennsylvania val
stijoje, Wilkes Barre mieste, 
kur tuo metu buvo susispietę 
daug lietuvių, išspausdintas 
pirmasis „Draugo" numeris. 
Vadinasi, švenčiame jau 88-
tąjį gimtadienį.Nors šios skil
tys kiek pavėluotos, bet, su
laukus tokio gražaus amžiaus, 
kelios dienos nieko nereiškia. 

Tai brandi sukaktis, ypač 
lietuviškam laikraščiui, lei
džiamam toli, nuo etnogra
finės tautos sienų, ir dar gan 
tvirtai tebestovinčiam ant sa
vo kojų. Jeigu retkarčiais pa
sitaiko kiek susvyruoti, dau
giausia dėl finansinių trū
kumų, visuomet galima atsi
remti į tvirtus ir paslaugius 
skaitytojų pečius. 

Kaip ilgiau su „Draugu" 
draugaujantys skaitytojai ži
no, pradžioje tas naujasis 
laikraštis ėjo sykį per savaitę 
ir tik vėliau, perkeltas į 
Čikagą, 1916 m. tapo dien
raščiu. Pirmasis dienraščio 
redaktorius buvo kun. A. Ma-
liauskis. Verta pastebėti, kad 
„Draugas" daug dešimtmečių 
buvo vadinamas JAV lietuvių 
katalikų laikraščiu, tad ir jo 
pirmieji redaktoriai buvo dau
giausia kunigai, bet redakci
joje dirbo daug žymių pasau
liečių lietuvių veikėjų. „Drau
go" leidimą perėmus t. marijo
nams, vyr. redaktorius kurį 
laiką buvo vysk. Pranas Bū-
čys. Nuo 1927 m. į redakto
riaus kėdę atsisėdo Leonardas 
Šimutis. Po jo, kone 40 metų, 
vyr. redaktoriaus ir modera
toriaus pareigas ėjo kun. Pra
nas Garšva, MIC, miręs 1994 
m. sausio 24 d. 

Vartant senus, pageltusius 
ir jau trupančius „Draugo" 
puslapius, pro akis praslen
ka kone visa Amerikos lietu
vių istorija — beveik nuo šio 
šimtmečio pradžios. Tai ge
riausias mūsų gyvenimo šia
me krašte veidrodis, kuriame 
atsispindi ne tik veikla, rū
pesčiai ir džiaugsmai, bet įvy
kiai tolimoje tėvynėje bei pa
saulyje. Senieji „Draugo" 
komplektai yra nepamaino
ma archyvinė medžiaga. Gal
būt svarbiausia vertybė, kuri 
akivaizdžiai kalba iš tų se
nųjų „Draugo" puslapių — 
nepasikeitusi per visus 88 gy
vavimo metus — yra meilė 
Lietuvai ir rūpestis jos reika
lais. 

Užsienio lietuviai niekuo
met nepamiršo savo kilmės 
šaknų. Kai tik atsirado pavo
jus tėvynei, kai reikėjo mate
rialinės paramos, kai pasau
lio galingiesiems buvo būtina 
priminti, kad ir mažos tautos 
turi teisę laisvai kurti savo 
ateitį, tautiečiai šiame krašte 
nesuabejojo: bematant atvėrė 

širdis ir pinigines. 
Daug kas pasikeitė per 88 

metus, įskaitant „Draugo" re
dakciją, administraciją, skai
tytojus ir bendradarbius. Ta
čiau, galbūt palaimintojo Jur
gio Matulaičio, kuriam taip 
rūpėjo lietuvių švietimas per 
spaudą, užtarimu, dienraštis 
neprarado savo veido bei pas
kirties. Neprarado ir tėviškos 
marijonų globos, nors šiuo 
metu tik vienas kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, redakcijai uo
liai padeda, eidamas modera
toriaus pareigas, o kitus 
prislėgė amžiaus našta arba 
net kapo velėna. 

Kiekvienas redaktorius, no
rom ar nenorom, palieka savo 
žymę laikraščio puslapiuose. 
Ankstesniųjų lietuvių emi
grantų gretoms pradėjus re
tėti, buvo natūralu, Kad į 
spaudos darbą jungtųsi, po II 
pasaulinio karo iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje į šį kraštą 
gausiai atvykę, tautiečiai. Jų 
kelias į redakcijas ar net laik
raščių puslapius ne visuomet 
buvo rožių lapeliais barstytas: 
teko ne vienam gerokai 
įsidurti į spyglius, ne vienas 
nusivylė sutikta opozicija ir 
liovėsi net mėginti. Vienok il
gainiui daugumą redaktorių 
(ne vien „Drauge") ir bendra
darbių sudarė tos emigrantų 
kartos žmonės. 

Šiuo metu istorija vėl karto
jasi: anuometiniai „naujieji" 
emigrantai jau tr>po „senai
siais", o naujaisiais įpratome 
vadinti dabar iš Lietuvos at
vykstančius tautiečius. Kai 
kas kaltina, kad jie nesidomi 
kultūrinėmis vertybėmis, o at
viru glėbiu gaudo materia
lizmą, tačiau tai prasilenkia 
su tiesa. Kaip ir iš anos emi
grantų kartos ne visi tuoj 
griebėsi rašiklių arba užsi
prenumeravo lietuvių spau
dą, taip elgiasi ir dabar atvyk-
stantieji: vieni rašo ir skaito, 
kiti iš tos mūsų spaudos, ku
ria taip didžiuojamės, tik 
šaiposi, kad ji „nemoderni", o 
dar kiti visai ignoruoja bet 
kokias lietuviškos veiklos 
apraiškas. 

Pastarųjų dviejų grupių ne
pakeisime, tad neverta dėl jų 
kraujospūdžio didinti. Kon-
centruokimės į pirmąją, tuos 
skaitančius ir besistengian
čius bendradarbiauti. Tai mū
sų spaudos toli nuo tėvynės 
ateitis. Nesielkime, kaip su 
kai kuriais mūsų spaudos 
žmonėmis po 1949 m buvo pa
sielgta, įvertinkime tų naujų 
redaktorių ir bendradarbių 
pastangas, džiaukimės, kad 
jie yra. O ..Draugui" gimtadie
nio proga palinkėkime ilgiau
sių metų. sumanių redakto
rių, gausių bendradarbių ir 
dar gausesnių skaitytojų! 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

(Tęsinys) 
Tai buvo kar

tu ir vargšų, darbininkų 
užtarytojas, jų organi
zatorius, kartu ir jaunimo 
tėvas, traukiąs į save visus 
pasaulininkus ir kartu didis 
asketas vienuolis ir apaštalas 
ir kartu dvasiško ir pasaulinio 
mokslo profesorius, pagaliau, 
tikras lietuvis. 

Jis buvo vadas ir juo mirė, 
nes tik vadas ir ganytojas mir
damas galėjo pasakyti — „ri
kiuokitės, pasiaukokite". Krito 
galiūnas, kuris gelbėjo savo 
tautą. Krito Lietuvos Ma
kabėjus, kurio vardas Jur
gis". 

„Naujoji Romuva", 1931 m. 
liepos 12 d. Nr. 28: 

„Reikia pripažinti, kad kai
mynai, o ypač istorikai, geriau 

mus pažįsta ir įvertina, negu 
mes patys save. Neprošalį pa
minėti du reikšmingus įvykius 
iš visai netolimos praeities. Į 
aplenkintą Vilnių savo laiku 
buvo paskirtas vyskupas Ma
tulevičius, kurio žavingas reli
gingumas, gilus protas, poli
tinė tolerancija, administra-
tingumas ir vyskupiškas tak
tas visų buvo labai vertina
mas ir aukščiausiai gerbia
mas. 

Nenuostabu, kad Rymas, tą 
visą gerai žinodamas, jam 
pavedė eiti tokias sunkias pa
reigas, bet lenkų siaurai na 
cionalistinis spitrumas ir reli
ginė bigoterija, smurto keliu 
išgraužė iš Vilniaus šį vyspu-
siškai aukštą ir kilnų žmogų, 
kurio religinis kilnumas ir po

litinė tolerancija taip labai 
buvo reikalingi anų laikų Vil
niuje. 

Arčiau įsižiūrėjus į a.a. vys
kupo Matulevičiaus asmeny
bę, galima pajusti, k-\d jame 
buvo susikristalizavusios Rytų 
ir Vakarų kultūros kilniausios 
savybės. Drąsiai galima saky
ti, kad jo asmenybėj pasi
reiškė tu dviejų kultūrų sin
tezė, bet vienkart jame išliko 
grynas lietuviškumas su kil
niausiais protėvių pradais. 

I šios rūšies aukštumas tur 
būt ne daug šiandien rasime 
pretenduojančių... 

