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Vyriausybės programa 
svarbesnė už ministrų 

partiškumą 
Vilnius, gegužės 28 d. 

(BNS) — Vyriausybės kancle
ris Kęstutis Čilinskas atmeta 
kaltinimus, neva vyriausybė 
niekam nebeatstovauja, nes 
konservatoriai ministrai joje 
nesudaro daugumos. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadieni K. Čilinskas teigė, 
jog vyriausybė turi būti atsa
kinga ne partijai, o tautai. 
„Rinkimuose žmonės pritarė 
konservatorių programai, ku
rią Seimas padarė įstatymu, 
mes tą programą ir vykdome", 
sakė jis. 

Anot jo, visai nesvarbu, ko
kiai partijai atstovauja minis
trai, svarbu, kad jie vykdytų 
programą. 

Kanclerio teigimu, jei ne
partiniai ar kitų partijų atsto
vai nori padėti ją vykdyti ir jai 
pritaria, tai tik „komplimen
tas tai programai". 

Spaudos konferencijoje kan
cleris taip pat informavo apie 
komisijos, tiriančios galimus 
piktnaudžiavimus ar neteisėtą 
operatyvinės informacijos 
naudojimą, darbą. Patvirtinęs, 
kad ši komisija dirba, jis pa
brėžė, kad vyriausybė neban
do „kastis po kai kurių politi
kų pamatais*. 

Tokių dalykų aiškinimąsi 
kancleris teigė vertinąs kaip 
pažangų dalyką, liudijanti, jog 
valstybė yra pajėgi pati iš
spręsti savo problemas. 

Kancleris taip pat minėjo 
reformas, kurias įgyvendinti 
turėtų naujasis vidaus reikalų 
ministras Stasys Šedbaras. 
Kaip pagrindinį jo uždavinį, 
K Čilinskas įvardijo baudžia
mojo proceso reformą „Bylas 
turime vakarietiškas, o proce
sas išliko sovietinis", tvirtino 
kancleris. 

Krikščionių demokratų sąjunga 
bijo perversmo valstybėje 

Lietuvos istorijos institute gegužes 26-27 d. vyko Sąjūdžio 10-me«iui skirta mokslinė konferencija „Lietuvos Są
jūdis ir valstybes atkūrimo idealų įgyvendinimas". Forume pranešimus skaitė istorikai, kitų sričių mokslo spe
cialistai, politikai, visuomenės veikėjai. Apie Sąjūdžio veiklos evoliuciją kalbėjo Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, primindamas, kad Sąjūdis susiformavo ifi atskirų — ekologinių, tautos kultūros išsaugojimo ir kitų 
— judėjimų. „Sąjūdis veikė lyg ir leistinumo ribose, tačiau nuolat jas peržengdamas, nuolat plėsdamas leistinu
mo ir laisvės erdve", kalbėjo profesorius. Apie Katalikų Bažm-ios kronikos veiklą atgimimo laikotarpyje pasa
kojo vyskupas Jonas Boruta, asmenybių ir visuomenės valios vaidmenį — parlamentaras Mečys Laurinkus, 
apie nekompromisinę konfrontaciją 8U sovietų valdžia — Lietuvos Laisvės lygos vadovas Antanas Terleckas. 

Nuotr.: Konferencijoje kalba Seimo pirmininkas, prof. Vytautas Landsbergis. <Elta> 

Vilnius, gegužės 28 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų sąjungos (KDS) vadovai 
skandalą dėl galimo aukš
čiausių pareigūnų sekimo sie
ja su valstybės perversmo ga
limybe. 

KDS valdybos pirmininkas 
Kazys Bobelis spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį katego
riškai atmetė Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio pa
reiškimus, neva sekimo skan
dalas tėra žiniasklaidos iš
pustas burbulas. 

KDS išplatino prezidentui 
Valdui Adamkui adresuotą 
pareiškimą, kuriame prisi
menama, kad kai kuriose val
stybėse įvykdyti perversmai 
prasidėdavo būtent nuo pi
liečių sekimo, nustatant jų bu
vimo vietas ir ryšius. 

„Tad, jei žiniasklaida pasiro
dytų nesuklydus, šito jokiu 
būdu negalima leisti pavaiz
duoti kaip pasakėlę ar anek
dotą", rašoma pareiškime. 

KDS pirmininkas Viktoras 
Petkus ir valdybos pirminin
kas, Seimo narys Kazys Bobe
lis spaudos konferencijoje 
sakė jautę esą sekami. 

„Visą laiką buvau sekamas 
tarybiniais metais, žinau, kaip 
žmonės yra sekami, žinau, 
kaip telefonai klausomi", kal
bėjo buvęs disidentas V. Pet
kus, neabejodamas, jog yra 
sekamas. 

K. Bobelis, kuris taip pat 
įtaria esąs sekamas, džiaugėsi 
pirmadienį įvykusiu „ste
buklu", kai jo bute staiga pa
gerėjo telefono ryšys. Parla
mentaras spėjo, kad saugumo 
tarnybos, matyt, turi labai 
seną sovietinę pasiklausymo 
techniką, nes anksčiau jis net
gi girdėdavęs, kai prie jo po-

* Seimo visuotiniame po* 
sedyje trečiadienį prisiekė 
naujasis vidaus reikalų mi
nistras Stasys Šedbaras. Prie
saiką priėmė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, 
iškilmingoje ceremonijoje da
lyvavo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. S. Šedbaras 
šiame poste pakeitė praėjusį 
ketvirtadienį atleistą Vid
mantą Žiemelį. 40-metis S. 
šedbaras turi teisininko iš
silavinimą, 1993-1996 m. buvo 
Konstitucinio teismo teisėjas, 
po to paskirtas vyriausybėje 
dirbančių valstybės konsul
tantu teises klausimais. <£"»> 

kalbio kažkas prisijungdavo. 
Seimo narys, be kita ko, pik

tinasi, kad nuolat vizitų į 
užsienio valstybes vykstantis 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis dirba prezidento 
ir užsienio reikalų ministro 
darbą. 

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį K Bobelis ste
bėjosi, kad V. Landsbergis 
pastaruoju metu daugiausia 
dėmesio skiria susitikimams 
su užsienio valstybių vado
vais, o Seimo posėdžiams va
dovauja ypač retai. 

„Seimo pirmininko funkcijos 
yra įstatymų leidimas ir jų 
priežiūra", sakė K. Bobelis. 
Anot jo, negalima nurodyti nė 
vienos valstybės, kur parla
mento vadovas būtų atsakin
gas už užsienio politiką. 

Jam „šypseną sukėlė" ir ne
seniai vienas po kito vykę V. 
Landsbergio ir prezidento Val
do Adamkaus vizitai į Italiją. 
„Prezidento vykimas buvo vi
siškai nenaudingas, nes prieš 
tai Seimo pirmininkas visas 
funkcijas atliko", sakė K Bo
belis, ragindamas V. Lands
bergį atsakingiau žiūrėti į 
reikšmingus vizitus ir su pre
zidentu juos iŠ anksto derinti. 

Pasak parlamentaro, toks 
atsakomybės už užsienio poli
tiką tarp valstybės pareigūnų 
nesuderinamumas kenkia Lie
tuvos įvaizdžiui, „nes neaišku, 
kas iš tikrųjų atsakingas už 
galutinius sprendimus". 

Masiniai trėmimai iš Lietuvos — 
ypač sunkūs nusikaltimai 

Vilnius , gegužės 27 d. 
(Elta) — Masinės represijos, 
kurias okupuotos Lietuvos gy
ventojų atžvilgiu vykdė SSRS 
vyriausybė, ištremdama iš Tė
vynės daugybę šeimų su mo
terimis, vaikais ir seneliais į 
SSRS teritoriją, yra ypač sun
kus karo nusikaltimas su 
kryptingai užsibrėžto h* vyk
domo genocido požymiais, 
skelbia trečiadienį Seime vien
balsiai priimtas nutarimas 
„Dėl masinių trėmimų iš Lie
tuvos į SSRS paskelbimo karo 
nusikaltimais". 

Jį pateikė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. Su 
šiuo projektu jis jau supa
žindino Seimą gegužes 22 d. 
vykusiame iškilmingame par
lamento posėdyje, skirtame 
Didžiosios tremties 50-meciui 
ir Lietuvos partizanų pasi
priešinimo kovoms paminėti. 

Nutarimas skelbia, kad to
kiems karo nusikaltimams se
naties nėra. Šiame dokumente 
Seimas taip pat įsipareigojo 
iki šių metų birželio 14 d. 
sugrąžinti į Baudžiamąjį ko
deksą atitinkamas karo nusi
kaltimų nuostatas. 

Trečiadienį Seimas taip pat 
vienbalsiai priėmė V. Lands
bergio parengtą nutarimą 
„Dėl masinių trėmimų iš Lie
tuvos į SSRS vertinimo ir pa
sekmių". Jis skelbia, kad karo 
nusikaltimams turi būti taiko

mos 1948 m. Konvencijos dėl 
užkirtimo kelio genocido nusi
kaltimui ir nubaudimo už jį, 
taip pat 1949 m. Ženevos kon
vencijos dėl civilių gyventojų 
apsaugos karo metu nuosta
tos. 

Nutarime išreiškiama vil

tis, kad Rusija, pasiskelbusi 
SSRS teisių ir pareigų tęsėja, 
neabejotinai ras moralinių 
jėgų laikytis šių tarptautinių 
teisės nuostatų ir neribos savo 
teisinio bendradarbiavimo su 
Lietuva, persekiojant karo nu
sikaltėlius, taip pat suteiks 
grįžimo paramą tremtiniams 
ir jų palikuonims pagal Rusi
jos Federacijos priėmimo į Eu
ropos Tarybą dokumentą. 

Lietuvos katalikų kardinolas 
švenčia jubiliejų 

Seimas ruošiasi taisyti 
skandalingąjį VAD įstatymą 
Vilnius, gegužės 28 d. 

(BNS) — Seimo kancleris Jur
gis Razma įregistravo pro
jektą, kuriuo siūloma panai
kinti Vadovybės apsaugos de
partamento (VAD) įstatymą. 

Kaip pranešė Seimo spaudos 
tarnyba, vyriausybė šį įsta
tymo projektą pateikė dar 
ankstesnės kadencijos Seime, 
kuris po pateikimo projektui 
pritarė. 

Anot pranešimo, vėliau buvo 
gautas ir prezidento dekretas, 
siūlantis panaikinti tik vieną 
(33-ąjį) įstatymo straipsnį. 

Remdamasis šiuo 1991 m. 
priimto Apsaugos skyriaus 
įstatymo straipsniu, buvęs Vi
daus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis prieš metus 
patvirtino VAD 3-iojo skyriaus 

nuostatus ir jais įpareigojo šį 
skyrių vykdyti Seimo pirmi
ninko ir Vidaus reikalų mi
nistro pavedimus. 

1991 m. rugpjūčio 27 d. 
priimtas Apsaugos skyriaus 
įstatymas numatė, kad „Ap
saugos skyriaus pareigūnas 
privalo besąlygiškai vykdyti 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko nurodymus ir įsa
kymus". Šio straipsnio nepa
keitė ir ankstesniojo Seimo 
dauguma, parlamentui vado
vaujant dabar opozicinės 
LDDP vadui Česlovui Jur
šėnui. 

Nors 1993 m. įstatymas 
buvo taisytas, Apsaugos sky
rių pertvarkant į Lietuvos 
Respublikos prezidento, Seimo 
pirmininko, ministro pirmi-

Kaunas , gegužės 28 d. 
(BNS) — Penktadienį sukan
ka 10 metų kai popiežius Jo
nas Paulius II v/skupą Vin
centą Sladkevičių pakėlė Ka
talikų Bažnyčios kardinolu. 

Sukakties išvakarėse kardi
nolą su privačiu vizitu ap
lankė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Sekmadienį, 
jeigu leis nestipri kardinolo 
sveikata, jis ketina Kauno ar
kikatedroje bazilikoje laikyti 
Sv. Mišias. 

77-rių metų V. Sladkevičius 
yra vienintelis Lietuvos dvasi
ninkas, kuriam suteiktas kar
dinolo titulas. 

Pats kardinolas mano, kad 
sukaktis maloni, tačiau never
ta jos labai sureikšminti. 

V. Sladkevičius gimė 1920 
m. rugpjūčio 20 d. 1944 m. 
buvo įšventintas <unigu. Kurį 
laiką jis dirbo vikaru Kieta
viškėse ir Merkinėje, adminis
tratoriumi — Aukštadvaryje. 
1946 m. jis paskirtas Kaišia
dorių gimnazijos kapelionu, 
vėliau dirbo Stakliškių, Še
šuolių ir Kutliškių klebonu. 
Nuo 1952 m. V. Sladkevičius 
Kauno Kunigų seminarijoje 
dėstė dogminę teologiją. 

1957 m. Birštone vyskupas 
T. Matulionis pašventino ku
nigą V. Sladkevičių vyskupu. 
Po to jį persekiojo tuometinė 
milicija bei KGB. 1982 m. 

* Vaiingtonas-Vilnius. 
Lietuvos karinės jūrų flotilės 
laivai birželį kanu su 11 Eu
ropos valstybių ir JAV laivy
nais dalyvaus kasmetinėse 
pratybose Baltijos jūroje. Pen
tagono pranešimu, birželio 8-
19 d. vyks dviejų etapų praty
bos BALTOPS-98. <—i 

ninko ir oficialių svečių apsau
gos departamentą (Vadovybės 
apsaugos departamentą), 33 
str. buvo nepakeistas. 

Apaštalų sostas paskyrė vys
kupą V. Sladkevičių Kaišia
dorių vyskupijos administrato
riumi, o po 6 metų — Kauno 
arkivyskupijos ordinaru. 

Rusijos prezidentas prašo 
užsienio moralinės paramos 

liuoti finansinę padėtį. Maskva, gegužes 28 d. 
(Reuters-BNS) — „Kviečiu 
valstybių vadovus, taip pat 
Bill Clinton ir Helmut Kohl iš
reikšti pasitikėjimą mumis, 
kad vyriausybė galėtų susido
roti su problemomis", ketvirta
dienį televizijos interviu sakė 
Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin, kalbėdamas apie Rusijoje 
kilusią ekonominę krizę. Ta
čiau jis leido suprasti, kad ne
prašo jokios finansinės para
mos. 

Trečiadienį smarkiai krito 
Rusijos vertybinių popierių 
kainos. Baiminamasi, kad 
Centrinis bankas nuvertins 
valstybinę valiutą — rublį. 
Pasak prezidento, Centrinis 
bankas ir Finansų ministerija 
turi pakankamai lėšų, kad iš
laikytų situaciją savo rankose, 
yra tvirtas pagrindas suregu-

B. Jelcin pranešė, kad bus 
surengtas Laikinosios nepa
prastosios komisijos mokesčių 
ir biudžeto drausmei stiprinti 
prie Rusijos prezidento posė
dis. „Keli žmonės ten neteks 
galvų. Mes susitarėme, kurie", 
sakė jis. 

Boris Jekin kelių didžiau
sių Rusijos žinių agentūrų 
vadovams sakė, jog jie gali 
laisvai kalbėti, kas jiems pa
tinka, tačiau privalo palaikyti 
vyriausybės politikos kursą. 
Jis buvo nepatenkintas žinia-
sklaidos reportažais apie nese
niai nuvilnijusius angliakasių 
protestus, kuriuose buvo kriti
kuojamas B. Jelcin ir jo vy
riausybė, rodomi plakatai, rei
kalaujantys prezidento atsta
tydinimo. 

Atsakingo darbo negalės dirbti 
represijas vykdę 
KGB pareigūnai 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
Sveikinimo telegramą Jo 

Eminencijai kardinolui Vin
centui Sladkevičiui atsiuntė 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja. 