Dieviškosios meilės šilima, 
lietuviškai intuityvinės tole
rancijos greta Vyskupo Matu
levičiaus asmenybėj, kaip 
saulė spindėjo, o kam teko jį 
pažinti, tik tas labiau tą visa 
juto, negu pajėgė nusakyti. Ir 
žymiųjų asmenybių ugdymo 
kelyje vyskupo Matulevičiaus 
pavyzdys visada buvo reikš

mingas. Todėl mokėkime sa
vus didvyrius įvertinti ir iš jų 
pasimokyti..." 

„Darbininkas", 1932 m. sau
sio 30 d. Nr. 9 rašo: 

„*Jis (Arkivysk. Jurgis) įsi
amžino ne tik istorijos la
puose, bet ir gyvenime. Mes 
tik sakome, kad arkivyskupas 
Matulevičius miręs dėl to, kad 
jo kūnas palaidotas Kauno 
Bazilikos kriptoje. Tačiau iš 
tikrųjų arkivysk. Jurgis gy
vas. Jis gyva- savo mokslu, 
gyvas savo darbais. O jo moks
lui, jo darbams surašyti reiktų 
daug knygų... 

...Atskiros butų knygos pri
rašytos apie Arkivysk. Jurgį ir 
dabartinį Šv. Tėvą Pijų XI. 
Prisiminkim tik vieną faktą. 
Kai Popiežius Pyus XI, bū
damas dar kunigu Ratti, ren
gėsi priimti \yskupo šventi
mus, tai Arkiwsk. Jurgis jam 
laikė rekolekcijas. Iš Po
piežiaus Pijais XI raštų ir 

darbų pasaulis stebisi. Ir jeigu 
toks genialus proto vyras, 
kaip Pijus XI, pasirinkęs buvo 
savo rekolekcijų vedėju mūsų 
tautietį Arkivysk. Jurgį, tai iš 
to galim spręsti apie arkivys
kupo Jurgio išmintį..." 

„Arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius", 

Marijampolė, 1933 

Tuolaikiniai 
visuomenininkai 

pasisako 

Tarp mano ir a.a. Arkivysk. 
Jurgio amžiaus yra kelerių 
metų skirtumas. Tačiau mud
viem teko būti kartu vienoje 
klasėje. Mat, aš patekau į I 
gimnazijos klasę turėdamas 
jau 14 m. Jis tuomet turėjo gal 
vos tik 10 metų. Jis tuomet 
vadinosi Jurgis Matulaitis. 
Buvo tai malonus, kuklus vai
kutis, bet niekuo ypatingu ne
pasižymėjo. 

Jurgutis, matyt, silpnai bu
vo paruoštas I klasei, mokėsi 
tad vos vidutiniškai ir dažnai 
dėl ligos apleisdavo pamokas. 
Nuo pirmos klasės Jurgis Ma
tulaitis išnyko man ir iš akių 
ir iš minties. 

Jau aš buvau kunigas. Tek
davo girdėti, kad Petrapilio 
Akademijoj esąs kažin koks 
Matulevičius, labai gabus klie
rikas. Kada aš atsidūriau 
Varšuvoje, vėl kunigai man 
pasakydavo, kad jų seminari
joj esąs buvęs labai gabus 
klierikas Matulevičius, lietu
vis, puikiai baigęs Akademiją, 
studijavęs užsienyje ir šian
dien esąs Kelcų seminarijos 
profesorium. Man į galvą ne
parėjo, kad tai buvęs mano I 
kl. draugas. Jurgis Matulaitis 

Kaip jis pavirto Matule
vičium? Tie laikai.kada lietu
viai lenkindavo savo pavar
des, juk jau buvo praėję. 

Mat, Jurgis Matulaitis turė

jo dėdę. kuris buvo Kelcų gim
nazijos mokytoju. Dėde jau 
buvo virtęs Matulevičium. Jis 
pasiėmė pas save savo brolėną 
Jurgį, todėl ir jį padarė Matu
levičium. Juk neparanku bu
vo, kad dėde būtų Matule
vičius, brolėnas gi — Matulai
tis. Bet tuoj turiu pridėti, kad 
mokytojas Matulevičius, kuris 
vėliau man teko pažinti, vistik 
buvo susipratęs lietuvis. Ištar
navęs emeritūra, jis apleido 
Kelcus. persikėle į Suvalkus 
ir ten gimnazijoj dėstė lietuvių 
kalbą. Juo labiau Jurgis Ma
tulevičius anaiptol nevirto len
ku; dvasioje išbuvo tikru Ma
tulaičiu, kaip vėliau yra įrodę 
jo darbai. 

Varšuvoj man teko apie 4 
metus išbūti šv. Aleksandro 
bažnyčios vikaru. Mūsų para
pijoj vienoje mergaičių mokyk
loje jis buvo kapelionu. 

'Bus daugiau* 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 24 d. 

KAUNO KARO MUZIEJAUS 
SODELYJE ATGIMĖ 

KNYGNEŠIŲ SIENELĖ 

PRANAS ABELK1S 

Birželio T dieną atstatytoje 
ir pašventintoje Knygnešių 
sienelėje įrašyti šie žodžiai: 
„Čia vienas tik šimtas. / Kur 
gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų, 
/ O buvo ne šimtas, bet 
tūkstančiai šimtas, / Kur kny
gomis gynė nuo caro Tėvynę". 

Iškilmių pradžioje buvo per
skaityti šie giliai prasmingi 
Petro Vaičiūno ketureilio ir, 
mūsų akimis žiūrint, išties 
šventi žodžiai. Jas pradėjo 
Lietuvos knygnešių draugijos 
Kauno skyriaus pirmininkas 
Kazimieras Blaževičius. Ren
ginio vedėjas kalbėjo: ^Atiden
giama okupacijos metais su
naikinta Knygnešių sienelė. 
Atstačius ją, bus užbaigtas 
Knygnešių skverelis — vienin
telis tokios paskirties skvere
lis pasaulyje. Anos Lietuvos 
patriotai suprato, kam Tauta 
turi būti dėkinga už išsaugotą 
gyvastį ir atgautą Laisvę. Jų 
sumanyta Knygnešių sienelė 
turi būti Tautos padėkos 
ženklas tiems, kurie dirbs 
Tautos ir Tėvynės labui, ne
siekdami garbės, turtų ir 
valdžios". K. Blaževičius pa
brėžė, jog Knygnešių sienelėje 
įamžinti vardai tų ištiki
miausių Tėvynės Motinos vai
kų, kurie aukojosi ir gynė 
mūsų gimtąją kalbą, ^ u v o 
laikai, kad atskiri piliečiai — 
Tautos gynėjai, dirbdami mū
sų Tautos gerovei, aukojo 
save, ėjo į pražūtį. Mūsų pa
reiga gerai suprasti jų kovos ir 
aukos prasmę", — kalbėjo jis. 
— —įjrakano metais buvo 
barbariškai nusiaubtas mūsų 
Tautos istorijos panteonas. 
Griaunant Laisvės paminklą 
ir visus kitus paminklus, buvo 
sunaikinta ir Knygnešių sie
nelė, kurios nuolaužos, kaip 
rodo. .dokumentai, panaudoti 
Drobės ir Švenčionių gatvių 
(Kaune — P.A.) grindinyje. 
Projektuojant sugriautąją 

Knygnešių sienelę, autorite
tinga komisija, pirmininkauja
ma generolo Nagiaus-Nage-
vičiaus. atrinko šimtą knyg
nešystes gadynėje labiausiai 
pasižymėjusius knygnešius ir 
suskirstė juos į tris grupes: 
sunkiausiai nukentėjusius, 
aktyviausius draustos spau

dos ir leidimo platinimo orga
nizatorius ir labiausiai pasi
darbavusius knygnešius". 

Knygnešių draugijos atsto
vas K. Blaževičius, užbaig
damas savo kalbą, pacitavo 
knygnešystės metraštininko, 
Karagandos lageriuose nu
kankinto patrioto Petro Ru-
secko žodžius, tinkančius šiai 
progai: „Tebūna amžina garbė 
mūsų draustosios spaudos ko
votojams ir jų vardai tegul 
niekados neišnyksta iš mūsų 
Tautos atminimo". 

Šventėje dalyvavęs Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis savo kalboje pabrėžė, saky
damas: „Tikrai turbūt pasau
lyje nėra tokio antro paminklo 
taikingai kultūrinei kovai už 
Tautos gyvybę. Toje kovoje 
ginklas buvo knyga. Kaip ir 
tarė Petras Vaičiūnas savo 
ketureilyje: „O knyga — tai 
šviesa, tai tiesa". Tai vertybė, 
kad žmonės susivokia, kas jie 
yra, kokios jų teisės ir parei
gos šioje žemėje dabar ir 
ateičiai. 