Konferencijos pirmininko 
arkivyskupo Audrio Juozo 
Bačkio pasirašytoje telegra
moje rašoma: „Dėkojame Die
vui už Jūsų tarnystę ir meilę 
Bažnyčiai bei Tėvynei Lietu
vai, kuria dosniai dalijotės su 
mumis sunkiu ir džiaugsmin
gu Lietuvai laiku. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus 
dešimtųjų pakėlimo kardinolu 
metinių proga ir linkime Die
vo globos ir palaimos bei 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos užtarimo per visus Jūsų 
tarnystės Dievui metus". 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, premjeras Gedi
minas Vagnorius ir kadenciją 
baigęs prezidentas Algirdas 
Brazauskas raštu pasveikino 
jubiliatą. 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Įstatymų pataisos, 
draudžiančios buvusiems kad
riniams KGB pareigūnams 
dirbti tam tikrose struktūrose, 
varžys tik tuos, kas persekiojo 
ar vykdė represijas už politi
nius ir ideologinius įsitikini
mus, teigia vyriausybė. 

Spaudos tarnyba antradienį 
patvirtino, kad rengiamos įs
tatymų pataisos, pagal kurias 
ketinama įve&u apribojimus 
buvusiems kadriniams KGB 
darbuotojams dirbti valstybės 
tarnyboje bei užimti kai ku
rias pareigas finansų bei kre
dito įstaigose ar saugos tarny
bose. 

Anot pranešimo, numato
ma, jog KGB darbuotojai ne
galės būti komercinių bankų 
valdybos nariais, vadovauti 
saugos tarnyboms. 

Tačiau spaudos tarnyba pa
brėžia, kad įstatymų pataisos 
apribojimus numatys tik 
tiems KGB darbuotojams, ku
rie persekiojo žmones ar vyk
dė represijas už politinius ir 
ideologinius įsitikinimus. 

„Neketinama taikyti apri-

Čečėnija stengsis 
išlaisvinti įkaitu 

laikomą lietuvį 
Vilnius, gegužes 28 d. 

(BNS) — Čečėnijos teisėsau
gos institucijoms pavesta išsi
aiškinti pernai Čečėnijoje din
gusio vilniečio verslininko 
Viktoro Grodžio buvimo vietą. 

„Vyriausybė padarys vis
ką, kad išlaisvintų dingusįjį 
Lietuvos pilietį, jei tik jis bus 
rastas Čečėnijos teritorijoje", 
pažymi Čečėnijos parlamento 
pirmininkas Ruslan Alicha-
džijev laiške Lietuvos Seimo 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui. 

Tačiau, atsakydamas į V. 
Landsbergio paklausimą, Če
čėnijos parlamento pirminin
kas dar kartą pažymi, kad 
teisėsaugos institucijos neturi 
duomenų, kad V. Grodis dingo 
Čečėnijoje. 

Paieškos veiksmus kontro
liuoja Čečėnijos vyriausybė, ir 
R. Alichadžijev žada apie pa
ieškos rezultatus nuolat pra
nešti V. Landsbergiui. 

Pasak 34-erių metų V. Gro
džio giminių, jis įkaitu Čečė
nijoje laikomas nuo pernai 
rugsėjo, už jį pagrobėjai per 
tarpininkus reikalauja 
100,000 JAV dolerių išpirkos. 

bojimų KGB darbuotojams, 
kurie tyrė kriminalines ar ko
rupcijos teisėsaugos sistemoje 
bylas ir paliko tarnybą iš kar
to po Nepriklausomybės pas
kelbimo", rašoma pranešime. 

Apie buvusių KGB darbuo
tojų galimybių dirbti tam tik
rose struktūrose suvaržymą 
imta kalbėti, kai valstybės 
saugumo agentai neseniai Vil
niuje sulaikė du buvusius 
KGB karminkus, kurie parda
vė 8,000 padirbtų JAV dolerių 
bei tarėsi dėl 10 ar 15 mln. pa
dirbtų JAV dolerių sandėrio. 

Signataras nori įrodyti 
nebendradarbiavęs su 

KGB 
Vienas Sąjūdžio kūrėjų ir 

Atkuriamojo Seimo narys Vir
gilijus Čepaitis, netekęs depu
tato įgaliojimo dėl bendradar
biavimo su KGB, siekia, kad 
būtų peržiūrėtas šį i'aktą nus
tatęs teismo sprendimas. 

„Šiuo reikalu po truputi 
užsiimu", dienraščiui „Lietu
vos aidas" sake V. Čepaitis, 
užėmęs aukštą atsakingojo 
sekretoriaus postą Sąjūdyje. 
Priklausęs Sąjūdžio radikales
niajam sparnui, V. Čepaitis 
buvo vienas įtakingiausių or
ganizacijos ideologų. 

V. Čepaitis, kaip ir anuo
met, teigia nerašęs ataskaitų 
sovietų saugumui, tačiau atsi
sako išsamiau kalbėti apie pa
stangas reabilituotis, nes. pa
sak jo, „šis klausimas dabar 
gali būti sprendžiamas tik tei
siniu, o ne žurnalistinio tyri
nėjimo būdu". 

V. Čepaitis tik užsimena, 
jog „bandymai pasiekti, kad 
mano byla būtų peržiūrėta, iki 
šiol bergždi. Lietuvos teisingu
mo institucijos ieško formalių 
pretekstų, atsisakydamos tai 
daryti". 

Dar du Nepriklausomybės 
akto signatarai buvo pripa
žinti sąmoningai bendradar
biavę su KGB — Kazimiera 
Prunskienė ir Vladimiras Be-
riozovas. Signataras Jokūbas 
Minkevičius po tokių kaltini
mų pats atsisakė deputato 
įgaliojimo. K. Prunskienė vė
liau sėkmingai sugrįžo į politi
ka. 

KALENDORIUS" 
Gegužės 29 d.: Teodozija, 

Magdalena, Erdvile. 
Gegužės 30 d.: Joana Ar-

kiete, Ferdinandas. Vyliau-
das. Jazminą. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


2 DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegutės 29 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
TAUTINĘ OLIMPIADĄ 

1938 metų vasarą Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-meciui 
paminėti laikinojoje sostinėje 
Kaune įvyko I Tautinė olim
piada. Jos tikslai buvo taip 
apibūdinti: 

„Garbingu rungtyniavimu 
ugdyti lietuvių jaunimo jėgas, 
stiprinti lietuvių jaunimo va
lią, visomis jėgomis tarnauti 
tėvynei Lietuvai, telkti pasau
lio lietuvius savo tėvų žemės 
meilei sutvirtinti". 

Šiame viename iš didžiau
siųjų to laikotarpio lietuvių 
sporto renginių dalyvavo dau
giau negu 2 tūkstančiai akty
vių sportininkų, kurių pora 
šimtinių buvo atvykę iš už
sienio: JAV, Latvijos, Didž. 
Britanijos, Brazilijos ir lenkų 
užgrobto Vilniaus krašto. 

20-ciai metų nuo šio įvykio 
sukakus, parašiau straipsnį 
^Draugui" (jis išspausdintas 
1958 m. liepos 16 d.), kur, 
šalia kitų dalykų padariau 
tokį teigimą: „Tikėkimės, jog 
greitai ateis diena, kada pa
saulio lietuviai sportininkai 
galės vėl suskristi panašion 
tautinėn olimpiadon". 

Ta svajonė negreit išsipildė, 
nes sovietinė okupacija tęsėsi 
ilgiau negu tuo metu galvo
jome, o sulaukus laisvės die
nų, kurį laiką buvo primiršta 
Tautinės olimpiados idėja. 

Ji vėl įgyvendinimą, kuomet 
minime apvalią — 80 m. su
kaktį nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo, jau pra
ėjus net šešiems dešimtme
čiams po pirmosios. Jau ne
daug tebeturime I Lietuvos 
Tautinės olimpiados aktyviųjų 
dalyvių savo tarpe (apie tris iš 
jų neseniai kalbėjome šio dien
raščio puslapiuose), net ir to 
įvykio stebėtojų nemaža dalis 
jau spėjo iškeliauti amžiny
bėn. 

Kalba pageltę puslapiai 
Man nebuvo lemta stebėti I 

Lietuvos tautinę olimpiadą, 
nes tuo metu dar tebebuvau 
vaikas (nepilnai 10 m. am
žiaus). Tačiau išsaugojau „Fi
ziško auklėjimo" žurnalo 1938 
m. Nr. 7-8, kuriame nuotrau
komis bei rašiniais buvo pla
čiai pažymėtas šis įvykis. 

Apie Tautinę olimpiadą šia
me žurnale bendrų minčių pa
teikė jo redaktorius, Kūno 
Kultūros Rūmų pirmininkas 
Vytautas Augustauskas. Jis 
čia gražiais žodžiais įvertino ir 
JAV lietuvių įnašą į šį renginį. 
Jis rašė: 

JPrieš rengiantis Tautinei 
olimpiadai Čikagoje suorgani
zuota Amerikos Lietuvių At
letikos sąjunga, kuri paskati
no kitas kolonijas organizuo
tis, rinkti komitetus, kurie su
darytų sąjungos skyrius. Į są
jungos centro paraginimą atsi
liepė 10 lietuvių kolonijų, ku
rios surado lėšų ir atsiuntė po 
vieną kitą jaunimo atstovą į 
Pirmąją Tautinę Olimpiadą". 

Čia teigiama, kad čikagie-
čiai tuoj surado dešimtį sporti
ninkų, o ir kitose vietovėse ne
buvo sunku rasti atletų bei 
lėšų kelionei i Lietuvą. „Didelį 
Tautinės olimpiados propa
gandai vaidmenį suvaidino ir 
Amerikos lietuvių spauda. 
Nors toji spauda ir griežtai 
srovinė, tačiau Tautinės olim
piados idėja, matyti, artima 
buvo visiems lietuviams. Ruo
šiantis Tautinei olimpiadai 
Amerikos lietuvių spaudoje, 

jeigu būtų galima pasakyti, 
tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų, 
tiek vidurio, — nuolat buvo 
dedami gražūs raginimo 
straipsniai, kuriais buvo tai
koma į jautriąją lietuvių sie
los vietą — lietuvybę", — tei
gia V. Augustauskas. 

Šiandien — padėtis visai 
kitokia 

Su liūdesiu reikia pasakyti, 
jog po 60 metų JAV lietuvių 
tarpe dėmesys sportui, kas 
liečia reprezentacinį bei lietu
viškąjį elementą, gerokai su
mažėjo. Besiruošiant šių metų 
Lietuvos Tautinei olimpiadai 
beveik negirdėjome balsų JAV 
lietuvių spaudoje, balsų dėl 
galimai geresnės reprezentaci
jos tose didelėse ir svarbiose 
žaidynėse. Kur dingo mūsų vi
suomeninių bei kultūrinių or
ganizacijų vadodvai su savo 
talka ir finansine parama. Be 
abejo, jie turėjo svarbesnių 
darbų bei užsimojimų. Net ir 
mūsų turtingieji fondai, kurie 
skelbiasi remia lietuvių švieti
mą ir jaunimą, čia turbūt ap
simetė nežinojimu, kad mūsų 
sportininkai taip pat yra jau
nimas. 

Čia jau nusibosta kartoji
mas, kad mūsų metinės krep
šinio žaidynės vien tik prie
auglio klasėse sutraukia 500 
jaunuolių, neskaitant panašių 
varžybų vyresniųjų, kur suva
žiuoja dar arti 300. Kokia kita 
mūsų jaunimo organizacija 
pasiekia tokių skaičių? 

Neatrodo, kad šios pastabos 
susilauks dėmesio iš tų mūsų 
veikėjų, kurie jau seniai nesi
domi lietuvišku sporto judėji
mu, nors kartais ir pasako 
gražų žodį jo adresu. Tačiau, 
kaip matome, vien tik žodžiai 
nieko nereiškia. 

Neseniai rašėme, kad II Lie
tuvos Tautinėje olimpiadoje 
šią vasarą rengiasi iŠ JAV da
lyvauti 10 lietuvių sportinin
kų. Tačiau iš Algirdo Biels-
kaus (jis yra ŠALFASS-gos 
valdybos gen. sekretorius, 
vykdąs sportininkų registra
ciją) teko sužinoti, kad iš to 
skaičiaus atkrito trys asme
nys, taigi, liko tik septyni. Jis 
dar nėra tikras, kad iš šių dar 
kas nors nenubyrės. A. Biels-
kus teigia, jeigu vykstamie
siems būtų garantuojamas ke
lionės išlaidų apmokėjimas, 
vykstančiųjų būtų buvę žy
miai daugiau. 

Taigi... tinkamesnę JAV lie
tuvių reprezentaciją sužlug
dė... pinigai. Na ir ką prie to 
galima pridėti? 

Atrodo, kad Š. Amerikos lie
tuvių sporto judėjimas, kuris 
šalia visos eilės žymiųjų asme
nybių (jas jau anksčiau esu 
išvardinęs) yra davęs net Lie
tuvai prezidentą ŠALFASS-
gos buvusio pirmininko Valdo 
Adamkaus asmenyje, šiuo me
tu pergyvena didelę krizę. Ir 
kas dėl to kaltas? Gal kas nors 
ims ir paaiškins? 

Tačiau nors ir su maža JAV 
lietuvių reprezentacija II Lie
tuvos Tautinė olimpiada vis 
tiek įvyks. Ji prasidės birželio 
23 d. ir tęsis iki 26 d. O bir
želio 27-30 d. mūsų tėvynėje 
Lietuvoje bus eilinės — VI Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nės, kuriose dalyvių skaičius 
iš JAV gali siekti apie pus
šimtį. . 

Edvardas Sulaitia 

Agnė Visockaite, greiciausioji Lietuvos 100 ir 200 metru nuotolių bėgikė. 

AGNĖ VISOCKAITĖ — GREICIAUSIOJI 
LIETUVOS BĖGIKĖ 

Pernai vasarą (1997), Euro- nubėgdama per 23:75 sekun-
pos Jaunių lengvosios atleti- des. Įdomu! Ar gali būti, kad 
kos pirmenybėse, 19 metų Ag- per šias lenktynes, Olimpia-
nė Visockaitė laimėjo antrą dos dievai pranašavo Agnei 
vietą, nubėgusi 100 m per pasisekimą ateinančioje olim-
11:42 sekundes ji pasiekė Lie- piadoje? 
tuvos bėgikių naują rekordą ir 1997 metais, Agnė, dalyvau-
tapo greičiausia Lietuvos bėgi- dama Europos jaunių bėgimo 
ke. 

Prieš šias pirmenybes Agnė 
buvo žinoma tik Lietuvos bė
gikų tarpe, o po šių lenktynių 
jos vardas pagarsėjo ne vien 
Lietuvoje, bet visoje Europos 
bėgikų šeimoje. 

Agnė, — prieš dvidešimt 
metų gimė Kaune. Nuo pat 
mažens buvo matoma, kad 
Dievas ją apdovanojo gabumu 
bėgti; bėgti greit, nuotolius 
nuo 60 m iki 300 m. 

Jos pasiekimai šiuose nuo
toliuose buvo sėkmingi. Nuo 
13 metų amžiaus Agnė buvo 
laikoma viena geriausių Lie
tuvoje trumpų nuotolių bėgi
ke. Nuo tada ji atstovavo Lie
tuvai įvairiose Europos ir pa
saulio pirmenybėse. 

1996 metais, būdama 18 me
tų, Agnė atstovavo Lietuvai 
Pasaulio jaunių pirmenybėse, 
Sydney, Australijoje. Ten, bėg
dama tuo pačiu plentu, kuriuo 
bėgs pasaulio geriausieji bėgi
kai per ateinančias Vasaros 
Olimpiados žaidynes, Agnė 
užėmė ketvirtą vietą, 200 m 

pirmenybėse (ten pat kur ji 
pasiekė Lietuvos bėgikių 100 
m rekordą), nubėgo 200 m per 
23:55 sekundes ir užėmė ket
virtą vietą. 

Agnė savo sėkmingą 1997 
m. sezoną baigė pasiekdama 
Lietuvos bėgikių 200 m vidaus 
(indoor) rekordą. Jos laikas 
buvo 23:89 sekundės. 