Čia įrašyta 100-tas vardų ir 
daugybė kovotojų, knygnešių, 
knygų platintojų. Tų knygų ir 
Prūsuose leidžiamų, nelegalių 
laikraščių slėpėjų, skaitytojų, 
kurie net buvo persekiojami, 
baudžiami taip pat kaip ir ano 
meto vaikai mokyklose, nety
čia prašnekę tarpusavyje lie
tuviškai, išdrįsę kalbėti drau
džiama kalba buvo baudžiami. 

Štai kokius laikus mums 
primena knygnešių vardai ir 
ši Knygnešių sienelė, taip pat 
kaip ir Petro Rimšos „Lietuvos 
mokykla" ir Juozo Zikaro 
„Knygnešio" skulptūra. Bet ne 
tik tai priespaudos metus 
primena, bet taip pat ir pasi
priešinimo, tvirtybės, drąsos 
ir pasiaukojimo laikotarpį, ku
ris buvo lemtingas išlikti Lie
tuvai ir buvo įkvepiantis 
vėlesniems kovotojams už Lie
tuvą." 

Seimo pirmininkas V. Lan
dsbergis prisiminė puikaus 
rašytojo, pedagogo Prano 
Mašioto parašytas knygeles 
apie knygnešius, kaip knygas, 
spaudą draudė, kurias dar 
vaikystėje teko skaityti. Jis 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E MISCELLANEOU8 

Prie Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevittaus š.m. birtelio 7 d. pašventintos Knygnešių sieneles 
Nuotr. Prano Abelkio gėles deda įvairių kartų Lietuvos knygnešių palikuonys. 

nepaskęsti mirties kultūroje, 

Lietuvos Knygnešio draugijos vėliava 1997 m. birtelio 7 d., atidengiant 
Knygnešių sienelę Kaune. Nuotr. Prano Abelkio 

sakė, kad būtų gerai, jei tokios 
knygelės būtų skaitomos ir 
šiandien ne tik čia atėjusių 
moksleivių. Jis pasidžiaugė 
gražiu būriu moksleivių, atė
jusių j šventę, palinkėjo Kau
no moksleiviams visada ateiti 
čionai ir pradedant, ir už
baigiant mokslo metus. Taip 
pat, kad čia lankytųsi iš visos 
Lietuvos atvykstančios jauni
mo organizacijos. „Prie Karo, 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus, visur čia lankytina vieta, 
primenanti tiek daug apie 
svarbiausią, esminį dalyką, — 
sakė profesorius. — Ta vieta 
tegul kalba ir apie žmogaus 
gyvenimo vertę, nes šitie 
šimtas ir tūkstančiai šimtas 
jautė ir nesvyravo, savo gyvy
bę, sveikatą arba ateitį aukoti 
vardan švento tikslo. Tai nu
sako Jono Basanavičiaus 
žodžiai, įrašyti šio Tautos pa
triarcho antkapyje Vilniuje, 
Rasų kapinėse: „Kada mes jau 
in dulkes pavirsim, jeigu lietu
viška kalba bus tvirta pasto
viai, tašyk mums ir kapuos 
bus lengviau ir ramiau ilsė
tis". 

Be abejo, tai galvojo ir to nu
sipelnė tie Lietuvos kovotojai, 
kalbos, tautos dvasios gynėjai, 
kuriuos mums primena Knyg
nešių sienelė. 

Atsigavo Lietuva, tvirtai 
skamba lietuvių kalba, ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitur. Žino
mas ir garbingas Lietuvos var
das vos šimtmečiui praėjus 
nuo tų laikų, kurie atrodė 
kaip paskutinė ir beviltiška 
naktis. Tačiau prisimenami 
žmonės, kurie neleido užgesti 
vilčiai, kurie turėjo širdyse 
tikėjimą ir nešė jį kaip mal
daknyges ir elementorius ku
prinėse ir atnešė Lietuvai at
eitį. Garbė jiems! 

Knygnešių sienelę atidengė 
Kauno miesto meras Henrikas 
Tamulis ir mero pirmasis pa
vaduotojas Alfonsas Andriuš
kevičius, taip pat Lietuvos 
kultūros fondo valdybos na
rys, rūpinęsis knygnešių atmi
nimo įamžinimu Aidas Rimša. 
Knygnešių sienelę su trimis 
lentomis, kuriose iškaltos 100-
tas vardų ir pavardžių, kurių 
tarpe yra ir Vincas Kudirka, 
Vaižgantas, Motiejus Valan
čius ir Kazys Grinius, paš
ventino Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius. Prieš pašventinant šį 
paminklą, arkivyskupas pa
sakė: „Knygnešiai nešė žodį, 
žodį ir tiesą. Be to žodžio mes 
neturėtumėme dabartinės Lie
tuvos. Nuostabus tai buvo 
žodis. Su juo buvo sujungta 
nuostabi meilė — meilė Lietu
vai, meilė žmonėms, kartu ir 
meilė Dievui. Be tos meilės 
mūsų knygnešiai nebūtų tu
rėję jėgų pakelti visus pavo
jus, rizikuoti, aukoti savo svei
katą, laisvę, o kartu ir savo 
gyvenimą. 

Aš tikiu, kad visi, kurie 
ateis prie šios Knygnešių sie
nelės, ši sienelė jiems kalbės 
apie tą meilę, pasiaukojimą ir 
padės daugeliui jaunų Širdžių 

kuri iš visų pusių veržiasi į 
mūsų tautą". 

Aktorėms Virginijai Ko-
chanskytei ir Inesai Paliulytei 
skaitant visų paminklinėje 
lentoje iškaltų vardus ir pa
vardes, trumpas jų biografijas, 
anų laikų knygnešių vaikai ir 
vaikaičiai, V. Kudirkos, Mai
ronio, „Aušros" ir „Ąžuolo" mo
kyklų moksleiviai, jaunieji ku-
dirkiečiai, atstovai iš J. 
Basanavičiaus tėviškės padėjo 
gėles prie paminklo ir uždegė 
tautinės vėliavos — geltonos, 
žalios ir raudonos — spalvų 
žvakes. Pertraukėlių metu 
skambėjo choro „Leliumai" at
liekamos dainos, pučiamųjų 
orkestro „Ąžuolynas* — liau
dies melodijos. Savo eiles 
skaitė knygnešių vaikai — J. 
Ardzijauskas, A. Gabalienė ir 
J. Grušys. 

Iškilmių metu „Ąžuolo" vi
durinės mokyklos moksleivės 
budėjo su tautine juosta ran
kose, garbės sargyboje stovėjo 
Lietuvos šaulių sąjungos Vy
tauto Didžiojo rinktinės kuopa 
bei Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos atstovai 
su savo organizacijų vėliavo
mis. 

Rytojaus diena Kauno arki
vyskupas metropolitas S. 
Tamkevičius arkikatedros ba
zilikoje aukojo šv. Mišias už 
visus žinomus ir nežinomus 
Laisvės kovų šauklius ir daly
vius, knygnešius ir darakto
rius. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje knyg
nešių sienelės rekonstrukcijos 
projektą parengė architektas 
Liucijus Dringelis ir akcinė 
bendrovė „Komprojektas". Be
ne labiausiai Knygnešių sie
nelės atstatymu rūpinosi pro
jektuotojas Aidas Rimša, ku
rio dėdė skulptorius Petras 
Rimša sukūrė garsiąją „Lie
tuvos mokyklą". Už pasiauko
jimą atstatant brangų knyg
nešių skverelį A. Rimšai pas
kirta knygnešio Martyno Sur
vilos premija, kurią atsiųs J. 
Survilaitė iš Šveicarijos. Pa
minklo betonavimo darbus at
liko miesto savivaldybės įmo
nės „Kauno keliai" darbinin
kai. Lygiai šimtą vardų ir pa
vardžių Knygnešių sienelėje 
sudėtingu, gilesniu šriftu 
iškalė uždarosios akcinės ben
drovės „Akmelita" kalėjai. Ne
veronių uždarosios akcinės 
bendrovės „Viscum" kolekty
vas, vadovaujamas G. Me-
lieškos ir prekiaujantis sau
sais statybų mišiniais, nemo
kamai atvežė visą kiekį mi
šinio, reikalingą akmens ir be
tono izoliavimui. Knygnešių 
Lietuvos drauguos pirmininkė 
I. Kubilienė padėkojo sienelės 
atstatytojams, profesoriams 
Vytautui Merkiui ir dr. Anta
nui Tylai už knygnešystės is
torijos rinkimą bei jos idealo 
puoselėjimą gūdžiausiu soviet
mečiu. Prie Knygnešių skvere
lio atstatymo daug pasidarba-
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miMto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBttJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas FrankZapofcs ir Otf. Mgr Auto* 
S. Kana kafca h a a f l H 

FRANKZAPOUB 
3 2 0 t i a W « t M » l 

TeL(7M)4244sl 
(773)Sei-MM 

r 

vo ir Kauno miesto savi- ritruku9 l ė š 
valdybes komunalinio ūkio 

skyriaus kolektyvas bei Kul
tūros skyriaus darbuotojai, or
ganizavę Knygnešių sienelės 
atidengimo iškilmes. 

Nesulaukęs Knygnešių sie
nelės atidengimo iškilmių, 
Anapilin iškeliavo šių laikų 
knygnešys Petras Rolofas. Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas sa
vanoris visą savo gyvenimą 
pašventė lietuvių kultūrai, 
spausdinto žodžio platinimui. 
Pokario metais gyvenęs lietu
viškoje salelėje Lenkijoje, la
bai sunkiomis sąlygomis pa
dėjęs kurti lietuviškas kul
tūros įstaigas, platino iš JAV, 
Kanados ir kitų kraštų gautą 
lietuvišką spaudą. Grįžęs į 
Kauną dirbo darbininku įvai
riose miesto įmonėse, tačiau 
ryšių su Seinų-Punsko krašto 
lietuviais nenutraukė iki pat 
savo gyvenimo pabaigos. Vež
davo arba siųsdavo į šį kraštą 
lietuviškus laikraščius, žur
nalus, kurie buvo pradėti 
spausdinti Atgimimo laikais ir 
atkūrus Nepriklausomą Lie
tuvą. Velionis P. Rolofas ne
mažą egzempliorių skaičių lie
tuviškos spaudos — „Kauno 
aidas", „Tėviškės žinios'', 
„Trimitas", „Kauno diena", 

„Nemunas" ir kt. pristatydavo 
Lenkijos lietuviams, rūpinosi, 
kad gimtasis žodis pasiektų 
Karaliaučiaus krašto, Ukrai
nos, Latvijos lietuvius. Ir nors 
reikėjo įveikti sunkias kliūtis, 
knygnešys dėjo visas pastan
gas, kad spausdintas žodis pa
siektų mūsų tautiečius. Su di
deliu džiaugsmu ir viltimi su
tikęs Nepriklausomybės atkū
rimą Lietuvoje, knygnešys Pe
tras Rolofas, eidamas 87-
uosius metus, pasitraukė iš 
mūsų tarpo. 

ANGŲ J O J E PRADĖTAS 
LEISTI NAUJAS ŽINIŲ 

BIULETENIS 

Londone vėl pradedamas 
leisti biuletenio formato labai 
kuklus dvisavaitinukas, nepa-
keičiantis Vilniuje numarinto 
savaitraščio „Europos lietu
vis". Jame Petras Varkala, pa
grindinis D. Britanijos lietu
vių sąjungos, didžiausios jų 
organizacijos garbės narys, 
primena DBLS auksinės su
kakties minėjimą gegužės 25 
d. Lietuvių sodyboje. Iš tikrų
jų ši organizacija buvo įsteigta 
truputį vėliau — 1947 m. lie
pos 2 d. 

Pradžia buvo nebloga. Lon
done buvo įsigyti Lietuvių na
mai, įsteigtas spaudos cen
tras, pradėtas leisti „Europos 
lietuvis", įsigyta net ir Lietu
vių sodyba. 

Pasak P. Varkalos, DBLS 
narių skaičius pradėjo mažėti. 
Mat lietuviškon veiklon nepa
vyko įjungti jaunimo. Dabar 
jau prarasti Lietuvių namai 
Londone, nutrūko „Europos 
lietuvio" leidyba, visiškai be 
reikalo jį perkėlus Vilniun ir 

7*22 S. 
43*3 S. Ardter A**. 

DANUTĖ MAYEM 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltu. 

ATTENTION: DIABETICS 
IF YOU HAVE MEDCARE OP. 
INSURANCE YOU COUID BE 
EUGBLE TO RECENE YOUR 

DiABETIC SUPPUES AT NO COST. 
(INSULIN OEPENOENT ONLY) 

C A L L : 1 - 8 0 0 - 3 3 7 - 4 1 4 4 

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

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H Deckys 
Tel. 773-5854624 

HOUSE FOR SALE 
by owner, 122-123 St. 

East of Cicero Ave; 
3-flat; 2-flts; 3 bedrms., 

1 flt. - 2 bedrms. 
Coli: 1-708-371-5861 

n « w i i - - * - • ! • • _ . •— t - A — ^ A ^ J » * I 
Karouoasrnas nsMUfjiBS Maryti 
dkMb namas Vfriiujs), Antakal

nyje. Yra galimybe pirkti didelį sklypą 
šalia. Kreiptis: 760-340-0716 arba 

702-3844478, arba V * * * , 
011-370-2-766-342 

- • • 

Sutvarkau ir prižiūriu pievute*. 
Nupjaunu žole, nežiūrint kokio 

aukštumo. Įsodinu naują velėną. 
Kreiptis: 

Kay: 773-737-0032 

GYVENKIME BĖMPeSOU I 
Primų gyvenimui ir pilnam 

aptarnavimui vyresnio amžiaus 
žmonos. Kiekvienas gyvens jaukiame 
! 1 mieg bute netoli juros su pliažu. 
i Tai bus lietuviškos šeimos namai 
'• (ne „Nursing Kome). Esu daug motų 

dirbusi aukščiausios klases 
restoranuose, todėl gerai žinau 

: vyr. amžiaus žmonių sveiką mitybą ir 
: gyvenimo būdą Pagal pageidavimą 

ir sveikatą, rraudysimes juroje, 
I sekmadieni lankysime lietuviškas 
• misiąs, lietuvių klubą ir kt pramogas, 

kad neliktų vietos vienatvei ir 
i depresijai, nes St Petereburg yra 
• tarytum maža Lietuva. Tad buriomes 

lietuvis prie lietuvio. 

Kreiptis, tel. 818460-7778 
arba rašyti: Darais, P.O. 6c 

S t PM» Baaoh, PL 33730-8282 

— TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: 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, vitaminai, 55 svarai. 
$ 3 9 . - š v e n t i n i s - 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 

V.Kat. 



SUSIPAŽINKIME SU ANDRIUM ŽLABIU 
Gal, ko gero, skaitytojams 

yra pažįstamas asmuo, kurio 
vardas Andrius o pavardė — 
Žlabys? Atviriau kalbant, bent 
Čikagoje, vargu ar kam teko 
su juo susidurti bei artimiau 
susipažinti. 

Andrius Žlabys yra vilnietis. 
Jam teko mokytis Čiurlionio 
Menų mokykloje, Laimutės 
Jakniūnienės klasėje. Baigęs 
mokyklą, išvyko į užjūrį. Atvy
kęs studijavo Interlochen, Mi-
chigan valstijoje. Paskui, susi
darius sąlygoms, įstojo į Phi-
ladelphijoje veikiantį Curtis 
Muzikos institutą. Amerikie
čių muzikos žinovų nuomone, 
Andrius Žlabys yra išskirtinio 
ir retai pasitaikančio talento 
pianistas bei muzikos inter
pretatorius. Nenuostabu, prieš 
keletą metų Čekijos Res
publikoje jis buvo pripažintas 
absoliučiai geriausiu jaunuoju 
pianistu. 

Štai jo pasakyti žodžiai: 
„Pabaigęs mokyklą, aš atva
žiavau į kitą kontinentą, į 
Ameriką, kur niekad anksčiau 
nesitikėjau atsidurti. Vienus 
metus praleidau Michigan 
valstijoje, besimokydamas In
terlochen menų akademijoje, o 
kitus metus Philadelphijoje, 
Curtis muzikos institute. 

Aš dar Lietuvoje buvau pri
sirinkęs gana nemažai negerų 

žinių apie Ameriką. Buvau su
sidaręs nuomonę, kad nie
kuomet, jeigu važiuočiau kur 
mokytis, tai tik ne į Ameriką. 
Kai atvykau, tai mano dauge
lis abejonių arba net nei
giamų, įsitikinimų, pamažu 
išsisklaidė. Dalis, be abejo, 
liko. Bet aš supratau, kad 
dažniausiai viskas priklauso 
nuo mūsų pačių. Žmonės, 
kurių mes ieškome, dažniau
siai yra surandami. Amerikoje 
galima surasti įvairiausių, 
kiekvienam žmogui artimų, 
dalykų". 