Jos puikius 1996 ir 1997 m. 
rezultatus pastebėjo ne vien 
Europos treneriai, bet ir JAV 
treneriai, niekas nenustebo, 
kai Agnė pradėjo gauti stipen
dijų pasiūlymus iš JAV uni
versitetų. Vienas jų buvo iš 
Iowa State University. 

Pernai, vasaros pabaigoje, 
Agnė, gerai epsvarsčiusi siūly
tas stipendijas, susipakavo sa
vo bėgimo batus, atsisveikino 
su tėvais ir draugais, įsėdo į 
lėktuvą ir išskrido į JAV, nu
sileisdama į Lebanon, Illinois. 
Ten ji laikinai įstojo į McKen-
dree College ir pradėjo studi
juoti anglų kalbą, kad galėtų 
išlaikyti egzaminus į Iowa 
universitetą. 

ARVYDAS SABONIS SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE VILNIUJE 

Lietuvos krepšininkas Arvy
das Sabonis, baigęs savo tre
čiąjį sezoną NBA klube „Port-
land Trail Blazers", mano, 
kad jis buvo geriausias iš visų 
trijų, ir nenorėtų kito sezono 
pradėti kitoje ekipoje, nors pa
gal sutarties sąlygas jis turi 

. teisę keisti klubą. Taip jis sa
kė gegužės 20 d. Kūno kultū
ros ir sporto departamente vy
kusioje spaudos konferenci
joje. 

„Sezonas buvo geriausias,tik 
jo pabaiga nelinksma", — la
koniškai sakė krepšininkas, 
turėdamas omenyje pralaimė
jimus atkrintamosiose varžy

bose „Los Angeles Lakers" ko
mandai. 

Atsakydamas į Eltos klau
simą, ar iki naujo NBA sezono 
pradžios dalyvaus kokiose 
nors varžybose, įskaitant ir 
pramogines, A. Sabonis prisi
pažino, kad jau derinamas bu
vusių „Žalgirio" krepšininkų 
draugiškos rungtynės su kije-
viečiais, kurias organizuoja 
Aleksandras Volkovas. Jos tu
rėtų įvykti gegužės pabaigoje 
Kijeve. Departamento direk
torius ir A. Sabonio bendra
žygis Rimas Kurtinaitis pa
pildė, kad panašios rungtynės 
su Maskvos CSKA veteranais 

Gaudama šią stipendįją, Ag
nė tapo antra Lietuvos bėgikė 
sulaukusi tokios stipendijos iš 
JAV universiteto. (Pirma buvo 
Jurga Marcinkevičiūtė — Lie
tuvos geriausioji 800 m bėgi
kė, gavusi stipendiją iš Villa-
nova.) 

Pradėjus studijas Mckend-
ree College, Agnė pradėjo tęsti 
savo treniruotę, šį sykį su kitu 
treneriu. 

.Pradedant treniruotis su 
nauju treneriu yra gan sunku" 
— sako Agnė. -» Reikia pri
prasti prie jo filosofijos, prie jo 
treniravimo metodų. Pvz. Eu
ropoje ir Amerikoje yra dvi 
treniruotės per dieną. Viena iš 
ryto, kita — po pietų. Euro
poje abi treniruotės yra labai 
intensyvios, o Amerikoj, tai 
tik popietinė ir ta ne tokia in
tensyvi kaip Europos popie
tinė. Kol pripranti, kol tu ir 
tavo treneris pradeda galvoti 
kaip vienas asmuo, trunka 
maždaug vieneri metai. Per šį 
laiką sunku pagerinti savo re
zultatus. Tai stengiesi nepra
rasti ką esi pasiekusi prieš 
pasikeitimą". 

Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija, įvertinusi Agnės 
1997 metų pasiekimus, pri
pažino ją penkta geriausią 
Lietuvos sportininkę. 

Šį pavasarį (1998) Agnė, pir
mą sykį dalyvaudama NAIA 
Division I vidaus pirmenybė
se, laimėjo pirmą vietą 200 m 
per 24:04 sekundes. Ji laimėjo 
ir trečią vietą 55 m bėgime. 

Šią vasarą Agnė atstovaus 
Lietuvai Europos lengvosios 
atletikos pirmenybėse, Buda
pešte, 100 m ir 200 m lenk
tynėse. 

Agnės ateities planai yra: 
patekti į Sydnėjaus olimpiadą 
(bėgti 100 m ir 200 m); sėk
mingai baigti studijas ir, kai 
jos lenktyniavimo dienos pasi
baigs, pradėti treneres darbą. 

Kelias į Australiją nėra 
lengvas, bet Agnė turi jėgų ir 
valią nugalėti kliūtis ir sėk
mingai atstovauti Lietuvai 
2000 metų Olimpiados žaidy
nėse. 

Rimas Gede ika 

norima surengti ir liepos 4 
dieną Vilniaus Sporto rūmuo
se, prieš draugiškas rungty
nes, kurias žais tautinės Lie
tuvos ir Rusijos rinktinės. 
„Tik negalvokit, kad mes pra
dėsim kas savaitę žaisti, taip 
tikrai nebus", — sakė A. Sabo
nis, kuris daug kam netikėtai 
gegužės 17 d. kartu su „auk
sinio" „Žalgirio" krepšininkais 
dalyvavo Šakių „Žiburio" gim
nazijos jubiliejaus iškilmėse ir 
žaidė ten vykusiose draugiš
kose rungtynėse. 

Kalbėdamas apie NBA, 
Portlando klubo vidurio puo
lėjas neatmetė galimybes, kad 
gali kilti naujas NBA krepši
ninkų streikas, kuris truktų 
netgi iki sausio mėnesio. „Kai 
išvažiavau, apie tai buvo dar 
nedaug kalbama, bet neseniai 
sužinojau, kad apie streiką 
jau svarstoma rimčiau", — sa
kė krepšininkas, pabrėžęs, 
kad viskas bus aišku tik pasi-
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Futbolas Čikagoje 
ŠĮ SEKMADIENI 

RUNGTYNĖS 
LEMONTE 

LFK „Lituanicos" vyrų ko
manda šį sekmadieni, gegužes 
31 d., 3 vai. p.p. žais pirmeny
bių rungtynes. Ji, aikštėje prie 
PL centro, susitiks su „Real 
FC" vienuolike. Dabar „Litua-
nica" yra viena pirmau
jančiųjų pavasario rate „Met
ropolitan" lygos I divizijoje, iš 
5 rungtynių surinkusi 12 taš
ku. 

Birželio 7 dieną „Iieuenica'' 
vyks rungtyniauti pas „Lions" 
futbolininkus į „Serbian Bro
thers" aikštę. O visos likusios 
šio sezono rungtynės bus na
muose — Lemonte: birželio 
14 d. prieš JLegovia", o birže
lio 21 d. — prieš „Croatons". 

ATSILIEPĖ GERADARYS 

Nuolatinis „Lituanicos" rė
mėjas Vytautas Vizgirda atsi
liepė į paramos prašymą žolės 
pjovimo traktoriaus pirkimo 
reikalu. Jis klubo iždininkui 
Leonui Juraičiui atsiuntė 50 
dol. Padėka priklauso šiam ir 
kitiems busimiems aukoto
jams! EJ&. 

baigus sezonui. 
Pusiau rimtai taręs, kad iki 

2000 metų Sidnėjaus olimpia
dos dar toli, kaip nuo Lietu
vos iki Australijos, A. Sabonis 
kategoriškai nekomentavo ir 
Žydrūno Ilgausko atsisakymo 
žaisti šių metų pasaulio čem
pionate. „Jam tik 23 metai, 
leiskime jam dabar susitvar
kyti savo finansinius reikalus, 
ir dar dešimtį metų jis galės 
atstovauti Lietuvos rinktinei", 
— sakė A. Sabonis. 

Jam pritarė ir R. Kurtinai
tis: „Visi žinom, kad mūsų tik
slas — olimpiada, į kurią bus 
galima patekti tik per kitų 
metų Europos čempionatą. 
Todėl šis pasaulio čempiona
tas nėra toks svarbus, nors aš 
galbūt jo (2. Ilgausko) vietoje 
kitaip elgčiausi". 

Kalbėdamas apie „Žalgirio" 
klubo reikalus, A. Sabonis ne
slėpė, kad jį gerokai sunervi
no Gintaro Einikio atsisaky
mas grįžti į Kauną — „suga
dino visus planus". Paklaus
tas, ar „pasveikino" G. Einikį 
su antrąja vieta Rusijos čem
pionate, A. Sabonis sakė pasi
kalbėsiąs su juo, kai šis grįš į 
Kauną. Arvydo nuomone, da
bar Žalgiriui" svarbiausia 
rasti tokį centrą, kuris gerai 
gintųsi, nes įmesti atsiras 
kam. 

Užsiminęs apie pernai Kau
ne atidarytą ir itin populiariu 
tapusį A. Sabonio sveikatin
gumo centrą „World Class", A. 
Sabonis koneveikė ten dirbu-
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Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ava. (prie Auetin) 

Ta*. 773-666-7756 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hile, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tti. (708) 506-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8625 8.786) Ava, I setery HMa, K. 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUO&tE C. DECKER, 008, P.C. 
4847 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl su Northwestem uo-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami abeofiučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angkftkai) 
T6L 708-422-8280 

sius statybininkus: „ne vieno 
negaliu pagirti — tai Šen, tai 
ten vis atsiranda problemos, 
nors tik metai praėjo..." 

Konferencijoje dalyvavęs 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas, komen
tuodamas NBA krepšininkų 
nenorą žaisti rinktinėje, sakė, 
kad, matyt, jiems trūksta mo
tyvacijos ir pranešė, kad su
darys sutartį su „Rover* bei 
BMW importuotojais dėl pri
zą olimpiados prizininkams. 
Jei užimtų prizinę vietą, 
krepšininkai tikriausiai gautų 
BMW motociklus, o asmeni
nių sporto šakų medalininkai 
— įvairių klasių „Rover" ma
šinas. Reaguodamas į tai, A. 
Sabonis juokaudamas neigia
mai purtė galvą ir sakė, kad 
dukart yra važiavęs motociklu 
ir abukart puolęs... „Sūnums 
atiduosi", — patarė A. Povi
liūnas. 

Po spaudos konferencijos A. 
Sabonis atskirai kalbėjosi su 
departamento ir Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto vado
vais. (ELTA) 98.05..20 



ŽYDAI PAGERBĖ ŠIAULIEČIUS 

JONAS DAUGĖLA 
Vargu, ar kuriame kitame 

Lietuvos mieste buvo tokia 
gausi ir taip gerai organizuota 
žydų bendruomenė, kaip Šiau
liuose. Šiauliai buvo odų pra
monės centras. O, be to, dar 
buvo didžiausias Baltijos vals
tybėse batų fabrikas. Šiose 
įmonėse dirbo per 5,000 darbi
ninkų. Žydai labai artimai 
draugavo ir bendravo su lietu
vių visuomenės veikėjais. Žy
mieji žydai dalyvavo miesto 
savivaldybės administracijoje 
ir labai daug prisidėjo prie 
Šiaulių miesto atstatymo bei 
pagrąžinimo. Tuo pačiu jie įsi
gijo daug gerų lietuvių drau
g e 

Vos tik vokiečių kariuomenė 
įžengė į Šiaulius, kaip ir visoje 
Lietuvoje, prasidėjo žydų nai
kinimas. Tuojau buvo sudary
tos keliaujančios žmogžudžių 
komandos, kurios per labai 
trumpą laiką visuose Šiaulių 
apskr. miestuose ir kaimuose 
išžudė žydus. Pačiame mieste 
žydai buvo uždaryti į geto. Be 
abejo, visi šie vaizdai labai 
sukrėtė lietuviškąją Šiaulių 
visuomenę. 

Lietuviai tuojau puolėsi vi
sais badais žydams pagelbėti. 
Susidarė lietuvių grupės — 
slapti būreliai, kurie rinko 
maisto gaminius, vaistus, 
tvarstomąją medžiagą ir įvai
riais būdais visa tai perduoda
vo į geto. Tačiau netruko su
žinoti, kad kasnakt būriai 
žydų yra išvedami iš geto ir 
sušaudomi. Taip pat daug jų 
prekiniais vagonais buvo išve
žami į Vokietijos gilumą. 

Lietuviai pradėjo ieškoti bū
dų bent išgelbėti žydų vaikus. 
Šiems vaikams gelbėti, juos 
globoti ir paslėpti savaime su
sidarė ištisa slapta organizaci-

- ja. Pastangas organizavo ir jas 
visapusiškai rėmė kelios žy
mių šiauliečių šeimos. Bet 
daugiausia šiam reikalui pasi
tarnavo visoje Lietuvoje gerai 
žinoma Venclauskių šeima. 

K Venclairkis buvo žino
mas advokatf s ir žymus politi
kas. Jis buvo visų demokrati
nių seimų narys. O jo žmona 
Stanislova buvo žinoma kaip 
neturtingų moksleivių globėja. 
Tuos neturtingus vaikus ji 
savo namuose apgyvendinda
vo, maitindavo ir leisdavo į 
gimnaziją. Spėjama, kad Šiau
lių gimnaziją yra baigęs apie 
šimtas tokių „venclauskiukų". 

Venclauskiai buvo tikrieji 
krikščioniškojo humanizmo 
idealų puoselėtojai. Venclaus-
kis mirė, vos bolševikams 
įžengus į Lietuvą. Tad vokie
čių pavergimo metais į žydų 
gelbėjimo pastangas įsijungė 
Venclauskienė su savo dviem 
dukrom Grožvyle ir Danute. 

Jos rado būdų prieiti prie vo
kiečių pareigūnų ir įvairiais 
būdais „išvogė" iš geto net ke
lis šimtus mažamečių žydų 
vaikų. Šiaulių apskrities kai
muose Venclauskiai turėjo 
daug gerai žinomų ir patikimų 
ūkininkų bei darbininkų Tad 
jų sodybose ir paslėpė tuos, iš 
geto išgelbėtus, jaunuolius. Be 
abejo, tai buvo visiems labai 
pavojingos pastangos. Tačiau 
mūsų kaimo žmonės buvo 
išimtinai patikimi ir taurus 
lietuviai. Tad bet kokių įskun
dimų ar išdavimų neteko gir
dėti. Vieni kitus užstojo ir vie
ni kitiems padėjo. Išgelbėtų 
žydų dar ir šiandien yra išlikę. 
Vieni jų gyvena Lietuvoje, o 
kiti jau įsikūrę Izraelyje. 

Antru kartu Raudonajai ar
mijai įžengus į Lietuvą, Grož
vyle liko Lietuvoje, o Venc
lauskienė su Danute pasi
traukė į Vakarus. Pradžioje 
gyveno Vokietijoje, vėliau at
vyko į Ameriką ir apsigyveno 
Waterbury, Conn. Jos tuojau, 
iš pat pirmųjų dienų, įsijungė 
į šalpos darbą. Organizavo 
siuntinius į Lietuvą ir ypač 
rėmė į Sibirą ištremtųjų bei 
įkalintų lietuvių likusias šei
mas. Šiose pastangose joms la
bai daug pagelbėjo Lietuvoje 
likusi Grožvyle. 

Waterbury jas atpažino žy
das Aaron Frenkel. O jis ir 
buvo vienas tų, kuriuos Da
nutė išgelbėjo iš geto ir pa
slėpė pas ūkininką. Jis tada 
buvo 11 metų jaunuolis. Da
bar jis yra įsikūręs tame pa
čiame Waterbury ir turi mėsos 
krautuvę, kurią šiuo metu 
tvarko jo sūnus Sid. Abudu jie 
kalba gerai lietuviškai. Aaron 
krautuvėje iš kalbos atpažino 
Danutę. Jo susitikimas su 
Danute buvo jaudinantis ir vėl 
užsimezgė didelė draugystė, 
papuošta jautriausiais skau
džių dienų prisiminimais. 

Šiais metais Danutė šventė 
savo 95-kių metų gimtadienį. 
Ta proga Waterbury žydų fe
deracija surengė įspūdingą jos 
gimtadienio pokylį. Šioje šven
tėje dalyvauti iš Šiaulių buvo 
atvykusi ir sesuo Grožvyle. 
Tačiau staigus priepuolis pri
vertė ją skubiai grįžti atgal į 
Šiaulius operacijai. Žydai no
rėjo ir ją pagerbti. 