Andrius Žlabys, gyvenda
mas ir studijuodamas užjū
ryje, susipažino su kraštu ir jo 
gyventojais. Susidarius gali
mybėms, nevengdavo koncer
tinių pasirodymų. Netaip jau 
seniai jis laimėjo pirmąją pre
miją muzikos mokyklų kon
kurse, Miami universitete. Pa
sak Žlabio: „Dveji metai nėra 
jau toks trumpas laiko tarpas. 
Tačiau, aš nemanau, kad iš 
esmės žmogus per tokį laiką 
gali pasikeisti. Patys esmin
giausi dalykai nepasikeitė. Jie 
galbūt net sutvirtėjo. Mano 
gyvenimo tikslas yra tikėji
mas. Kai kurie šalutiniai, ne 
tokie esminiai dalykai, būtent 
muzikinėje plotmėje, o, be to, 
kai kurios charakterio sa
vybes reikia pasakyti, pasi

keitė". 
Andrius Žlabys, nepaisant 

jauno amžiaus, yra sėkmingai 
koncertavęs ne tik Lietuvoje, 
bet Čekijoje, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, JAV. Jo 
žodžiais: „Per muziką, arba 
per bet kurį kitą meną, galima 
išreikšti tai, ko neišreiškiame 
savo kalba. Juk sakoma, kad 
menas yra lyg ir kita kalba. 
Menas yra dvasinė kalba. Me
nas, mums kartais net nepas
tebint, įtakoja žmones ir ap
skritai visuomenės gyvenimą 
žymiai daugiau negu mes 
sugebame suvokti". 

Taip samprotauja Andrius 
Žlabys. O Anatolijus Lapins
kas savo recenzijoje „Res
publikoje" teigia: „Kiekvienas 
kūrinys skambėjo šviežiai, be 
laiko ar rutinos dulkių. Netgi 
žinomus kūrinius Žlabys gro
jo, savaip paskleidęs jam 
būdingą požiūrį- Neįtikėtina, 
kad tuos stebuklus kuria 19 
metų jaunuolis". 

Andrius Žlabys dabar atos
togauja Lietuvoje. Rugsėjo 
mėnesio pradžioje sugrįš į 
JAV. Jo koncertas Čikagoje, 
Jaunimo centre, rengiamas 
rugsėjo 14 d., 3 vai. p.p. Ren
gia Anatolijaus Šluto vadovau
jamas Amerikos Lietuvių radi
jas. 

Pe t r a s Petrut is 
Naudotasi Vilniaus radijo „Pa

parčio žiedas" laidos magnetiniu 
įrašu 

ŠIŲ METŲ MŪSŲ MUZIKŲ IR 
MUZIKINĖS SUKAKTYS 

šiemet nemažai išeivijoje 
gyvenusių ar dar tebegyve
nančių muzikų minėjo ar dar 
minės sukaktis. Jas gan nuo
širdžiai išskaičiuoja Lietuvoje 
išleistas „Muzikos barų" žur
nalo priedas — „1997 metų 
kalendorius", parengtas mu
zikologo Vaclovo Juodpusio. 
Šis, 64 puslapius turintis, lei
dinys mini ne tik išeivijoje, bet 
ir Lietuvoje gyvenančiųjų su
kaktis (ne vien gimimo, bet ir 
mirties), o taip pat pateikia 
žymesniųjų kitataučių muzikų 
bei muzikinių sukakčių pažy
mėjimus. 

Pagal kalendorių, šiemet jau 
buvo paminėtos šių muzikų gi
mimo sukaktys: Algirdo Kača-
nausko (80 metų), Petro Ar-
mono (90 metų), Jurgio Lamp-

sačio, Birutės Nasvytytės-
Smetonienės, Juozo Kreivėno 
(visų trijų po 85 metų). Savo 
60-jį gimtadienį kovo 2 d. 
šventė smuikininkas Herkulis 
Strolia, o balandžio 17-ją 90-jį 
gimtadienį minėjo kompozito
rius ir dirigentas Jeronimas 
Kačinskas. 

Tačiau kiek ilgėliau norime 
sustoti ties antrosios šių metų 
pusės žymesniaisiais mūsų su
kaktuvininkais, kurių irgi 
nemažai. Štai liepos 7 d. savo 
75-jį gimtadienį mini kompozi
torius Bruno Markaitis, o lie
pos 11 d. — sukanka net 100 
metų nuo kompozitoriaus Juo
zo Strolios gimimo (jis mirė 
1969 m. vasario 15 d.). 

Ši J. Strolios sukaktis, atro
do, yra viena žymiausiųjų 

Vienam iš Studentų Varpininkų Sąjungos organiza
torių Kauno Universitete, ir ilgamečiui varpininkų 
idėjų puoselėtojui 

A.TA. 
KĘSTUČIUI J. GRIGAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
ALENAI, jo vaikams, jų šeimoms ir visiems artimie
siems. 

Varpininkų Filisterių Draugija 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 24 d. 

Mielam klasės draugui 

A.TA. 
MINDAUGUI PETRIKUI 

mirus, velionio Žmoną, Sūnus ir Brolį su šeimomis 
giliai užjaučia ir kartu liūdi buvę Eichstaett'o Lietu
vių Gimnazijos II laidos abiturientai: 

Danutė Daniūnaitė Siemaškienė 
Roma Olšauskaitė Mildažienė 
Viktoras Priščepionka 
Liutaveras Siemaška 
Petras Šaparnauskas 
Antanas Ulba 
Ramutė Vilčinskaitė Mastienė 
Julija Zaikauskaitė Nakienė 

1862 m. liepos 1 d. JAV 
Kongresas įsteigė Valstybės 
mokesčių inspekciją — Bu-
reau of Internal Revenue. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choras, vadovaujamas Algimanto Barniškio, atlieka meninės programos 
dalį Vasario 16-sios minėjime (š.m. vasario 23 d.) Brighton Parke. 

Nuotr. Zigmo Degučio 
šiemet minimų sukakčių, nes 
anksčiau minimame kalendo
riuje pirmame puslapyje ran
dame šio muziko nuotrauką ir 
kelias citatas. Vienoje jų 
komp. Vladas Jakubėnas apie 
sukaktuvininką taip sako: 
„Muziką Juozą Strolią pris
kirčiau prie asmenų, susikau
pusių savyje, kurie nešioja 
daug daugiau vidujinių turtų, 
negu yra linkę parodyti asme
niškai susitikus. Jo įnašas į 
lietuviškos muzikos lobyną 
yra vertingas, rimtas ir dau-
giapusiškas". 

Apie J. Strolią yra rašoma ir 
prie liepos mėnesio sukaktuvi
ninkų. Čia teigiama, kad „at
vykęs į Ameriką, Juozas Stro
lia pakeitė daug miestų ir 
kraštų, visur susirasdamas 
pragyvenimą iš muzikos, bet 
ilgai nepabūdamas, kartais 
nepakęsdamas klimato, kar
tais galbūt tremtinio ilgesio 

PRIMENAME - LIETUVOJE LABAI LAUKIAMA J0SLJ PAGALBA 
PAŽADAME - PRISTATYTI JŪSŲ SIUNTINIUS GREIČIAUSIAI 

PATARIAME - SIUSTI TIK PER 

BALTIA EXPRE88 CO. LTD. 
PREZ VIDMANTAS RAPSYS 

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45*0 DIENU: 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU; 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENŲ; 
• MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARlZAVIMAS; 
• KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0.49 SVARAS 

PRI8TATYKrTE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
BALTIA EXPRESS CO. LTD. 
8327 S. PULASKI RD 
CHICAGO.IL 60652 

ARBA 

SKAMBINK IT ! JUĮMgKAMAI: 
1-800 
1-800 7 7 2 

INAI 
•7624 

AMBER GROUP 
462 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE, IL 60106 

genamas . 
Beje, sukaktuvininkas yra 

tėvas trijų sūnų — muzikų. Be 
jau aukščiau minėto Herkulio, 
dar plačiai yra žinomas Vy
tautas ir Faustas (ypač pasta
rojo muzikinė veikla yra plati 
ir naši). 

Liepos 14 d. švęsime daini
ninko ir chorvedžio Vlado Bal
trušaičio gimtadienį (mirė 
1975.07.27). Gruodžio 9 d. bus 
minimas vienuolės sesers, mu
zikės Bernardos Marijos Vens-
kutės 95-sis gimtadienis. 

Daugelį metų žavėjomės sol. 
Stasio Baro-Baranausko bal
su, tačiau turbūt mažai kas 
žinome, kad rugpjūčio 25 d. 
sueina 50 metų nuo jo pirmojo 
koncerto Augsburge. Apie šį 
neeilinį solistą 1955 metais 
„Drauge" buvo rašoma: „Čika
goje lietuvių kolonijos tarpe 
turime asmenį apdovanotą 
balsu, kokių yra mažai pasau
lyje; su tokiu balsu jo savinin
kui būtų natūrali vieta di
džiausiose pasaulio operose, 
tarp pirmųjų šios rūšies meno 
atstovų..." (citata iš aukščiau 
minėto kalendoriaus). 