Prie įėjimo į salę buvo dali
nami lietuvių ir anglų kalba 
paruošti aprašymai apie žydų 
naikinimą, visus holokausto 
žiaurumus ir lietuvių pastan
gas gelbėti žydus. Buvo smagu 
girdėti kelis žydus, savo tarpe 
kalbant lietuviškai. 

Iškilmių metu Danutės pas
tangomis išgelbėto žydo Aaron 
Frenkel kalbą paskaitė lietu
viškai jo sūnus Sid. Vėliau 

DAUGĖJA MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ 

Prez. Valdas Adamkus gegužės" 27 d. pasveikinu prezidentūroje susirinkusius moksleivius iš visos Lietuvos, va
dinamosios „Veiksmo dienos" proga. Apie 150 moksleivių susipažino su prezidentūra, kalbėjosi su jos pa
reigūnais. Nuotr. Eltos 

per pastaruosius kelerius me
tus išaugo beveik dvigubai, 
nors tokių mokyklų sumažėjo 
nuo 30 iki 24. Todėl steigia
mos vakarinio mokymo klasės 
dieninėse mokyklose. Vis dau
giau studentų renkasi vaka
rines ar neakivaizdines studi
jas ir aukštesniosiose bei 
aukštosiose mokyklose. 

Statistikos departamento 
specialistų teigimu, Lietuvos 
merginos yra labiau negu vai
kinai linkusios siekti aukštes
nio išsilavinimo. Berniukų 
daugiau yra tik pradinėse ir 
pagrindinėse klasėse, kadangi 
jų daugiau gimsta ir ateina į 
mokyklas. Tačiau jau vyres
nėse klasėse merginos įgyja 
ryškią persvarą: 10-12 klasėse 
šimtui vaikinų tenka 139 mer
ginos, aukštesniosiose mokyk
lose — 1%, o aukštosiose — 
137 merginos. 

Lietuvoje šiuo metu sparčiai 
daugėja besimokančiųjų — 
įgyti išsilavinimą siekiančių 
gyventojų šiais mokslo metais 
yra beveik trisdešimčia tūks
tančių daugiau negu praėju
siais. Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis, 
dabar yra 717,000 besimokan
čiųjų, o prieš metus jų buvo 
688,000. 

Daugiau kaip dešimtmetį 

buvo paskaitytas ir vertimas 
anglų kalba. Izraelio valstybės 
konsulato atstovė Afra Farhi, 
atvykusi iš New York, pasakė 
jausmingą kalbą. Ji pranešė, 
kad Izraelio valstybės vyriau
sybė „už heroizmą, kurį paro
dė Danutė, išgelbėdama šim
tus žydų gyvybių holokausto 
metais, skiria aukščiausią or
diną, kuris iki šiol dar nėra 
nei vienam nežydų kilmės as
meniui padovanotas". O, be to, 
ji dar įteikė Izraelio valstybės 
1,000 dol. dovaną ir paminėjo, 
kad yra numatyta Danutei 
kas mėnesį iki gyvos galvos 
400 dol. pensija. 

Pabaigoje žodį tarė ir pati 
šios šventės kaltininkė Da
nutė. Ji padėkojo visiems, o 
ypač Izraelio valstybės atsto
vams, už dėmesį ir baigdama 
labai garsiai visai salei lietu
vių ir anglų kalba sušuko: 
„Niekada lietuviai nežudė žy
dų. Never, never, never!" Vi
sos šios iškilmės ir kalbos 
buvo labai plačiai aprašytos 
vietinėje spaudoje. 

Paskutiniu metu žydai vis 
daugiau ir atkakliau kaltina 
lietuvius dėl jų tautiečių žu
dymo. O blogiausia, kad kalti
na ne atskirus asmenis, bet 
visą tautą. Tad gal tokios 
šventės bent kiek atvers žydų 
akis ir parodys jiems tikrąjį 
didžiadvasio lietuvio veidą. 

mažėjęs, moksleivių ir studen
tų skaičius emė didėti 1994 
metais, ir pernai iš 10,000 Lie
tuvos gyventojų 1,935 mokėsi 
bendrojo lavinimo, profesinė
se, aukštesniosiose ar aukšto
siose mokyklose. 

Kasmet vis daugiau Lietu
vos jaunimo, įgijusio pagrin
dinį ar vidurinį išsilavinimą, 
siekia aukštesnio mokslo. 
1997 metais 98.8 proc. baigu
siųjų pagrindinę mokyklą — 
devynias klases — mokėsi to
liau, o tarp baigusiųjų viduri
nę mokyklą tokių buvo 84.5 
procento. 

Apie 68 proc. baigusių de
vynias klases toliau mokosi 
vidurinėje mokykloje, o 45 
proc. abiturientų stoja į aukš
tąsias mokyklas. Vis mažiau 
populiarios profesinės mokyk
los. 

Kita vertus, dalis nepilna
mečių dėl įvairių priežasčių 
nebaigia privalomo devynme
čio mokslo. Statistikos depar
tamento balandžio mėnesio 
duomenimis, šiais mokslo me
tais mokyklos nelankė 23,000 
mokyklinio amžiaus nepilna
mečių, o tai sudaro 4 proc. vi
sų Lietuvos vaikų nuo 7 iki 15 
metų. Apie 16,000 šių vaikų 
yra 7-10 metų ir nelankė pra
dinių klasių. Iš jų 13,000 — 
kaimo vaikai. 

Per mokslo metus dėl įvai
rių priežasčių mokslo nebaigia 
ir mokyklas palieka per 1 
proc. bendrojo lavinimo, be
veik 9 proc. profesinių mokyk
lų moksleivių, 11 proc. aukš
tesniųjų ir 12 proc. aukštųjų 
mokyklų studentų. 

Vis daugiau moksleivių ir 
studentų nori tuo pačiu metu 
mokytis bei dirbti. Todėl popu
liarėja vakarinis ir neakivaiz
dinis švietimas. Suaugusiųjų 
vakarinėse bendrojo lavinimo 
mokyklose auklėtinių skaičius 

• Želva. Didžiosios savaitės 
metu Želvos parapijos jauni
mo centre veikė dvasiningumo 
stovyklėlė 60-čiai socialiai 
remtinų parapijos vaikų. To
kios stovyklos organizuojamos 
jau keleri metai. Šioje parapi
joje socialinė krikščioniška 
veikla ypač aktyvi: veikia se
nelių globos namai, leidžia
mas parapijos laikraštėlis, 
vykdomi Švietimo ir mokslo 
ministerijos remiami jaunimo 
laisvalaikio užimtumo projek
tai. 

• Širvintos. LKDP Širvintų 
skyrius paminėjo iš šios para
pijos kilusio vyskupo Juozapo 
Kuktos 125 metų gimimo su
kaktį. Šia proga vasario 8 d. 
Širvintų parapijos klebonas 
kun. J. Dabravolskas aukojo 
šv. Mišias. Gausiai susirinku
siems parapijiečiams LKDP 
skyriaus pirmininkas V. Alek
na priminė Lietuvos vyskupijų 
istoriją ir vyskupo Juozapo 
Kuktos darbus. 

Danutė Bindokienė 

Nelengvai gimsta 
demokratija 

Šį kartą teroikėjo dviejų sa
vaičių demonstracijų, pasi
priešinimo ir riaušių, parei
kalavusių „tik" 500 aukų, iki 
Indonezijos prezidentas Su-
harto nutarė pasitraukti iš pa
reigų, išbuvęs jose 32 metus. 
Kai 1965-1966 m. jis stengėsi 
perimti valdžią, valstybiniu 
mastu kraujas daug srauniau 
liejosi: tikima, kad žuvo tarp 
300,000 ir 700,000 Indonezijos 
gyventojų. 
Studentai, kurie pradėjo vie

šas demonstracijas sostinėje 
Jakartoje (ir daugiausia dėl to 
nukentėjo), prezidento atsista
tydinimą sutiko kaip visišką 
laimėjimą, tačiau užsienis į 
tai žiūri kur kas atsargiau ir 
Pasaulio valiutos fondas dar 
nesiryžta siųsti pagalbą 
riaušių, suiručių bei finansi
nių krizių nuniokotai Indone
zijai, dėl kurios nesėkmių iš 
dalies turi problemų ir vaka
riečių ekonomika, ypač biržos. 

O pagalbos Indonezijai tik
rai reikia. Vien Jakartoje 
6,000 įvairių verslo įstaigų bei 
įmonių buvo demonstrantų su
naikinta, sudeginta. Išplėšti 
ir bankai, kas prisidėjo prie 
dar didesnių finansinių sun
kumų, juo labiau, kad vals
tybės skola užsieniui siekia 
apie 70 milijardų dolerių. 

Indonezija nėra vientisa val
stybė. Turi apie 210 milijonų 
gyventojų, susideda iš 14,000 
salų, kuriose gyvena per 250 
skirtingų kultūrų, papročių ir 
tikėjimo žmonių grupių. Dau
gelis net nežinojo (ir per daug 
nesirūpino), kad sostinėje vyk
sta riaušės, todėl prez. Suhar-
to pasitraukimas juos gerokai 
nustebino. 

Sostinė Jakarta taip pat 
vra paradoksų miestas: vaka
rietiškų dangoraižių, praban
gių parduotuvių, restoranų, 
pramogų centrų, ir didžiausių 
sąvartynų, landynių, lūšnų, 
kuriose susispietusi varguo
menė. Atlyginimas labai men
kas, pragyvenimo kainos 
aukštos, bet, norintys geres
nio rytojaus, vis tiek turėjo 
galimybių jį pasiekti. Juo la
biau, kad užkulisiuose nuolat 
laukė Vakarų interesai su dos
niai atvertomis piniginėmis. 

Prezidentas Suharto yra 76 
metų amžiaus. Manoma, kad 
jo asmeniškas turtas siekia 
40-60 milijardų dol. vertės. 
Kartu su savo šešiais vaikais 
(trys sūnūs ir trys dukterys) 
Suharto valdė kone visus 
bankus, didžiąją krašto pra
monės, susisiekimo, technolo
gijos, elektronikos ir kitų 
įmonių. Jeigu jie bent dalies 
savo lobių atsisakytų, vals
tybės finansiniai vargai gero

kai sumažėtų. 
Valdžios pasikeitimas Indo

nezijoje įvyko gegužes 21 d.. 
kai, pasitraukus iš pareigų 
prezidentui ir vienuolikai jo 
kabineto narių, vyriausybės 
galvos pareigas perėmė Su
harto viceprezidentas B.J. Ha-
bibe. prisaikdintas prezidentu 
viešose ceremonijose. Jis yra 
žymiai jaunesnis už Suharto 
(61 metų), nepopuliarus ka
riuomenės sluoksniuose ir šių 
metų pradžioje kaltintas, kad 
jo dėka Indonezijos valiuta — 
rupiah — buvo nuvertinta iki 
žemiausio lygio. Antra vertus, 
Habibe tiesiog vergiškai palai
ko buvusio prezidento pusę, 
turi artimus asmeninius su 
juo ryšius, jaučia dėkingumą 
už Suharto rodytą palankumą 
bei paramą, iškylant į vice
prezidento postą. 

Dėl tų priežasčių Habibe 
jau susilaukė ir kritikos, ir 
opozicijos, nors yra pažadėjęs 
ankstyvus prezidento rinki
mus. Pagal Indonezijos kon
stituciją, jis turėtų užbaigti 
pasitraukusio prezidento ka
denciją, kuri baigiasi 2003 
metais. 

Žinoma, dėl rinkimų taip 
pat reikės atsiklausti Indone
zijos karinių pajėgų vado
vybės, kuri buvo tikroji prez. 
Suharto rėmėja ir jau darosi 
labai rimta politinė jėga 
krašto viduje, juo labiau, kad 
pasikeitimas valdžios viršū
nėje po tokios ilgos vienval
dystės, atrodo, užklupo gan 
netikėtai — jokios ryškesnės 
partijos, pasižymėjusios savo 
veikla ar įtakingumu, iki šiol 
nebuvo. Šviesesnės galvos, 
arba daugiau ambicijų patekti 
į valdžią turintieji,, žvalgosi 
galimų kandidatų, bet kol kas 
dar niekas neatsidūrė pirmose 
linijose. 

Demokratija gimsta neleng
vai. Nors įvyksta staigūs pasi
keitimai valdžioje ar valdymo 
sistemoje, nebūtinai jie atneša 
visuotinės demokratijos sąvo
kas. Ima laiko, kol pasikeičia 
eilinių piliečių galvosena, juk, 
kaip sakoma lietuviškoje pa
tarlėje: „Pripratimas yra an
tras prigimimas". Nepaisant, 
kad pasikeitimų reikėjo ir tau
ta jų troško, siekė, jiems 
įvykus, visuomet atsiranda be
siilginčių „senų gerų laikų", 
kurie galbūt nebuvo labai 
geri, bet pažįstami, o neži
noma ateitis daugelį baugina 
tiek pat, kaip laikini dabarties 
sunkumai. Tai akivaizdžiai 
galime regėti ir mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, net po aštuonerių 
metų nepajėgiančioje atsikra
tyti senų pripratimų. 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 
ATSAKINGA UŽDUOTIS 

Ištrauka i i atsiminimų knygos 

Vieną 1945 m. spalio pabaigos dieną, Žaliosios 
Rinktinės vadas ltn. Petraitis gavo žinią, kad, neiš
laikiusi kankinimų, ryšininkė išdavė enkavedistams 
slėptuvę, esančią miško pakraštyje netoli Leliūnų kai
mo. Joje slapstėsi ir spausdino pogrindinę spaudą du 
buvę studentai. Trims partizanams — Knarui, Gorkiui 
ir Aušrelei buvo duota užduotis nusigauti iki slėptuvės 
ir evakuoti spaustuvę. 

Rinktinė tąsyk stovyklavo šiaurinėje Šimonių gi
rios dalyje. Dci slėptuvės buvo ne mažiau 15 km. Persi
kelti per Šventosios upę buvo galima tik iš Svėdaso 
ežero atvežta ir paslėpta valtimi, nes visas kitas tų 
metų vasarą enkavedistai sukapojo į šipulius, daugiau 
negu 20 km ruože. 

Deja, valties surasti nepavyko. Po liūčių pakilęs 
upės vanduo nunešė ją pasroviui, už 8 km esančios 
užtvankos link. Partizanai pasileido krantu, tikėda
miesi surasti valtį, užkliuvusią už apsemtų krūmų. 
Užduotį reikėjo atlikti iki aušros, bet kokia kaina... 

* * * 
Mes skubėjome, lyg patrakę, nerimastingai žvilg

čiodami į dangų, kuriame nebuvo nei vieno debesėlio. 

Mėnulio pilnatis jau buvo išlindusi iš už Ramuldavos 
miško ir sparčiai kopė vis aukštyn ir aukštyn. Iš patir
ties žinojome, jog, kai jis pasieks zenitą, pasidarys taip 
šviesu, kad bus galima skaityti knygą. Tada prasmuk
ti nepastebėtiems pro enkavedistų pasalas praktiškai 
būtų nebeįmanoma. Reikėjo skubėti, kol dar buvo prie
blanda. Šventosios slėnyje viešpatavo vėsi, nepapras
tai tyli rudens naktis. Nuo greito ėjimo prakaitas 
čiurkšlėmis liejosi per veidą, o marškiniai buvo prilipę 
prie nugaros. Mus vijo žinojimas, kad, laiku nespėjus 
nusigauti iki vienišo medžio su kamiene įpjautu 
kryžiaus ženklu, netoli Leliūnų kaimo, įvyks kruvina 
tragedija. Mes privalėjome užkirsti jai kelią. 

Netikėtai krūmai pasibaigė ir priekyje išvydome į 
šventąją įtekančio upelio žiotis. Netoliese buvo matyti 
kokių dvidešimt metrų ilgumo lieptas, nutiestas ant 
aukštų, lyg gandro kojų. Mūsų žemėlapyje jokio upelio 
nebuvo, o tai reiškė, kad nuėjome per toli ir patekome 
į tą upės ruožą, prie kurio prisiartinti neturėjome 
teisės. Leitenantas Petraitis net keletą kartų įspėjo, 
kad čia kiekviename žingsnyje budi enkavedistų sar
gybos postas arba pasala. 

Lyg įbesti sustojome prie paskutinio krūmo Ir 
įsmeigėme akis į priekį, nors smulkmenų, kad ir gero
kai prašviesėjusioje prieblandoje, įžiūrėti dar buvo 
neįmanoma. Visą laiką dešinėje mus lydėjęs miško si
luetas dabar sukosi į kairę, užbėgdamas mums už 
akių. Buvo panašu į tai, jog priėjome upės vingį. Kna-
ras tyliai paklausė: 

— Iš kur atsirado šitas upelis? 

— Velniai jį žino! — burbtelėjo Gorkis. — Iki šios 
dienos tarp Mikierių ir Sedeikių, išskyrus Pelyšą, 
neįtekėjo nei vienas intakas. Nieko nesuprantu. Iki 
Pelyšos dar ne mažiau poros kilometrų... Negaliu pa
tikėti savo akimis! 

Tačiau tai, ką matėme priekyje, nebuvo miražas. 
Mėnulio šviesoje tyvuliavo nemažo upelio žiotys, už 
kurių švietė vėjo ir lietaus išlygintas pliažo smėlis. 
Kairėje blizgėjo plačiai ištvinusi Šventoji, dešinėje juo
davo į viršų kylančio miško siluetas. Kurį laiką sto
vėjome už krūmo ir tylėjome. Mes klausėmės spen
giančios tylos ir svarstėme, ką daryti toliau. Po kelioli
kos sekundžių Gorkis ryžtingai sušnibždėjo: 

— Po vieną pereisime per lieptą ir žygiuosime to
lyn. Kitokios išeities nėra. O gal yra kitokių pasiū
lymų? 

Deja, nei aš, nei Knaras nieko geresno negalėjome 
sugalvoti. Pastarasis tik sumurmėjo: 

— Ideali vietelė enkavedistų pasalai! 
Tai buvo akivaizdi teisybė. Už pliažo juodavo tam

si siena, tikriausiai krūmai, kuriuose pasalos pas
tebėti būtų neįmanoma net pačiame vidurdienyje. Nie
kas nepastebėtas negalėjo pereiti per aukštai iškeltą 
siaurutį lieptą ir akinančiai lygų. nei mažytės priedan
gos neturintį, smėlio pliažą. Net pelė nebūtų išdrįsusi 
pasirodyti jame, įtardama netoliese tykojant katiną. 
Šiurpas ėmė pagalvojus, jog tik už keliasdešimt metrų 
gali tykoti kulkosvaidžiais ir automatais ginkluota en
kavedistų pasala. Ji tikriausiai leistų mums pereiti 
per lieptą, o paskui suvarpytų kulkomis, vos tik atsi

durtume mėnulio apšviestame pliaže. 
— AŠ eisiu pirmas, — sušnibždėjo Gorkis. — 

Perėjęs lieptą, pasuksiu prie upės ir atsigulsiu netoli 
vandens. Po to mano pramintu taku eis Aušrelė. 
Žinoma, jei į mane nepradės šaudyti. Ištikus bėdai, 
Knaras pridengs mus savo kulkosvaidžio ugnimi. Jei 
viskas gerai eisis, jis taip pat pereis per lieptą ir prisi
jungs prie mūsų. 

Gorkis ryžtingai išėjo iš už krūmo ir nesku
bėdamas pasuko liepto link. Niekas nešaudė Po vieną 
laimingai persikėlėme per upelį ir sugulėme prie pat 
Šventosios. Aplinkui tebeviešpatavo spengianti tyla. 
Jaučiau, kad nuo milžiniškos įtampos ėmė smilkti 
ausų būgneliai, o kūnas prisipildė kažkokių mikrosko
pinių bukų adatėlių. Gulėjome ir tynnėjome priekyje 
juoduojančią sieną, iki kurios, persikėlus per intaką, 
atstumas gerokai sumažėjo. Mirtis buvo čia pat, nes 
jos nematėme, bet jautėme. Tai buvo ne paprasta 
baimė, o nuojauta, kuri atsiranda pas kiekvieną parti
zaną maždaug po pusmečio pavojais perpildyto gyveni
mo miške ir nuolatinių susidūrimų su kur kas gauses
niais, geriau ginkluotais ir specialiai apmokytais 
NKVD daliniais. Po tam tikro laiko, kiekvienas parti
zanas įgauna sugebėjimą pajusti netoliese užsimas
kavusį priešą. 

Kitu atveju mes būtume pakeitę maršrutą, deja. šį 
sykį to padaryti buvo negalima. Mes privalėjome eiti 
pirmyn, tik pirmyn, susirasti valtį, net jei upes srove 
būtų ją nunešusi prie pat užtvankos ir bet kokia kaina 
persikelti per plačiai ištvinusią Šventąją. 'B d.) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

IŠVYKA Į ČIKAGOS OPERĄ 
Įspūdžių nuotrupom 

Kas mėgsta Strausso valsų 
muziką, kas nori savo kasdie
nybėje išgyventi pakilios nuo
taikus momentų, vyko į Čika
gos Lietuvių operos „Čigonų 
barono" spektaklį. Taip apsis
prendė ir Clevelando 44 as
menų — 26 moterų ir 18 vyrų 
grupė. Tokia operinė kelionė 
jau ne pirmą kartą į vadina
mą Amerikos lietuvių sostinę. 

Vytauto Staškaus, naujai iš
rinkto Lietuvių pensininkų 
klubo pirmininko dėka balan
džio 26 d.. 6:30 vai. ryto, pato
gus Lakefront autobusas iš 
Dievo Motinos parapijos auto
mobilių aikštės pajudėjo va
karų kryptimi. Nors oras dar 
nebuvo įsibėgėjęs laukiamo 
pavasario greičiu, lietus laistė 
laukus ir kelius, bet keliau
tojų nuotaika buvo pakili, 
nors daugeliui ir teko anks
čiau palikti šiltą patalą egu 
įprastu laiku. 

Nuobodžiauti nebuvo 
kada 

Išvykos gidas Vytautas iš 
anksto visiems buvo išsiunti
nėjęs detalų šių dviejų dienų 
išvykos tvarkaraštį. Pasveiki
nęs visus, dar priminė, kad 
kelionės dienotvarkėje siūlo
ma kiek pakeitimų ir, gavus 
visų pritarimą, nutarta aplan
kyti „Seklyčią" Čikagoje ir ten 
papietauti. Arti 360 mylių ke
lionės trukmė maždaug šešios 
valandos. Sustojus papusry
čiauti autobusų stoties resto
rane, autobusas riedėjo toliau. 
Dauguma keliauninkų seni 
pažįstami ar draugai. Netrū
ko kalbų ir klegesio. Autobu
se laikas nuo laiko skambėjo 
Strausso muzikos bei lietuvių 
solistų įrekorduotos melodi
jos. Sumanus kelionės vado
vas savo keleiviams taip pat 
buvo paruošęs anketas, kur 
kiekvienas, gavęs lapus ir 
pieštukus, buvo prašomas 
parodyti kiek jis žino apie 
savo Clevelando miestą, jo is
toriją, o grįžtant namo vėl ke
liauninkai buvo „varginami" 
pasaulio geografijos klausi
mais. Keleiviai sąžiningai mė
gino traukti savo smegenis į 
darbą, kad kuo daugiau ir tik
sliau atsakytu į penkiolika 
klausimų ir laimėtų nemoka
mus pietus Clevelando lietu
vių namų „Gintaro" restorane. 

Kelionė į abi puses buvo tik
rai gerai vadovų suplanuota, 
keliauninkai „prižiūrimi", vai
šinami saldainiais, sausai
niais ir troškulį malšinant 
minkštaisiais gėrimais. Tarp 
keliautojų turėjome ir vieną 
portorikietę. sol. Aldonos 
Stempužienes mokinę, kuri 
autobuso auditorijai užtraukė 
keletą arijų, o artėjant kelio
nes pabaigai, netoli Clevelan
do visas autobusas virto ne
blogo skambesio ansambliu, 
nors ir be dirigento ir orkest
ro palydos. Kelionė buvo vyk
doma pagal planą. 

Keliautojų dauguma nakvo
jo Fairfield Inn — Marriott 
viešbutyje. Dalį keleivių pasi
ėmė čikagiečiai, giminės ar 
draugai. 

Operos klausytoju 
minioje 

Autobusas keleivius iš vieš
bučio nuvežė pne Morton au
ditorijos, 2423 Austin Blvd, 
Cicero. IL. Iš anksto užsakius 
bilietus, buvo gauta geros vie
tos balkone (po 30 dol.). Pil
nutėlėje senoje auditorijoje 
numatytu laiku, 3 vai. p.p. pa
kilo scenos uždanga. Johann 

Strausso „Čigonų baronas" 
melodijos sveikino daugiau 
kaip 2,000 klausytojų. Trijų 
veiksmų komišką operą, kitų 
net operete vadinama, didžiu
lis profesionalų orkestras, 
skambus choras ir grakštūs 
šokėjai įspūdingų dekoracijų 
fone su iškiliais solistais džiu
gino ne taip dažnai tokią di
džiulę lietuvių auditoriją. Tai 
buvo darni Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių meno jėgų de
monstracija. Dirigentas Alvy
das Vasaitis, režisierius 
Eligijus Domarkas, koncert
meisteris Manigirdas Mote-
kaitis, muzikine redakcija Vy
tauto Viržonio. Solistai: Virgi
lijus Noreika, Ramutė Tumu-
Uauskaitė, Arūnas Malikėnas, 
Aldona Stempužienė, Vytau
tas Juozapaitis, Virginya Mu-
liolienė, Lidija Rasutienė, 
Vaidas Vyšniauskas, Algiman
tas Barniškis, Vaclovas Mom-
kus. 

Visas spektaklis auditorijos 
buvo nuoširdžiai priimtas, ne
pagailėta plojimų, džiaugsmo 
garsų, gėlių ir dovanų. Ir šios 
iškylos keliauninkai, ir dar 
gal antra tiek mašinomis at
vykę clevelandiečiai jungėsi į 
šios meno šventės popietę ir 
kartu didžiavosi, kad solisčių 
tarpe turėjo ir savo žinomas 
solistes Aldoną Stempužienę 
ir Virginiją Bruožytę-Mulio-
lienę, atlikusias Cipros — či
gonų motinos rolę (Stem
pužienė) ir Arsenos — turtin
go ūkininko dukros vaidmenį 
(Muliolienė), klevelandiečių 
vardu joms buvo įteikta gėlių. 

42-jam Lietuvių operos sezo
nui išleista 44 psl. didelio for
mato programa su dail. Ados 
Sutkuvienės įspūdingu spal
votu viršeliu. 

Keturiasdešimt antrą kartą 
Čikagos lietuviai suruošę to
kią meno puotą savo tėvynai
niams, įrodė, kad jie, ir sve
čioje Šalyje gyveną Nemuno 
šalies imigrantai ir jų vaikai, 
nepamiršo Lietuvos, dainų 
šalimi vadinamos. Ar tai ne
sukelia didingo džiaugsmo, 
nesudvejojančio ryžto ir kūry
binės ugnies žmonių, kurie 
savo užsimojimams ištęsėjo, 
juos su meile ir auka jau per 
42 sezonus įvykdė. Jiems pel
nyta pagarba ir padėka! Jų 
aukos, ilgos iarbo valandos ir 
rūpesčiai prasidėjo jau nuo tų 
laikų, kai mūsų DP generaciją 
slėgė kūrimosi vargai, neaiš
kios ateities planavimo die
nos. 

Dabartinę Operos valdybą 
sudaro: pirm. Vaclovas Mom-
kus, sekretorė Virginija Savri-
mienė, iždininkė Valerija Ža-
deikienė ir vicepirmininkai: 
Jurgis Vidžiūnas, Romas Bur-
neikis, Vytautas Radžius, Li
dija Rasutienė, Gražina 
Stauskas. Manau, kad išleis
tos didžiulės dolerių sumos 
vertos ne tik ateities meninių 
pajėgų ugdymui ir auditorijų 
maloniai pramogai, bet ir ver
tingas lietuvių įnašas į šio 
krašto kultūros lobyną bei 
Lietuvos vardo priminimas 
šiame, taip greitai besivys
tančiame, pasaulyje. Nema
nau, kad šiame tautų katile 
yra daug tautybių, kurios 
drįstų eiti į teatro-operos 
spektaklių perkrautą areną. 
Čikagos lietuviai jau 42 kar
tus ištęsėjo. Atrodo, kad drą
siai žvelgia ir ateitin. Valio! 

Atnaujinant pažinti su 
Čikagos lietuviais 

Po „Čigonų barono" operos 
sugrįžome viešbutin. Didžioji 
dalis čia pasiliko nakvynei, 
kiti buvo paimti draugų, gimi-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Dalia Staniškienė (centre su gėlėmis), po jos poezijos knygos „Einu namo" sutiktuvių Clevelande, apsupta ją 
sveikinančių giminiu 

nių bei pažįstamų į jų namus 
pasisvečiavimui. Visiems bu
vo pasakyta, kad 10 vai. ryto 
Clevelando autobusas pajudės 
tęsti užplanuotą kelionės 
maršrutą. Pirmasis sustoji
mas — Pasaulio Lietuvių cen
tras, Lemonte, IL. Daugelis 
keleivių jau ne kartą lankėsi 
šioje unikalioje vietovėje, kur 
stengiamasi informuoti ir in-
formuotis apie plačiajame pa
saulyje pasklidusią lietuvių 
tautos dalį už Lietuvos ribų. 
Čia leidžiamas plačiai skaito
mas „Pasaulio lietuvis", kurį 
jau ilgus metus redaguoja 
Bronius Nainys, buvęs PLB 
pirmininkas. Žurnale atsis
pindi bei ryškėja lietuviškųjų 
židinių veikla, lietuvybės pro
blemos tiek kultūriniu, tiek 
ekonominiu bei politiniu at
žvilgiu. Pats redaktorius yra 
aplankęs asmeniškai lietuviš
kus telkinius daugelyje kraš
tų, tuo palaikydamas gyvą 
ryšį, giliau susipažindamas 
su tų kraštų svarbiausiomis 
problemomis. 

Šiai grupei maloni gidė Bro
nė Nainienė, savo laiką, ener
giją ir sumanumą atiduoda 
šio Centro gerovei. Palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio šventovė, didžiulis mu
ziejus, knygynas, organizacijų 
būstinės, salės, lituanistinė 
mokykla, lietuvių gyv ramieji 
butai — buvo įdomūs objektai, 
apie kuriuos gražiai ir išsa
miai referavo gidė Bronė. 

Kaip sutarta — pietums vy
kome į kitą plačiai žinomą lie
tuvių mėgstamą centrą, „Sek
lyčios" vardu vadinamą. Ten 
yra įsikūrusi ir JAV LB 
Krašto valdybos socialinių rei
kalų taryba, kuriai pirminin
kauja nepailstanti darbuotoja 
Birutė Jasaitienė. Jos būstinė 
— 2711 West 71 Street, Chica-
go, IL 60629. Keliauninkai 
stipriai, gardžiai ir pigiai pa
valgė pietus. Birutė labai 
trumpai papasakojo apie šios 
institucijos darbus, tikslus, 
problemas. Čia dirba septyni 
darbuotojai, kurių darbo plo
tai yra žymiai didesni, negu 
šie nuoširdieji savanoriai gali 
aprėpti. Bet daroma visa, kad 
lietuviškoji, ypač vyresnioji 
karta, būtų kuo geriausiai ir 
tiksliausiai informuojama 
apie šio krašto įstatymų pa
keitimus, apie draudimus, 
sveikatos apsaugą ir t.t. Bi
rutė Jasaitienė ir Aldona 
Šmulkštienė kas savaitę 
„Draugo" dienraštyje rašo 
pensininkams rūpimais klau
simais. Tarybai nemažai rū
pesčių kelia ir Clevelande lie
tuvių sodybos teisiniai klausi
mai. Tarybos pirmininkė atsa
kinėjo ir į pateiktus klausi
mus. Su šiuo sustojimu buvo 
baigta viešnagė Čikagoje. 