Taip pat kalendoriuje mini
mos ir kitos sukaktys. Čia 
rašoma, kad 1997 metais su
kanka 90 metų, kai dr. V. Ku
dirkos chorelis davė pradžią 
Amerikos lietuvių „Birutės" 
chorui Čikagoje, o 85 metai, 
kai Brooklvne įsteigta dainos 

ir muzikos draugija „Aidas". 
Jau 75 m. praėjo nuo tų 

dienų, kai Bostone M. Pet
rauskas pastatė operetę „Vai
kas ar mergaitė", ir tiek pat 
metų, kai buvo išleistos M. Pe
trausko „Lietuviškos dainos". 
Prieš 30 metų dainininkas Le
onas Baltrus įsijungė į Ro-
chesteryje veikusią italų ope
ros trupę — „Verdi Opera So-
ciety". 

Iš šio kalendoriaus, be to, 
dar sužinome, kad prieš 65 
metus (1932 m. sausio 31 d.) 
Brooklyne lietuvių kalba buvo 
pastatytos operų — Jausto", 
„Rigoletto" ir „Pajacų" atskiros 
scenos. Prieš šį spektaklį mu
zikas J. Žilevičius savo kalboje 
išsitarė, kad susibūrus Ameri
kos lietuviams dainininkams 
krūvon, be baimės būtų gali
ma lietuviškai statyti bet 
kurią operą. 

Ed, Šulaitis 

KUN. K. AMBRASAS — 
MONTREALIO 

LIETUVIŲ 
PARAPIJOS KLEBONAS 

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, paskirtas Aušros Vartų 
parapijos administratorium-
klebonu. Buvęs klebonas kun. 
Juozas Aranauskas, SJ, pasi
lieka Montrealyje, bet ne
mažai laiko praleis prancūzų 
jėzuitų namuose Laurinijoje. 

PADĖKA 

A.tA. 
EUGENIJA VAINIENĖ 

1916.VI.12 - 1997.V.9 
Mūsų mylima Mama, Eugenija Marcinkevičiūtė-Vainienė 

mirė gegužės mėn. 9 d. Gegužės 12 d., po šv. Mišių Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, palaidota Cypress Hills ka
pinėse šalia vyro ir sūnaus. 

Nuoširdžiai dėkojame Apreiškimo parapijos klebonui Pa
lubinskui, kun. dr. Antanui Paskui, kun. Jonui Pakalniškiui 
ir tėv. Pranciškui Gedgaudui, OFM už atnašautas šv. Mišias. 
Dėkojame kun. Paskui už pritaikytą ir prasmingą pamokslą, 
vargonininkui Virgilijui Bartkauskui ir solistui Petrui Sanda-
navičiui už giesmes, ypač „Ave Maria". Taip pat dėkojame Ri
mui Gedeikai ir Pranei Ąžuolienei už gražius atsisveikinimo 
žodžius kapinėse. 

Dėkojame giminėm ir visiems mūsų Mamos bičiuliams 
bei pažįstamiems, ją prisiminusiems ir pagerbusiems savo at
silankymu ir palydėjusiems ją į kapines. Taip pat dėkojame 
visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, už aukas Lietuvių 
Našlaičių Globai ir Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai jos var
du. 

Dėkojame p. Marytei Salinskienei ir p. Barauskienei už 
visas paslaugas per laidojimo apeigas. 

Lieka nuliūdę: sūnus Jonas, sūnus Petras, marti Lo
reta, anūkai Aldona, Antanas ir Petras ir brolis Henri
kas su šeima. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sekmadienį, rugpjūčio 3 
d., 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje, 
kad „Draugo" vasaros šventės 
svečiai galėtų „atiduoti, kas 
Dievo — Dievui", ir kas 
..Draugo" — „Draugui", o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti, 
pasižmonėti ir pasilinksminti. 

„Eglutė", vienintelis už
sienyje leidžiamas vaikams 
žurnalas, aplanko skaitytojus 
10 kartų per metus. JAV LB 
Švietimo taryba deda visas 
pastangas, kad „Eglutė" ne
sustotų ir pasiektų priaugantį 
lietuvišką atžalyną. 

Suprasdami tautinės sąmo
nės išlaikymo svarbą. Lietu
vių Tautinių namų valdyba 
Čikagoje, paskyrė vienkartinę 
1,000 dol. auką „Eglutės" lei
dybai remti. 

eglutės" redakcijos ir jau
nųjų skaitytojų vardu nuo
širdžiai dėkojama LTN valdy
bai, besirūpinančiai jaunųjų 
skaitytojų poreikiais. 

LB Brighton Parko apy
linkės valdyba su laimėjimų 
stalu dalyvaus Brighton Par
ko Namų savininkų draugijos 
ruošiamoje mugėje, kuri bus šį 
savaitgalį VVestern gatvėje, 
tarp 43 ir 74 gatvių. Lietuvių 
visuomenė kviečiama aplan
kyti šį laimikių stalą ir pa
remti Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės 
veiklą. 

Aštuntojo skyriaus vado
vėlio „Lituanika" laidai iš
sibaigus, LB Švietimo taryba 
išleido kitokio turinio vadovėlį 
„Skaitiniai aštuntam skyriui". 
Netrukus bus paruoštas ir 
pratimų sąsiuvinys. 

Vadovėlis išleistas mokslei
vius supažindinti su lietu
viškojo rašto istorija. 1997-iais 
metais švenčiamos dvejos žy
mios sukaktys: Lietuvos mo
kyklos 600 m. ir Pirmosios lie
tuviškos knygos 400 m.sukak
tis. Su Martyno Mažvydo „Ka
tekizmo prasti žodžiai" prasi
deda lietuviškas raštas: tai 
pirmasis prabilimas į lietu
vius spausdintu žodžiu. 

Vadovėlyje yra grožinių kū
rinių gausus rinkinys. Lite
ratūriniai tekstai vieni ilges
ni, kiti trumpesni. Mokytojai 
turėtų individualiai parinkti 
medžiagą ir pritaikyti savo 
mokinių sugebėjimams. Moky
tojo pareiga padėti mokiniui 
pajusti tai. kas gražu, kas jau
dina, mokyti grožėtis lietu
višku žodžiu, jo skambesiu. 

Marija Ročkuvienė, Chi-
cago, IL, pratęsdama „Drau
go" prenumeratą, apdovanojo 
mūsų laikraštį 105 dol. auka. 
Už šia dovaną tariame dėkui! 

Irena Polikaitienė, Juo
zas Masilionis, Lilija Kiz-
laitienė ir Magdalena Pe
trulienė apsilankė „Drauge" 
nešini tikrai džiuginančiomis 
dovanomis laimikiams dien
raščio Vasaros šventei, sekma
dieni, rugpjūčio 3 d. vyksian
čiai Marijonų sodelyje. Ačiū, 
ačiū dosniems rėmėjams! 

„Draugas" — draugiškas 
visiems! Kviečiame visas or
ganizacijas, draugijas ir klu
bus bendradarbiaujančius su 
„Draugu" atsilankyti mūsų 
Vasaros šventėje sekmadienį, 
rugpjūčio 3 d. Marijonų sode
lyje, Čikagoje. Čia bus proga 
visiems artimiau susipažinti 
ir pabendrauti, o jei nori save 
pagarsinti, ar naujų narių pa
ieškoti, atsineškite apie savo 
veiklą ar istoriją lankstinukų 
ar pan., kuriuos galėsite susi
domėjusiems įteikti. Tad kvie
čiame ir laukiame visų! Pra
džia 12 vai. 

Čikagos skautų stovykla 
baigsis šį šeštadienį, liepos 
26 d. Autobusas su stovyklau
tojais iš stovyklavietės išvyks 
11 vai. ryto ir į Pasaulio lietu
vių centrą atvyks maždaug 4 
vai. p.p. Tėvai prašomi ne-
sivėluoti sutikti grįžtančius 
vaikus. Skautus, iš stovyklos 
grįžtančius savo priemonėmis, 
prašoma būtinai pasiimti iš 
stovyklavietės iki 11 vai. ryto. 