Lakefront autobusas trečią 
valandą pajudėjo Ohio valsti
jos kryptimi. Nors mūsų pro
fesionalus šoferis sakėsi ir Či
kagą gerai pažįstąs, bet, pasi
rodė, kad tai nebuvo visai pa
tikimas teigimas. Mūsų auto-

Nuotr. VI. Bacevičiau* 

KITOKIO UŽSIENIO LIETUVIAI 

Tiek šiapus Atlanto, tiek 
Australijoje ar Pietų Amerikos 
demokratijose įsikūrusių už
sienio lietuvių dauguma buvo 
tėvynę praradusios karo au
kos. Jie nenustojo mylėti savo 
tėvynės ir po svetimu dangu
mi užaugino naujas lietu
viškas kartas su mokyklomis, 
organizacijomis, spauda ir ki
tomis kultūrinio gyvenimo 
apraiškomis. Sovietų Sąjungai 
subyrėjus, palengvėjo kelio
nės, užsimezgė tamprūs ryšiai 
tarp Lietuvos ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių, bet, kal
bėdami apie užsienio lietu
vius, mes paprastai turime 
minty arba šiapus Atlanto, ar 
anapus Ramiojo vandenyno 
gyvenančius, tačiau retai te-
užsimename apie arti Lietu
vos, Lenkijos teritorijoje esan
čius mūsų brolius ir seses, 
kurių tėvynė yra Suvalkų tri
kampyje, deja, tapusio Lenki
jos teritorijos dalimi. 

Kai į Ameriką atvyko Puns
ko Kultūros namų kaimo ka
pela „Klumpė", spaudoje skai
tėme reportažus apie jos 
puikius pasirodymus, tačiau 
„Klumpės" ir Punsko istorija 
yra taip pat vertos dėmesio. 
Juozo Kalesinsko iniciatyva 
1966 metais, dar siautėjant 
komunistinei priespaudai 
buvo įkurta „Klumpė", kurios 
pradinį personalą sudarė vy
resnio ir vidutinio amžiaus 
muzikantai. Ilgainiui padidėjo 
narių skaičius, buvo pradėta 
dainuoti, o buvusiuose rabino 
namuose įsisteigti Punsko lie
tuvių kultūros namai tapo lie
tuviškos veiklos centru. Dabar 
ir to centro, ir „Klumpės" di
rektorė, programos pranešėja 
ir dainininkė yra Jūratė Kar-
dauskienė. Pokalbyje su ja 
patyriau, kad Punske ir jo 
valsčiuje gyvena apie 80 pro
centų lietuvių, veikia aštuon
metė pradinė mokykla su 
lenkų ir lietuvių dėstoma kal
ba, veikia Kovo 11-osios Lietu
vių gimnazija, žemės ūkio 
technikumas ir muzikos mo-

busas daugiau kaip valandą 
„klajojo" Čikagos didmiesčio 
gatvėmis, nutoldamas ir vėl 
priartėdamas prie miesto cen
tro. Bet keleiviai turėjo progos 
pažinti ir labai apleistus did
miesčio rajonus, su apskuru
siais vaikėzais, griūvančiais 
namais, prišiukšlintomis gat
vėmis. 

Grįžtant namo keleiviai sa
vo šoferiui vis dėlto sudėjo ne
mažai doleriukų ir padėkojo. 
Jis atsakė gražiu žodžiu. O 
ekskursijos vadovui Vytautui 
ir Angelei Staškams ir jų tal
kininkams padėkota ir sugie
dota „Ilgiausių metų", prime
nant, kad ir ateityje nepa
mirštų tokių šaunių iškylų. 
Clevelande jau buvo naktis, 
kai mūsų autobusas sustojo, iš 
kur prieš porą dienų pajudėjo 
„Čigonų barono" spektaklin. 

V. Rociūnas 

kyklos. Mokiniai, baigę Kovo 
11-osios gimnaziją studijuoja 
Lenkijos ir Lietuvos aukšto
siose mokyklose ir grįžta 
dėstyti. Sunki vadovėlių pro
blema, nes griežtųjų mokslų 
vadovėliai, kaip geografijos, 
chemijos ar fizikos, yra tik 
lenkų kalba, tačiau dėstoma ir 
atsakinėjama tik lietuviškai. 
Lenkijos švietimo ministerija 
labai delsia lietuviškų va
dovėlių leidimą, o lietuvių kal
bos vadovėUai yra paruošti 
pačių mokytojų. Lietuvių Kul
tūros namai buvo įsteigti 1956 
metais buvusiuose rabino na
muose. 1980 metais buvo nu
matyta statyti kultūros rūmų 
pastatą, bet Lenkijos vyriau
sybė ilgai delsė išduoti lei
dimą, kol pagaliau jis buvo 
gautas 1988 metais. Tuoj buvo 
pradėti kasimo darbai, bet 
taip pat buvo pageidaujama, 
kad Lenkijos vyriausybė tą 
pastatą finansuotų. Pernai, 
Punskui šventus 400 metų ju
biliejų, vyriausybė Punsko 
valsčiui padarė stambią pi
niginę dovaną, tačiau to 
neužtenka. Kultūros namų 
veiklą išlaikė Punsko vaivadi
ja ir Lenkijos Kultūros mini
sterija, o etatinių darbuotojų 
nuo 1990 metų atlyginimus 
moka Punsko valsčiaus valdy
ba. Kultūros namai globoja 
kaimynystėje esančius ansam
blius ir rūpinasi jų gastro
lėmis. Kai „Klumpė" kreipėsi į 
Varšuvoje esančią Amerikos 
ambasadą vizų reikalu, iškilo 
problema, nes buvo išduotos 
vizos tik septyniems „Klum
pės" nariams. Reginos Naru-
šienės intervencijos dėka, kon
taktavus Amerikos ambasadą, 
visi „Klumpės" nariai gavo vi
zas ir atvyko gastroliuoti į 
Čikagą, Filadelfiją, Clevelan-
dą, o iš ten į Kanadą. 

„Klumpės" vadovas Vytau
tas Pečiulis, profesionalas 
chorvedys, groja akordeonu, 
smuiku, armonika, skudu
čiais, mušamais instrumen
tais, dainuoja, o koncerto 
metu originaliai kaitalioja in
strumentus, nuolat juda, Šo
kinėja, vaidina. Lenkijos švie
timo ministerijos padedamas, 
jis įsteigė Suvalkų-Punsko pir
mo ir antro laipsnio muzikos 
mokyklos filialą. Kultūros na
mams ir „Klumpei" dešimtį 
metų vadovavo Algirdas Jonas 
Vaina. Kultūros namuose yra 
įsteigtas repeticijų kambarys, 
mokyklos ir sporto salės, ku
riose vyksta renginiai. Abu va
dovai tvirtina, kad savo darbą 
atlieka be didelių kliūčių, 
jiems kartais padeda Lenkijos 
kultūros ir meno ministerija. 
Punsko valsčiuje pnskaitoma 
apie 4 tūkstančius lietuvių, o 
kitose Lenkijos vietovėse jų 
esama virš 12 tūkstančių. 

Abu vadovai pirmą kartą 
lankosi Amerikoje. Jie tvirti
na, kad ji labai skiriasi nuo 
Europos savo architektūra, 
net ir miestai yra nepaprastai 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (Įandscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
W a a l i Ų U i , D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $ 1 3 0 mėnesiui . 
Kreipus tel. (202) 244-2373. 

IR GYVYBES DRAUCMMAS. 
Agante Frar* Zapois ir Off. Mgr Aukse 

S. Kana kata lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Waat 951h Street 
Tai. (708) 424-6654 

(773)881-8854 

Išnuomojamas 
kambarys rūsyje 

Marąuette Parko apyk 
Tel. 773-436-3409. 

Parduodamas moderniausių 
„super-abrasive" įrankių ga
mybos fabrikas, turįs ryšių su 
viso pasaulio pramone. Gera 
proga tapti milijonierium per 
trumpą laiką! Kreiptis: Mazil 
Research Ca, 1171 VVithing-
ton St, Ferndale, MI48220. 

narnų valymui. 
Viena moteris valo 2 namus į dieną. 
Alga $380 i sav. Kambarys gyventi ir 
transportacija bus parūpinta. Darbas ne 
Čikagoje. Tel. 606-244-9393 arba 606-
444-5126. Susikalbėti galima lenkiškai, 
tutiikai arba anghflai. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

" (773)586-5959 
(708)425-71(0 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Gznluifc KMIECIK REALTORS 
'mm 7922 S Puiaski Rd 
4A. 4365 S.Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR SALE 
Oak Lawn, IL 
bnght & cheery 

2 bedrm condo with eat -įn kitehen. 
Low monthl) absessmem fee Call 708-
952-3607 Century 21/Dabbs Karen 
Gaytord 

Lietuvis, FlagstafT, AZ, planuoja 
įsteigti ,.nonprofiiv' namus vyr. 
amžiaus lietuvių kilmės žmonėms ant 
savo gražios sausos, mišku apaugusios 
žemės. Šiam projektui įgyvendinti jis 
ieško partneno. kuris galėtų prisidėti ir 
finansais. Susidomėjusius prašo rašyti: 
Dale Hali. 3211 VV. Sell's Dr., Phoe-
nix, AZ 95017. 

Namų valymui reikalingos 
jaunesnio amžiaus moterys 

turinčios savo transportą. 
Tel. 815-164-7146 
arba 708-802-9197. 

POLIS HER 
Permanent position available 

with small manufacturer of 
valves and faucets. Mušt have 
experience on brass castings. 
Excellent starting pay plūs aH 
benefiu. 

Call 312-666-5500. 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 

Tel. 708-423-9162. 
Kalbėti lietuviškai. 

FOR SALE 
Chicago Ridge, IL 

1" fl. condo, 2 bedrm., 2 baths. 1 
car garage. Great location.Call 708-
952-3607 Century 21/Dabbs 
Karen Gaytord 

ŠEIMA 
IEŠKO IŠSINUOMOTI 

BUTĄ. 
Tel. 773-478-0343 

NUOŠIRDI PADĖKA 

Gerb. Juozui Kojeliui 
paaukojusiam $ 1,000 

Raseinių rajono 
pagrindinei Paliepių mokyklai. 

Benediktas Siliūnas, 
Paliepių mokyklos direktorius 

skirtingi, tačiau juose gyve
nantys lietuviai yra vaišingi, 
nuoširdūs ir malonūs, svečius 
gražiai globoja, o koncertų 
metu jau nuo pirmo progra
mos numerio jaučiasi kontak
tas su publika. Prie to daug 
prisidėjo ir kapelos direktorė 
bei dainininkė Jūratė Kar-
dauskienė, programos protar
piais skaitydama puikiai pa
ruoštus pranešimus. Visi trys 
vadovai tvirtina, kad tarp 
1975-1985 metų buvo labai 
sunku palaikyti kontaktą su 
Lietuva, o lenkų kultūra jiems 
nepriimtina. Nepaisant tokių 
sunkių sąlygų, jie liko ištikimi 
savo kilmei ir pajėgė puoselėti 
tautinį meną. 

Clevelande „Klumpės" kon
certą globojo ir jos nariais 
rūpinosi Clevelando LB apy
linkės valdyba, kuriai vado
vauja kopirmininkai — dr. 
Dainius Degesys ir dr. Rai
mundas Šilkaitis su energinga 
valdybos narių talka. Jie 
„Klumpės" narius vežiojo su
pažindinti su miestu, aplanky

ti a.a. prezidento Smetonos 
mauzoliejų, garsųjį Clevelan
do muziejų ir kitas įdomias 
vietoves. Džiugu, kad Ameri
kos lietuviai turėjo progą su
artėti ir pabendrauti su 
„kitokio užsienio" lietuviais, 
kurių gyvenimas buvo visai 
nepanašus į tuos „užsienio lie
tuvius", kuriais esame patys. 
Jei virš keturių dešimtmečių 
gyvenome laisvėje, tik reikėjo 
mokytis ir dirbti, kad galėtu
me įsikurti, tai Punsko ir kitų 
Lenkįjos lietuvių gyvenimo 
metai slinko priespaudos še
šėlyje, be tikėjimo ar kitų 
žmogaus laisvių. Džiugu, kad 
turėjome ne vien išgirsti jų 
muziką ir dainas, bet asme
niškai susipažinti su Lenkijos 
lietuvių patriotais. 

Aurelija M. Balaiaitienė 

Rugpjūčio 26 d. sukanka 
136 metai, kai gimė (1861-
1919) Vilius Kučius, vertėjas, 
spaudos darbuotojas, mokyto
jas, „Aušros" bendradarbis. 

. • 



ABEJOJU JAV KONSULĖS 
VILNIUJE TEIGIMAIS 

Mane, kaip ir daugelį JAV 
lietuvių, jaudina liūdnos ap
raiškos, kurios dedasi JAV 
ambasados konsuliniame sky
riuje Vilniuje. Konkrečiai: ten 
yra atimamos Lietuvos pilie
čių teisės apsilankyti jų išsva
jotame krašte Dėdės Šamo že
mėje, atsisakoma jiems iš
duoti vizas, šaipomasi iš jų ir 
panašiai. 

Tas mintis turbūt turėjo 
išsklaidyti JAV ambasados 
konsulės D. Heien ir JAV am
basadoriaus Lietuvoje K. 
Smith lankymasis „L- ryto" re
dakcijoje ir jų pasisakymai 
šiame dienraštyje (1998 m. 
gegužės 2 d.). 

Tačiau priešingai — jie dar 
labiau sutirštino įvairiausias 
abejones dėl JAV ambasados 
konsulinio skyriaus veiklos 
bei konsulės nuoširdumo ir at
virumo. Tą patebėjo ir dien
raščio apžvalgininkas R. Va
latka savo komentaruose 
„JAV konsule greit perėmė 
KGB majorų leksiką" („Lie
tuvos rytas", 1998 m. gegužės 
4 d.). 

Iš tiesų, man, kaip JAV pi
liečiui, Čikagos apylinkėje gy
venančiam jau beveik 50 me
tų, tarnavusiams JAV kariuo
menėje, Korėjos karo vetera
nui, yra tiesiog koktu skaityti 
ir girdėti, kaip elgiasi JAV 
konsule mano tėvynėje Lietu
voje. 

Jau po ankstesnio epizodo, 
kuomet JAV ambasadoje Vil
niuje konsulės prašymu, poli
cininkų buvo sumuštas ir iš 
jos išmestas JAV pilietis, pro
testavęs prieš keistą vizų iš
davimo politiką. 

Daug įvairių aspektų, kurie 
buvo iškelti anksčiau minė
tame pasikalbėjime, būtų gali
ma paminėti, tačiau mane 
labiausiai domina tik kelios 
vietos, kuriose konsule tikrai 
pasimetė ir vienu atveju — 
net sako netiesą (arba meluo
ja). 

Ji aiškina, kad net 90 pro
centų žmonių vykstančių per 
kelionių agentūras, dar tebėra 
Jungtinėse Valstįjose (iš pa
vieniai važiuojančiųjų negrįž-
tančiųjų procentas, pagal ją, 
yra žymiai mažesnis. 

Tad kodėl išduodamos vizos 
tiems, kurie naudojasi kelio
nių agentūrų patarnavimu, 
jeigu dauguma jų negrįžta? 
Sužinojau, kad šiuo metu į 
JAV atvykstančiųjų iš Lietu
vos dauguma kaip tik yra 
važiuojantieji su visokiomis 
fiktyvinėmis ekskursijomis, 
per kelionių agentūras, sumo
kėjus už „patarnavimą" nuo 
1,500 iki 2,000 dol. (neskai
tant lėktuvo bilietų kainos). 
Jie tik atvežami Amerikon ir 
paliekami, o čia juos „šefuoja" 
kiti vertelgos, kurie toliau 
sunkia pinigėlius už nuveži
mus į darbo agentūras, už 
nakvynes ir t.t. 