Chicagoje ir apylinkėse 
ruošiamų lietuviškų rengi
nių kalendorius skaitytojų 
informacijai "Drauge" spaus
dinamas kiekvieno mėnesio 
pirmos savaites laidoje. Orga
nizacijos, pageidaujančios, 
kad jų numatomi renginiai 
būtų įrašyti rugpjūčio mėn. 
kalendoriaus laidoje, prašomi 
nedelsiant pranešti „Draugo" 
redakcijai. Pranešimus pra
šome siųsti raštu — laišku ar 
faLsu. Kiekvienas pranešimas 
turi būti pasirašytas prane-
šančiojo asmens pilna pa
varde, nepamirštant pažymė
ti ir telefono numerį- Felefonu 
renginių registracijos neprii
mame. 

Pasibaigus JAV LB Švie
timo tarybos skelbtam Rai
mundo Grigaliūno fondo 
rašinių konkursui Karaliau
čiaus, Pietryčių Lietuvos ir 
Punsko moksleiviams tautiš
kos sąmonės ugdymo temo
mis, susilaukta gražių 
įvertinimų. Taip rašo Proch-
ladnajos vid. mokyklos moky
toja Laimutė Mickevičienė 
(Karaliaučiaus sritis): „...Nuo
širdžiai dėkoju už konkursą, 
kuris Prochladnajos lietuviš
kai klasei suteikė daug 
džiaugsmo, sėkmės ir laimin
go netikėtumo. 

Stengsiuos ir toliau padėti 
savo tautiečiams saugoti gim
tąją lietuvių kalbą, puoselėti 
lietuvybę, neužmiršti savo Tė
vynės Lietuvos". 

Konkurse dalyvavo 26 moks
leiviai. Visus konkursinius 
rašinius LB Šveitimo taryba 
išleido atskira knyga ir iš
siuntinėjo konkurso daly
viams. 

JAV LB Švietimo taryba 
dėkinga Raimundui Griga
liūnui už įgalinimą mokslei
viams dalyvauti konkurse. 

Mokytojų studijų savaitė 
Dainavoje vyks rugpjūčio 3-10 
d. Dainavoje. Visi mokytojai 
kviečiami dalyvauti. Prašoma 
nedelsiant registruotis pas 
Švietimo tarybos pirmininkę 
Reginą Kučienę. tel. 708-301-
6410. 
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Šių metų liepos 11 d.. „Seklyčioje". Iš kaires: Genovaitė M Sdeniene. Janina Jarašienė. Robertas Kačinskas, Irena 
Garunkštiene. Ramūnas Stakėnas. Ramute Stakėnien*'-. Dalia Kačinskiene ir L.V.V. komiteto pirm. Gražina 
Liautaud. 

S U T I K T U V Ė S IR 
I Š L E I S T U V Ė S 

Lietuvos „Vaikų vilties" ko
miteto globojamiems dviem 
vaikams — Robertui Kačins
kui ir Ramūnui Stakėnui ir jų 
mamoms i Daliai ir Ramutei) 
„Seklyčios" antrame aukšte 
š.m. liepos 11 d. buvo su
ruoštos išleistuvės, nes jie, po 
visų operacijų, jau pasveikę ir 
liepos 12 dieną turėjo išskristi 
į Lietuvą. 

Tačiau liepos 11 d. iš Lietu
vos atvyko kiti du vaikai su 
ortopedinėmis negaliomis, tai 
ta pačia proga buvo suruoštos 
ir jų sutiktuvės. Iš Vilniaus 
atvyko Jadvyga Macelienė su 
17.5 metų sūnumi Arūnu. Jis 
turi įvairių sveikatinių nega
lavimų, bet Shriner's ligo
ninėje bus bandoma pirmiau
sia pataisyti jo ortopedinius 
negalavimus. Atvyko ir 15 m. 
Jurgita Norvašaitė iš Alsė
džių, irgi su ortopedinėmis 
negaliomis. Ją atlydėjo globėja 
Edita Gramauskaitė iš Že
maičių Kalvarijos, nes Jurgi
tos mama turėjo pasilikti na
muose ir slaugyti sūnelį To
mą, kuriam neseniai buvo pa
daryta operacija. 

„Seklyčios" antro aukšto sa
lonėlis, virtuvė ir net korido
rius prisipildė atėjusiais atsis
veikinti, o ir naujųjų vaikų su
tikti: Lietuvos „Vaikų vilties" 
savanoriai, komiteto nariai, 
draugai. Atvyko ir „L.V.V." 
komiteto pirm. Gražina Liau
taud. Vaikams buvo įteikta 
dovanų, o paskui visi vaišinosi 
keptu viščiuku su priedais ir 
labai skania lietuviška duona 
bei medžiokliniu sūriu, ku
riuos Jadvygai Macelienei įda
vė „L.V.V." skyriaus Lietuvoje 
pirm. Elena Gervickienė. Bu
vo ir labai skanių kepinių bei 
kitokių saldumynų. Visi ilgai 
vaišinosi, šnekučiavosi ir foto
grafavosi. 

Dalia Kačinskienė, Roberto 
mama, jautriai atsisveikinda
ma ir dėkodami; sakė; „Jei ne 
Jūs, gerieji žmonės, mūsų čia 
nebūtų!" 

Ji išbuvo Čikagoje pusantrų 
metų ir matė d mg pasveiku
sių laimingų . aikuėių grįž
tančių Lietuvon. 

Jos sūnus R'bertas sausio 
23-čią turėjo širdies operaciją, 
o balandžio 29 - - pirmą nuga
ros operaciją ir po dviejų sa
vaičių — antrą. 

„Robertas stovi stiprus ir 
tiesus, — sakė ji — ir laukia
me susitikimo <u teveliu ir 
broliuku". Savo padėką 
„L.V.V." ji išsakė eilėmis! 

Ramūno mama Ramutė Sta-
kėnienė išbuvo 4 mėnesius. Ji 
sakė. kad prip-ato abu prie 
visų savanorių, kurie padėjo 
jiems sunkiausiose valandose. 
„Jūs buvote kaip tėvai. — 
sakė ji, — bet namuose laukia 
tėvelis ir šuniukas". O Ra
mūnas sakė, kad užaugęs ir 
susitaupęs pinigų vėl atva
žiuos čia visų aplankyti. O Ro
bertas žadėjo uždirbės pinigų, 
aukoti „L.V.V.". 

Abu berniukai, Robertas ir 
Ramūnas, buvo „prisiekę" Či
kagos krepšinio komandos 
„Bulis" gerbėjai ir žiūrėdavo 
TV visas rungtynes. O Rober
tas turėjo laimės stadione ste
bėti dvejas „Bulis" rungtynes! 
Jie rinko laikraščiu iškarpa? 
apie „Bulius", o ..L.V.V." sa
vanoriai jiems padovanojo 
knygelių, marškinei;;.: ir kt. 
..Bulių" atributikos. 

Visi susirinkusieji jautėsi 
lyg viena didelė šeima. Žino
ma, visi džiaugėsi, kad vaikai 
pasveiko, bet buvo ir truputį 
liūdna juos išlydint, nors ir 
visi žinojome, kad erįžta lai
mingi į namus. Taip pat buvo 
miela susipažinti ir su naujai 
atvykusiais: Arūnu. Jurgita. 
Jadvyga ir Edita! 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje, vai
kų ir mokytojų vardu dėkoja 
už gautą paramą lietuviškoms 
mokykloms Karaliaučiaus 
krašte. Aldona Markelienė 
aukojo $50, Ema Žiobrienė 
$50 ir Grožvyda Giedraitytė 
$10. Aukas priima: „Kara
liaučiaus krašto Lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011 

(sk) 
x Pigiai parduodama de

likatesų krautuvė ir restora
nas: pastatas ir visi įrengimai. 
Skambinti: 773-881-7394. 

_ ' <*) 
\ x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak. 
Boad. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 
Po 55 doL aukojo 

Gaižauskas K, Buchas Pe-
ter, Ciakas E., Prapuolenis Al
dona, Tornau Laimutė, Ar
lauskas Eleonor, Lietuvninkas 
Kazys, Kasparas Bolius, Ma-
saitis C, Slivinskas Al., Rum
butis Joseph, Balzekas S., 
Vaišvila Stasė, Vasonis Aldo
na, Paliulis Petras, Daugėla 
Mary, Strimaitis A., Smolins-
kas A., Labanauskas Stasė, 
Zalegenas Jadvyga, Gillespie 
Giedrė, Jablonskis K. Dr., 
Lazdinis Šarūnas Dr., Tamu
lis Teodora, Butkus Viktorija, 
Lopatauskas Vladas, Rač
kauskas Antanas, Neveraus-
kas Ben, Stuopis George, Kas
peravičius Birutė, Bulota An
tanas, Repšienė Antanina, 
Juodelis L., Andriušis Aldona, 
Paliulis Kazimieras, Tamulis 
John Rev., Jameikis Bronė, 
Aleksandravičius Alex, Liubi-
nas Nina, Mironaitė Ona, Var
nelis Apol, Zaborskis Geno
vaitė, Aukštinaitis Vytautas. 