Ir šie žmonės (o tokių aš 
žinau bent pora dešimčių, bet, 
be abejo yra tūkstančiai) vizas 
gavo Vilniuje, ne Maskvoje, 
kaip konsule bando išsisukti. 

Kuomet, atėjęs į JAV amba
sados konsulinį skyrių, žmo
gus konsulei pasako, jog jis 
važiuoja, naudodamasis vieno 
ar kito kelionių biuro paslau
gomis, jam viza tuoj pat iš
duodama, nors, pagal jos 
pačios duomenis, tokių 90 
proc. JAV užsibūna. Ir kaipgi 
kitaip — juk jie ir moka di
džiulius pinigus, kad galėtų 
juos „atsiimti" Amerikoje už-
sibūnant. Tokie tikrai neturi 
intereso pamatyti Dėdės Ša
mo žemę, pasigrožėti jos vaiz
dais. 

Tačiau, kuomet konsulei pa
sakoma, kad vizos prašytojas 
važiuoja pavieniai p u gi

mines ar pažįstamus, iš tokio 
tik pasijuokiama. Dažnai net į 
jų visokius antspauduotus ir 
patvirtintus dokumentus ne
bežiūrima, nes ten pažymėta, 
kad prašytojas turi butą ar 
namą, šeimą, gerą darbą ir 
pan. O per kelionių agentūras 
važiuojant, dažnai apsieina
ma net be jokių įrodymų, nes 
agentai paėmė nemažas su
mas. 

Tuomet noromis nenoromis 
kyla klausimas —gal daroma 
ši „nuolaida" todėl, kad iš tų 
didelių sumų dalis nubyra 
JAV konsuliniam skyriui Vil
niuje? 

Gal apie tai paaiškintų visa
da besišypsanti konsule D. 
Heien? Man, kaip žurnalistui, 
ir tūkstančiams JAV gyve
nančių lietuvių kilmės ameri
kiečių, būtų labai įdomu su
žinoti tikrą, o ne fasadinę 
tiesą. Aš manau, kad turiu 
teisę iš mūsų valstybės repre-
zentantės to pageidauti. 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, TL 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužes 29 d. 

Aukštaitijos valstybinio parke Bitininkystės muziejiu Stripeikiuose. 

LIETUVOS ATSTOVŲ 
POKALBIS 

SU HELSINKIO KOMISIJA 

Helsinkio komisijos atstovė 
Maureen Walsh pranešė vė
liausias naujienas dėl jų pas
tangų mums padėti atgauti 
nuosavybes Lietuvoje. 

Kaip žinome iš spaudos, 
Washington kovo 28 - balan
džio 3 d. lankėsi 7 Lietuvos 
parlamentarai. Grupė prašė 
susitikimo su Helsinkio komi
sijos pirmininkais sen. Alfonse 
D'Amato ir Kongreso atstovu 
Chistopher H. Smith. Deja, 
nei vienas prašomu laiku ne
galėjo dalyvauti. Buvo pasiū
lyta susitikti su kitais Helsin
kio nariais, bet Lietuvos par
lamentarai siūlymo nepriėmė. 

Amerikos valdžios „Human 
Rights Caucus" nariai su par
lamentarais turėjo pokalbį 
(Round Table discussion), ku
riame Maureen Walsh užk
lausė, kodėl Lietuvoje negrą
žinamos nuosavybės. Į jos 
klausimą trumpai atsakė Em
anuelis Zingeris, Jonas Gylys 
ir Andrius Kubilius: nuosavy
bių grąžinimas yra labai kom
plikuotas, nes reikia grąžinti 
namus, kuriuose dabar gyve
na per 100,000 žmonių, o Lie
tuvos valdžia neturi pinigų 
kompensavimu (kitaip sakant, 
nieko nėra daroma! Kas buvo 
iš žmonių pavogta bol-
ševikmečiu, tas bus ir Lietu
vos valdžios pasilaikyta!. 
V.Š.). Tolimesnei diskusijai 
pritrūko laiko, nes buvo vėlus 
popietis ir parlamentarai 
išskubėjo kitur. 

Namų sugrąžinimo reikalu 
Helsinkio komisija yra para
šiusi oficialų laišką, kurį per 
Lietuvos ambasadorių vasario 
25 d. pasiuntė Lietuvos vy
riausybei. Į laišką atsakymo 
dar nesulaukta. Helsinkio 
komisija stebisi, kodėl tiek il
gai trunka Lietuvos valdžiai 
atsiliepti į jų oficialų laišką. 
Helsinkio komisuos darbuoto
jai planuoja vykti pokalbiams 
į Lietuvą gegužės mėnesį. 

Skaitytojai, norintieji gauti 
daugiau informacy'ų, ką dary
ti, kad ir jų nuosavybių klau
simas būtų įtrauktas į Helsin
kio komisįjos darbotvarkę, 
galite man parašyti (pridė
dami užadresuotą atsakymui 
voką): Vytautas J. Šliūpas, 
P.E, 2907 Frontera Way, Bur-
lingame, CA 94010 

Vytautas J. Šliūpą*, PE 
Budingame, CA 

DAR PALAUKITE 

Prieš dvejus metus išvykęs 
gyventi į Lietuvą ir įsikūręs 
Kauno senamiestyje, noriu su

teikti tikresnių žinių tiems, 
kurie mėgintų grįžti Lietuvą. 
Mano patarimas visiems, kaip 
mes bemylėtume savo gimti
nę, dar lukterėti, palaukti nor
malesnių sąlygų ir apsaugos 
mūsų amžiuje! 

Lietuvoje egzistuoja baisus 
terorizmas, ne tik sporgdini-
mais vienas kitų verslo part
nerių, bet taip pat neapsako
mas persekiojimas mūsų — 
atvykusiųjų (sugrįžusiųjų) — 
elektroninis persekiojimas, su
sidariusių teroristų gaujų. 
Daugiausia tai yra tų vadina
mų tautinių mažumų. Jie yra 
taip įsisiūbavę terorizmui 
prieš grįžtančius, o mes netu
rime jokios apsaugos. 

Taip pat noriu patarti, kad, 
mėgindami sugrįžti, būkite la
bai atsargūs ir vadovaukitės 
savo protu, o ne giminių, nes 
jie yra gana plėšrūs sutvėri
mai. Yra ir išimčių, bet tai re
tenybė. Nepamirškite, kad jie 
yra išauginti ir ištreniruoti 
suktybėms, melui. 

Žinoma, Lietuva yra malo
niai gražus kraštas, bet, jeigu 
rengiatės sugrįžti, patariu pa
sirinkti mažesnius miestelius 
ar net kaimus. Didieji miestai 
ir provinciniai miestai yra la
bai sužvėrėję. Daug kas turi 
pasiutišką neapykantą, parvy
kusiems iš Vakarų. Turiu pa
brėžti, kad grįžtantieji iš Sibi
ro ledynų yra neapsakomai 
persekiojami, politiniai kali
niai ir tremtiniai. 

Kazimieras Baltrusis 
Tauragė 

KALBĖKIM 
LIETUVIŠKAI! 

Gegužės 19 d. ,.Drauge" bu
vo labai įdomi žinia apie tai, 
kad prezidentas V. Adamkus 
gegužės 18 d. Vatikane sveiki
no popiežių Joną Paulių H 78-
ojo gimtadienio proga ir pak
vietė apsilankyti Lietuvoje. 

Popiežiaus sveikata lėmusi, 
kad per pusės valandos po
kalbį daugiau kalbėjęs V. 
Adamkus, nors, kaip sakė pre
zidentas, jis labiau troškęs 
pasiklausyti popiežiaus. Jiedu 
kalbėjęsi angliškai, o porą 
sveikinimo frazių V. Adam
kus pasakęs lenkų kalba. 

„Tai buvo įspūdingas, nepa
kartojamas susitikimas", sa
kė prezidentas žurnalistams. 
Kiekvienas turim savo nuomo
nę ir man atrodo, kad susitiki
mas būtų buvęs nepalygina
mai įspūdingesnis, jei Lietu
vos prezidentas popiežių Joną 

Paulių II, kuris ne tik supran
ta, bet ir kalba lietuviškai, 
būtų pasveikinęs lietuvų kal
ba. 

Atsimenu kai 1987 m. Ro
moje, švenčiant 600-ąjį Lietu
vos krikšto jubiliejų, visi bu
vom sužavėti, kai Šv. Tėvas, 
labai įspūdingoje audiencijoje 
vienam jį angliškai sveiki
nančiųjų jaunuolių garsiai pa
reiškė: „Kalbėk lietuviškai!". 

Dabar man peršasi mintis, 
kad, jei būtų stipresnės svei
katos, tai gal ir Lietuvos prezi
dentui būtų tą patį pasakęs! 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

DĖKOJAME 
KRAŠTIEČIUI 

Prieš keletą dienų Zanavykų 
krašto muziejus gavo dovaną 
— 200 dolerių. Tai Pįjaus 
Pažerūno, gyvenančio Melrose 
Park, IL, labdara. Ir tai ne 
pirmas kartas. Kiekvienais 
metais per savo gimines jis 
įteikia dovaną muziejui, ne tik 
pinigais, bet ir daiktais. Ek
spoziciją puošia Pijaus Paže
rūno atsiųsti, vingriausiais 
raštais išmarginti margučiai 
ir jo rankomis padarytas nuos
tabaus grožio medinis kryžius. 
Nemažai eksponatų muziejaus 
administracija nupirko už 
gautus iš jo pinigus. 

Dėkodami Pijui Pažerūnui 
už meilę ir dosnumą savo gim
tam kraštui, linkime stiprios 
sveikatos, sėkmės ir laimės 
gyvenimo kelyje. 

B.Sakalauskienė 
Zanavykų krašto muziejaus 

direkcijos vardu 

KVIEČIAME SUGRĮŽTI 
{TĖVYNE 

Pagyvenusius žmones, kurie 
nori sugrįžti į tėvynę, bet ne
turi kur, kviečiame apsigyven
ti Kauno Maltos ordino sene
lių namuose, kurie įsikūrę 
Kaune, Panemunėje, gražiame 
trijų aukštų pastate. Greta 
esantis nedidelis sodas ir šilas 
su vingiuojančiais takais siūlo 
ne tik ramybę ir poilsį, bet ir 
galimybę šiek tiek pasivaikš
čioti. 

Senelių namuose yra vien
viečiai ir dviviečiai kambariai. 
Vienviečiai kambariai yra 9 
kv. m dydžio, dviviečiai — 13 
kv. m dydžio. Prie kiekvieno 
kambario yra prieškambaris 
ir vonios patalpa. Kambarius 
tvarko globos darbuotojai. Gy-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

ventojas gali kambarį apsista
tyti savo baldais ir individua
liai apipavidalinti. Baltiniai ir 
patalynė yra skalbiami skal
bykloje. 

Medicinos seselės dirba išti
są parą. Yra gydytojas, o, 
esant reikalui, konsultacijai 
pakviečiami gydytojai iš polik
linikos, veikia dantų ir fiziote
rapijos kabinetai, 2 kartus per 
savaitę pravedama gydomoji 
mankšta. 

Siuvėja atlieka smulkų rūbų 
remontą, kirpėja apkerpa ir 
nuskuta. 

Senelių namuose yra kape
lionas ir kiekvieną dieną na
mų koplytėlėje yra aukojamos 
Mišios. Viena autobuso stotelė 
nuo Senelių namų yra ir 
Aukštosios Panemunės bažny
čia. 

Dažnai koncertuoti atvyksta 
įvairių mokyklų moksleiviai, 
poetai, Kauno Muzikinio teat
ro solistai. 

Senelių namai turi 8 ir 15 
vietų mikroautobusus bei 
lengvąjį automobilį, todėl daž
nai organizuojamos įvairios 
ekskursijos. Susisiekimas su 
miesto centru yra geras, šalia 
Senelių namų yra stotelė, kur 
sustoja autobusai bei maršru
tiniai taksi. 

Pageidaujantys apsigyventi 
Senelių namuose, turi būti lie
tuvių kilmės. Jei pageidauja, 
Lietuvos pilietybę galima sut
varkyti vietoje, Lietuvoje, ta
čiau tai sudarytų šiek tiek 
sunkumų. 

Maloniai kviečiame aplan
kyti mūsų Senelių namus. 
Mes galime suteikti galimybe 
laikinai pagyventi Senelių na
muose ir patiems viską pama
tyti. Mūsų adresas: Kauno 
Maltos ordino Senelių namai, 
Kurtinių g. 1A, LT-3016 Kau
nas, Lietuva, Tel. (370-7) 
345255, faksas: (370-7) 
745294), Elektroninis paštas: 
seneliai@kaunas.omnitel.net 

Aldona Krinickienė 
Direktorė, soc. darbo 

magistrė 
•Marijampolė. Balandžio 

19 d. Šv. Ark. Mykolo parapi
jos Šeimos centro salėje vyko 
pirmasis norinčių šią vasarą į 
Taize vykti parapijiečių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 50 žmonių. Už parengia
muosius darbus atsakingas 
kun. Paulius Chudzik, MIC. 
Numatoma organizuoti dvi 
grupes, kurias sudarys dau
giausia Marijampolės viduri
nių mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleiviai. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Š 5 J Mutual Federal Savings and Loan 

k-™*** Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Caaimir G. Oksas, President 

I Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

A.tA. 
JADVYGA DROMANTIENĖ 

STANKEVIČIŪTĖ 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksčiau 

Anghjoje. 
Mirė 1998 m. gegužes 28 d., 5:20 vai. ryto sulaukusi 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Nevarėnų mieste. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nubudę liko: vyras Petras, brolis Kazys Stankevičius su 

šeima Lietuvoje; pusseserė Bronė Karlinavičienė su šeima 
Kanadoje; svainiai Povilas ir Vincas Dromantai su šeimomis 
Lietuvoje; sūnėnai Vytas ir Arūnas Bendoraičiai su šeimomis 
Amerikoje bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tauragės ir Anglijos lietuvių klubams. 
Velionė pašarvota gegužės 30 d., šeštadienį ir gegužės 

31 d., sekmadienį nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 1 d., pirmadienį. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, brolis, pusseserė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRAS BALTRAMONAS 

Minint mūsų mylimo Tėvelio mirties sukaktį, kurio 
netekome 1973 m. gegužės 31 d. 9, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š.m. gegužės 31 d., 9 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje ir 7 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Petrą savo maldose. 

Nubudę: dukterys Zita, Asta, žentas Vytautas bei 
anūkės Tina ir Aura. I 

A.tA. 
EDVARDAS ABAZORIUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. gegužės 28 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 78 metų. 
Gimė 1919 m. lapkričio 11 d. Lietuvoje, Biržų apskrityje, 

Latvygalos kaime. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: giminės, draugai ir pažįstami JAV, Kanadoje 

ir Lietuvoje. 
Velionis buvo vyras a.a. Stasės. 
Priklausė Šv. Kryžiaus ir Švč. M.Marijos Gimimo 

parapijoms, taip pat Lietuvos Vyčiams, 24 kuopai. 
Velionis pašarvotas gegužes 31 d., sekmadienį, nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks birželio 1 d., pirmadienį. Iš laidojimo 

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

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: giminės ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. J 

mailto:seneliai@kaunas.omnitel.net
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Lietuvių tautinėse kapinėse pašventintasis Sibiro tremtiniams ir tautos 
genocido aukoms atminti koplytstulpis, pastatytas Pranės ir Juliaus Pa-
kalkų lėšomis bei pastangomis. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 31 d., 12 vai., šv. 
Mišias aukos prel. dr. Ignas 
Urbonas.-Uždarius Šv. Kazi
miero lietuvių parapiją Gary, 
IN, tai bus pirmos šv. Mišios, 
kai susirinks Indianos, Illinois 
valstijų šiaurėje ir Michigan 
valstijos pietų dalyje gyvenan
tys lietuviai. Kitos šv. Mišios 
bus aukojamos birželio 14 d. 
Union Pier, MI. Po šio sekma
dienio pamaldų, 1:30 vai. p.p., 
Fortune House vyks Beverly 
Shores Lietuvių klubo susirin
kimas su svečiais. 

Moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje vyks lie
pos 19 -26 d. Registracijos la
pai ir visa su stovykla susijusi 
informacija ateinančią savaitę 
bus paštu pasiųsta pernai va
sarą stovyklavusiems asme
nims. Kiti dėl informacijos ir 
registracijos prašomi nedel
siant kreiptis tel. 708-839-
8144. Kviečiami visi mokslei
viai ateitininkai. 

Atšaukiamas tautinių šo
kių grupių pasirodymas. 
turėjęs įvykti birželio 14 d. 
Jaunimo centre, prieš joms 
iškeliaujant į Lietuvą daly
vauti Pasaulio lietuvių dainų 
ir šokių šventėje. 

„Židinio" pamaldos su 
šv. Mišios bus šeštadienį, 
birželio 6 d., 4 vai. p.p.. 
Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami kar
tu pasimelsti. 

Cicero apylinkėje Tragiš
kųjų birželio įvykių paminė
jimas bus birželio 7 d., sekma
dienį, Šv. Antano parapijos 
salėje tuojau po 11 vai. ryto 
iv Mišių. Programos akade
minėje dalyje kalbą pasakys 
Lietuvos generalinis konsulas 

Čikagoje Giedr ius Apuokas. 
menine dalį atliks muz. Alfon
sas Seniūnas. LB Cicero apy
linkės valdyba ir Amerikos 
Lietuvių tarybos Cicero sky
riaus valdyba kviečia visus va-
k.T-.r::j priemiesčių lietuvius 
minėjime dalyvauti. 

Čikagos Šeimos klubas 
kviečia į susitikimą, kuris 
ruošiamas paskutinį gegužės 
šeštadienį (05.30) Jaunimo 
centre. Socialiniais klausimais 
kalbės JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė; ji atsakinės ir į domi
nančius klausimus Apdrau-
dos reikalais kalbės Frank 
Zapolis iš „State Farm" ben
drovės. Apie ruošiamą išvyką į 
gamtą papasakos Mindaugas 
Bielskus. Kviečiame visus. In
formaciją teikia Marija Se-
reikienė tel. 708-389-8017. 

IŠKILMĖS LIETUVIU 
TAUTINĖSE KAPINĖSE 

Mirusiųjų prisiminimo ir pa
gerbimo diena Čikagos Lietu
vių Tautinėse kapinėse vi
suomet minima sekmadienį, 
kad žmonės galėtų dalyvauti 
kitą dieną ir oficialiai skelbia
moje „Memorial Day" iškilmė
se Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. Šiemet iškilmės vyko 
gegužės 24 d. 

Iškilmes pravedė L.T. kapi
nių valdybos pirm. Julius R. 
Kuzas. Amerikos legionierių 
lietuvių Don Varnas Posto ko-
mandierius P. Paškauskas 
pravedė už laisvę žuvusių 
karių pagerbimo apeigas. Čia 
su vėliavomis dalyvavo ir Lie
tuvos šauliai tremtyje: Vyt. 
Didžiojo rinktinė, ^flaipėdos" 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Šven
tė pradedama 9 vai. r. šv. Mi-
šiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po Mišių — 10:30 
vai. r. iškilmingas posėdis PL 
centro didž. salėje. 12 vai. p.p. 
gegužinė Ateitininkų namuo
se. Visi jaunučiai, moksleiviai 
ir studentai privalo dėvėti uni
formomis. Visi ateitininkai ir 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti. 

LFK „Lituanica" vyrų ko
manda sekmadienį, gegužės 
31 d. , 3 vai. p.p. žais pirmeny
bių rungtynes prieš „Real" 
futbolo komandą. Rungtynės 
vyks Lemonte, aikštėje prie 
PL centro. Šiuo metu „Litua-
nica" >Ta viena pirmaujančių 
komandų pavasario rato var
žybose „Metropolitan" lygos I 
divizijoje. „Lituanica", po pen
kių rungtynių, džiaugiasi su
rinkusi 12 taškų. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami sekmadie
nio popietę maloniai praleisti 
stebint mūsų vyrus žaidžiant 
aukšto lygio žaidimą ir paska
tinti juos dar vienai pergalei. 

Algis Arvydas, Elgin, IL, 
siųsdamas „Draugo" dienraš
čio prenumeratos mokestį, at
siuntė 105 dol. laikraščio iš
laidoms sumažinti. Nuošir
džiai dėkojame. 

Michael Bill, besimokantis Mairon 
Traku pilies modelį. 

mokvKiojc. lemonte. padaręs 

ir Daukanto jurų šaulių kuo
pos. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas Giedrius Apuo
kas ir vicekonsule Renata Da-
rulienė. Konsulas G. Apuokas 
šia proga kalbėjo: 

„Lietuvoje mirusieji pager
biami vėlyvą rudenį, kai die
nos vis trumpesnės ir tamses
nės, o gamta ruošiasi sustingti 
žiemai. Čia Jungtinėse Valsti
jose Atminties diena pažymi
ma gamtai sužydus, prieš pat 
vasaros įkarštį. Tačiau šis 
skirtumas neužgožia pagrin
dinės idėjos, kuri bendra tiek 
čia, tiek Lietuvoje — pagerb
dami išėjusius, prisimindami 
jų darbus ir nuopelnus, puo
selėdami jų atminimą ir poil
sio vietas, mes kartu semia
mės išminties ir stiprybės 
šiandienos darbams, geriau 
suprasdami kokią ateitį, kodėl 
ir kaip ją kuriame. 

Ši diena — 'Memorial Day" 
— mums lietuviams ypatinga 
ir tuo, kad ji skiriama visiems, 
kovojusiems už Amerikos lais
vę. Kova už laisvę turi unika
lią universalumo savybę; nes
varbu, kur ji bevyktų ir už 
kieno laisvę bebotų kovojama, 
ji be galo svarbi kiekvienam, 
kuris gerbia žmogaus teisių ir 
demokratijos idealus. Todėl 
Lietuvai itin brangus ir svar
bus atminimas tų lietuvių, ku
rie gynė Jungtinių Valstijų 
idealus, kovodami su fašizmu 
Antrojo pasaulinio karo me
tais, su komunizmu Korėjoje 
ir Vietname, daugelyje kitų 
vietų. Tai kartu buvo kova ir 
už Lietuvos laisvę. Šis faktas 
labai svarbus ir dabar; rody
dami ryžtą aukotis už kitų 
laisvę, mes įgauname morali
nę teisę tikėtis pagalbos ir pa
ramos, jei mums bus sunku, 
suprasdami tai, šiandien Lie
tuvos kariai petys į petį su 
amerikiečiais ir kitais sąjun
gininkais gina taiką Bosnįjoje. 
Kuo laisvesnis ir teisingesnis 
bus visas pasaulis, tuo sau
gesnė bus kiekviena tauta, 
kiekvienas žmogus. Todėl 
mums toks brangus kiekvieno 
kovotojo atminimas. 

Lenkdami galvas prieš savo 
pasitraukusius pirmtakus, bū
dami dėkingi už jų įvairiapu
sišką palikimą, stengiamės 
neapvilti jų idealų, o, atvirkš
čiai, pasiekti jų klestėjimo". 

Solistė Dalia Fanneli ir Pet
ro Zalubos dūdų orkestras at
liko giesmių programą. L. T. 
kapinių sekretorius M. Batu-
tis paminėjo ir pagerbė nese
niai mirusį kapinių direktorių 
Peter Dapser, kuris direkto
riumi buvo nuo 1973 metų. 
Pirm. J. Kuzas pagarbiai įver
tino buvusio direktoriaus Vyto 
Uznio darbus. 

Iškilmės baigtos visiems gie
dant „God bless America". 

Paminėtina, kad anksčiau 
iškilmėse yra dalyvavę buvu
sieji Lietuvos konsulai ir ke
letą kartą Valdas Adamkus, 
dabartinis Lietuvos preziden
tas. 

LTKInf. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo taryba gegutės 20 d. posėdyje. Iš kairės: Leonas Mas kali anas, dr. Gediminas Ba-
lukas, Tadas Bukaveckas, dr. Kazys Ambrazaitis, Liudas Slėnys, V. Drupaitė, dr. Jonas Račkauskas, dr. Vytau
tas Narutis (naujasis tarybos pirmininkas), Albertas Kerelis ir Bronius Juodelis. 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMŲ 
TARYBOS POSĖDIS 

Prieš pusmetį Čikagoje 
įvykusio X Mokslo ir karybos 
simpoziumo finansinės atskai
tomybės bei jo ruošos ir eigos 
vertinimas MK simpoziumų 
tarybos posėdyje įvyko 1998.-
05.20 Jaunimo centro patal
pose. Posėdyje dalyvavo tary
bos pirm. Albertas Kerelis, di
rektoriai: dr. Kazys Ambra
zaitis, dr. Gediminas Balukas, 
Leonas Maskaliunas, dr. Vy
tas Narutis ir dr. Jonas Rač
kauskas; dalyvavo ir tarybos 
iždininkas Liudas Šlenys, 
sekretorė Violeta Drupaitė; 
Kontrolės komisijos pirm. Ta
das Bukaveckas ir X simpo
ziumo rengimo komiteto pirm. 
Bronius Juodelis. 

Posėdis buvo pradėtas su X 
simpoziumo pranešimais. Ta
rybos pirm. A. Kerelis labai 

Dr. Vytautas Vygantas 
atvyksta iš Tezas valstijos ir 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Čikagos ir apylinkių ateitinin
kų Šeimos šventėje, sekma
dienį, birželio 7 d. Šventė bus 
pradėta 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Po Mišių — 
10:30 vai. r. PLC didž. salėje 
iškilmingo posėdžio metu vyks 
jaunučių, moksleivių ir stu
dentų įžodžiai. Iškilmėms pa
sibaigus, bus vykstama į Atei
tininkų namus, kur vyks sma
gi pavasario gegužinė. Visi 
ateitininkai ir jų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti. 

teigiamai įvertino mokslinės 
programos komiteto ir organi
zacinio komiteto ruošos ir ei
gos darbus, kurie buvo atlikti 
trumpiausiu laiku (per 6 mė
nesius) visų buvusių simpo
ziumų ruošos istorijoje. Jis ir 
visi kiti direktoriai dėkojo dr. 
V. Naručiui ir Broniui Juode
liui, bei visiems organizacinio 
komiteto nariams už gerą pa
reigų atlikimą. 

Mokslinės programos pirm. 
dr. V. Narutis pasidžiaugė la
bai gausiu programos prele
gentų dalyvavimu, apgailes
taudamas, kad sistemingam 
sesijų koordinavimui pritruko 
laiko. Netikėtas buvo moksli
ninkų iš Lietuvos taip gausus 
dalyvavimas, kuris praturti
no šį simpoziumą. Lietuvos 
rezistencinė tematika sesijo
mis ir parodomis buvo visiš
kai atlikta, kaip kad buvo 
planuota simpoziumų tary
boje. 

Organizacinio komiteto 
pirm. Br. Juodelis pabrėžė, 
kad per taip trumpą laiką at
likti simpoziumo ruošos ir jo 
eigos darbus pavyko tik turint 
darbštų ir patyrusių asmenų 
komitetą. Ruoša buvo glau
džiai koordinuojama su dr. V. 
Naručiu ir tarybos pirm. A. 
Kereliu, bei V. Drupaitė, ku
riems pareiškė didelę padėką. 
Padėka buvo pareikšta ir di
rektoriui L. Maskaliūnui, po 
simpoziumo svečius vežioju
siam po Čikagos įdomybes. 

Apie tas keliones bei svečių 
pasitenkinimą papasakojo ir 
pats L. Maskaliunas. Aprašy
mai vis dar eina „Mokslo Lie
tuvoje". 

Iždo apyskaitą pateikė iždi
ninkas L. Šlenys. X MK simpo
ziume pajamų (be svečių iš 
Lietuvos kelionių ir jų vieš
bučio, ką apmokėjo Lietuvos 
vyriausybė) gauta 38,915 dole
rių; išlaidų buvo 41,358.99 
dol., liekant 2,442.99 dol. defi
citui, kurio apmokėjimui yra 
paprašytas Lietuvių fondas. 

Revizijos komisįjos pirminin
kas Tadas Bukaveckas visiems 
išdalino ir perskaitė š.m. ba
landžio 8 d. atliktą revizijos 
komisijos iždo tikrinimo aktą. 
Iždo dokumentai ir banko 
čekių knygutė vedama tvar
kingai. 

Klausimas kilo, ar reikėtų 
dabar išleisti svarbiųjų X sim
poziumo pranešimų, kurie yra 
gauti, leidinį. Tarybos narių 
dauguma nusprendė išleisti; 
tam iš iždo skiriant 2,000 dole
rių, leidinio darbus atliekant 
dr. Vytui Naručiui. 

Pagal tradiciją, kad po sim
poziumo atsistatydina tarybos 
pirmininkas, šiame posėdyje 
pasitraukė pirm. Albertas Ke
relis. Nauju pirmininku buvo 
išrinktas dr. Vytas Narutis. 
Taryba padarė nutarimą, kad 
sekretorė ir iždininkas ex-
oficio įeina į tarybą kaip pilna
teisiai nariai. Naujam pirmi
ninkui buvo palinkėta susti
printi tarybos veiklą ir gauti 
daugiau paramos iš atstovau
jančių organizacijų. 

Br. J. 

Montcsson mokyklėle: 
didžiavimu stebi 

../.::" ~:'.kini.ii :i?.liek;i programa savo tėveliams, kuris, be abejo, jie su pasi-
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• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. 18 JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos visų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės ii kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 00525, 
tel. 1-708-340-8341. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Prancisco, Chicago, IL 60632. 

(ak.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai. TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Tel. 
1-773-838-1050. 

(•k.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus i Lietuvą ir kitus pa

saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL tel 847-392-6320. 

(sk.) 
• Nepraleiskite progos 

aplankyti daiL Vaclovo Rato 
paroda Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL. Muziejaus 
darbo valandos: šeštd.-sekmd. 
nuo 11 v J*, iki 2 v.p.p. 

(sk.) 
• A.a. Viktorijos Klei-

vienės atminimui draugai ir 
artimieji paaukojo $195 Lithua-
nian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams: L.Devei
kytei, M.Harris, J. ir J.Laba
nauskams, R. ir J.Mozoliaus-
kams, Ž.Pranckevičienei, E.Put-
rienei, DPutrienei, L. ir AJur-
kunams, M.Šaulienei ir I.So-
deikienei. Reiškiame gilią užuo
jautą šeimai. 

(sk.) 
• Sofija Plenienė, Oak 

Lawn, IL, Emilija ir Stasys 
Kazlauskai, Arligton, MA, 
Danutė ir Juozas Doveiniai, 
Clinton Township, MI, Julius 
Vilčiauskas Waterbury, CT, 
Irena Vinclovss, Mayfield 
Vlg., OH, visi globoja našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami metinę 
globą atsiuntė po $160. Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 

komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Neringos restorane, 

2632 W.71 St., gegutės 29 d., 
penktadienį ir gegužės 30 d., 
šeštadienį, 8 vai. vakaro gros 
Algimanto Barniikio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773-
476-9026. 

(sk.) 
• Puikus kambarys, svei

kas maistas, visos reikalingos 
paslaugos suteikiamos susirgu-
siam arba asmeniui, kurii 
nebegali gyventi vienas. Tel. 
773-863-8980, Apolonija. 

(sk.) 
•Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinės administracija ren
gia pavasario gegužinę, gegu
žės 31 dU, 12 vaL, sekmadieni. 
Kaip įprasta, įvairus maistas, 
baras ir laimės šulinys. Links
mins Kosto Ramanausko orkes
tras. Visi kviečiami ir laukiami. 

(sk) 
ARAS HOOFING 