Po 50 dol. 

Vygantas V., Kasias S., Duo
ba Salomėja, Kamantas Vy
tautas, Kliorys K, Bagdžius 
Juozas, Lingis Antanas, Le-
veckis S., Lukas B., Pečiulis 
E., Dovilas Jūratė, Polikaitis 
Bronius, Skučas Donatas, 
Cėsas M., Drunga Mykolas, 
Užgirienė Ina Dr., Uksas Mar
celė, Norkus Ona, Eicinas 
Dana, Pisnys Petras, Smilgys 
A., Kapacinskas Marija, Ma
tas Stepas Dr., Jakutavičius 
P.A., Žebrauskas Jonas, Gri
gaitis Jonas, Jurkūnas Jadvy
ga, Linartas Vytautas, Pranc-
kevičius Pranas, Banys Elena, 

Po 34 dol. 

Kupcikevičius M. 

Po 30 dol. 

Klimaitis, Valiukevičius M., 
Jocas A.B., Garsys VI., Matusz 
Milda, Žymantas S. & F., Mi-
sauskas Teofile, Skruodys P., 
Matulis Natalie, Bublienė 
Stasė, Minelga Antanas, Mi
siūnas Stasys, Karaliūnas 
Aleksas, Rakauskas V., Dau-
kus Leon, Dapkus Ben, Mo
tiejūnas John, Misiūnas Al-
bert, Gulbinas Audrey, Rama
nauskienė S., Raubertas R. 
H., Ciuberkis Jonas, Dama-
šius Vladė, Varnelis Apol, 
Strokas Joseph, Stankaitis Alf 
MD, Kuraitis Viktoras. 

Po 25 dol. 

Čikagos .Grandie?" jaunimo ansamblio Šokėjai liepos 26 d. Clevelende vyksiančioje X Latvių Dainį 
sirodys su lietuvių tautiniais šokiais 

Vanagas L., DLK Kęstučio 
Aldona Šmulkštienė Šaulių Kuopa, Visockis Algis, 

Jasulaitis Petras. 
Po 45 dol. 

Akelaitis Vince, Grybinas Z., 
Ankudas Mary, Dekeris J., Ja-
nacienė A., Stropus A., Pu-
trius Jadvyga, Palshis J., Bal
sevičius Stasė, Kazlauskas 
Anna, Janušonis V. 

Po 42 dol. 

Kuolas Aloyzas, Repcys A. 

Po 40 dol. 

Skavicius Jonas, Mickus R., 
Šeduikis Antanas, Leparskas 
A., Narbutas Genovaitė, Ma
tulionis Anthony, Kisielis D., 
Kemėšis L. Rev., Kemežys Vita. 

Po 35 dol. 

Bielinis Vladas, Liaudans-
kas B. Vaišvila M., Strungys 
M., Mitkus Pijus, Suopienė 

v.ntojppa- Agota, Gruodis Petras, Macko
nis Stasė, Grinis Gedas Dr. 

Mickevi6us, Žilys Jo
nas, Kardotas Vytas, Lapenas 
G., Bielskis Jonas, Matonis 
Dominikas, Rauba Jonas, 
Didžgalvis Rose, Stockus E., 
Brazys L., Pečiulis Juozas, 
Kardokas Jonas, Valavičius 
Antanas, Bildušas B., Či-
zauskas Adolfina, Jennings 
Dana, Kaspar A., Paulienė Ro
maną, Bentnorius A., Dunda • 
Ben, Kazlauskas, Sarauskas 
Mary, Narkus S., Blekys Ire-
ne, Petronis Jonas, Janonis 
M., Veblaitis Julius, Stoškus 
J., Stakėnas Salomėja, Oren-
tas A., Rūtenis Veronika, 
Mikėnas Bruno, Senkus R. 
Dr., Jurkūnas Laima, Matu
lionis A., Baltrušaitis G., Ma
siulis Joseph, Pabrėža Alek
sas, Sarauskas George, Sema 
Antastasia, Plečkaitis Juozas, 
Kronas Romas, Sūnaitis Ma
ry, Masiulis A., Daugirdas 
John, Butkus A., Smilgys Eu
gene, Milišauskas M., Lasaitis 
K, Miller Josephine, Ramas 
O, Jasinevičius Juozas, Vens-
kauskas Joe, Zvinys Juozas, 
Janickas George, Butkus E., 
Černiauskas K., Simutis L., 
Jokubauskas E., Stasiulis Al
dona, Degesys D. MD, Du
bauskas Petrė, Neverauska8 
J., Strikas Jovita, Stravinskas 
K, Pileckas A., Biskis Jadvy
ga, Holiusa Sofija, Boris Ro-
bert, Obalis Raymond, Ver
bickas A., Raulinaitis J., Stu-
ronas Antanas, Yakuczon 
Ann, Bironas Jonas, Eringis 
Edvvard, Mockus Stasys, Ja-
rašūnas Laima, Braziūnienė 
S., Lakas Anatolijus, Damaus
kas Jonas, Serapinas Ben, Ti-
mas, Jankauskas Leontina, 
Brazys Vincas, Lukas Joseph, 
Kontvis Stella, Sherksnis 
Wanda, Bagdonas Kazys, Leo-
nikas Juan, Andriulionis Ona, 
Semėnas Stasė, Bertašius 
Ant. Rev., Simutis Anicetas, 
Semaška V., Lith. Skautų De
troito, Chicago ir apylinkių 

x TRANSPAK praneša: 
„Aukščiausias kaminas, 250 m 
aukščio, pastatytas elektrinėje 
Elektrėnuose (Trakų raj.). Šio 
kamino skersmuo apačioje — 
22 m, viršuje — 7 m, masė — 
17,000 t. Viršūnė, siūbuodama 
nuo kamino ašies, gali nuk
rypti iki 80 cm. Šis kaminas, 
tik jį pastačius, Pabaltyjyje 
buvo aukščiausias, o pasaulyje 
— trečias pagal aukštį. Aukš
čiausias statinys, 326.47 m 
aukščio, Vilniaus televizijos 
bokštas. Gelžbetoninės bokšto 
dalies skersmuo apačioje — 15 
m, viršuje — 8 m. 190 m aukš
tyje yra 32 m skersmens pra
platėjimas. Čia įsikūrusios 
techninės tarnybos, yra baras 
su galinčiomis suktis apie 
bokšto ašį grindimis". Pini
gai, siuntiniai į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, n 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk) 

Nekalto pra., Ruibys Adolfas, 
Lukas Elena, Girnius Ona, 
Tadas Rūta, Paškus Valda, 
Pranskevičius Bronius, Naru
šis Regina, Jasaitis Elena, 
Zdanys Alfonsas, Augutis Jo
seph, Kučinskas Joseph, 
Reškevičius Albinas, Bubelis 
Uršulė, Apeikis V., Vosylius 
Monika, Bakanas Teresė, 
Gvazdinskas Stella, Misiūnas 
Charles, Alinskas R., Bogušas 
Tekle, Mikulis Juozas, Sayus 
Jūra, Pasukanis A., Matulis 
Albertas, Raslavičius L., Cin
kus Jonas, Reimanas S., Ciko-
tas Bronius, Drangelis N.V., 
Agurkis Joseph, Kliorys Pe
tras, Kaminskas N., Valaitis 
Antanas, Algminas Arvydas, 
Gabrius Elena, Bagdonas Ka
zys, Bender Elitą, Raulinaitis 
V. dr., Cizauskas Elena, Lau
cius H., Žemaitis Algis, Re-
meikis Ona, Sodaitis Juozas, 
Maželis Petras, Bernadišius 
Vitas, Gečas V., Miecevitius 
L, Naujokas Paul, Bražėnas 
Algimantas, Zerr Aušra, Kris-
topaitis Bruno, Chesna Ar-
nold, Jonynas Titas. 

Po 20 dol. 

Lapinskas Pijus, Miliauskas 
J., Liaugaudas Eug., Skiparis 
Alfonsas, Zdarzinskas Ona, 
Grizas Gene, Sedaitis J., 
Breichmanas G. P., Senzikas 
Juozas, Slivinskas A., Basiulis 
A.E.D., Prūsas Zenon, Staškus 
Vladas, Sturmer Donald, La-
sinskas J., Miškinis V., Balsys 
G., Dapkus Pedro, Lange 
Irene, Kalvaitis P., Aušrotas 
Bronius, Tiknevičius O., Ba-
barskis P., Peškaitis Povilas, 
Adikevičienė Diana, Paškus 
Raymond, Girnius Birutė, 
Pleškys Eleonora, Abramikas 
Walter, Pagojus Petras, June
vičius Z., Alminas R., Aukze-
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