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Parlamentarai nebuvo sekami, 
jais buvo „domimasi" 

Vilnius, birželio 11 d. 
(Elta) — Seime sudaryta Spe
cialiosios operatyvinės veiklos 
įstatymo priežiūros komisija 
kol kas neaptiko kokių nors 
visuotinį neteisėtą sekimą liu
dijančių faktų, tačiau pripa
žįsta, kad „politiniais veikėjais 
tikrai buvo domimasi rinkimų 
kampanijos metu". 

Todėl komisijos pirmininkas 
Virginijus Martišauskas bei 
narys Egidijus Bičkauskas 
ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje išreiškė nerimą dėl 
pavojingos situacijos ir net 
valstybinės problemos, kai 
operatyvinių tarnybų darbuo
tojai nebesilaiko tiesioginio 
pavaldumo, vykdydami „kon
krečios partijos pavedimus". 

Be to, tyrimo ėmęsi Seimo 
nariai teigė, kad vis dėlto iš 
esmės pasitvirtina tai, ką 
skelbė sekimo skandalą pa-
kursčiusi žiniasklaida, nors 
dalis informacijos ir buvo pa
teikta tendencingai. 

O domėjimasis politiniais 
asmenimis, anot E. Bičkaus

ko, liečia ir garsųjį Vadovybės 
apsaugos departamento 3-iąjį 
skyrių, ir net Generalinę pro
kuratūrą, kurios vienas iš dar
buotojų „pats prisipažino tei
kęs tam tikrą informaciją apie 
vieną iš kandidatų į preziden
tus". 

Beje, po trečiadienį vykusio 
susitikimo su vyriausybinės 
teisėtvarkos institucijų parei
gūnų komisijos vadovu, gene
ralinio prokuroro pavaduo
toju Kazimieru Kovarsku V. 
Martišauskas su pasitenkini
mu pareiškė, kad parlamen
tinė komisija yra padariusi 
daugiau, o vyriausybinė — 
„dar tik treniruojasi". V. Mar
tišausko vadovaujama komisi
ja jau surinko įtikinančią in
formaciją, kad vieną iš mi
nistrų sekė ne specialiosios 
tarnybos, o nusikalstamos 
struktūros. Kitu komisijos pa
siekimu V. Martišauskas laiko 
tai, kad Seimo valdyba pri
pažino suteikusi jai per men
kus įgaliojimus ir pažadėjo 
juos gerokai išplėsti. 

Premjeras jau anksčiau 
pastebėjo neteisėtą VRM veiklą 
Vilnius, birželio 11 d. (BNS; 

— Premjeras Gediminas Vag
norius atmeta buvusio vidaus 
reikalų ministro Vidmanto 
Žiemelio kaltinimus ir teigia, 
kad „kai kuriuos neteisėtus 
dalykus" ministerijos veikloje 
vyriausybė pastebėjo dar ge
gužės viduryje. 

G. Vagnorius teigė turįs 
duomenų, kad kai kurie VRM 
pareigūnai pasinaudojo tar
nybine padėtimi asmeniniais 
tikslais. 

Jis pabrėžė, kad be reikalo 
visas dėmesys sutelkiamas į 
Vadovybės apsaugos departa
mento 3-ąjį skyrių, nes „pa
žeidimų pastebėta ir kituose 
skyriuose". Žiniasklaida tei
gia, kad 3-asis skyrius vykdė 
aukščiausių valstybės vadovų, 
ta rp jų ir prezidento, sekimą, 
bet svarių faktų nepateikia. 

Tačiau nurodyti konkrečius 
įstatymų pažeidėjus premje
ras sakė galėsiąs tik po dabar 
atliekamo tyrimo. 

Kalbėdamas apie finansinių 
bylų tyrimą, premjeras sakė, 
kad buvęs VR ministras yra 
neteisus, prisiimdamas nuo
pelnus dėl jų tyrimo. „Dau
giausia darbo įdėjo vyriau
sybės kanceliarijos bei proku
ratūros vadovai", kalbėjo mi
nistras pirmininkas. 

Jis priminė, kad jo vadovau
jama vyriausybė ne kartą 
kreipėsi VRM, prašydamas iš 
esmės pradėti tirti Lietuvos 
akcinio inovacinio banko ir 
didžiausio jo skolininko Jono 
Urkos bylas. „Mūsų dėmesys 
byloms nesumažės, ir tikrieji 
kaltininkai tikrai bus nubaus
ti", žadėjo premjeras. 

Konservatoriai jaučia 
Baltarusijos varianto" grėsmę 
Vilnius, birželio 11 d. 

(Elta) — Valdančiajai konser
vatorių partijai didelį nerimą 
kelia sumažėjęs visuomenės 
pasitikėjimas politinėmis par
tijomis, kuris, praėjusios sa
vaitės duomenimis, tesiekia 
7.7 proc. 

„Jei kalbame apie demokra
tiją, tai visų politinių partijų 
uždavinys yra kelti šį pasi
tikėjimą", ketvirtadienio spau
dos konferencijoje sakė Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdybos pirmi
ninko pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus. 

Anot jo, niekas kitas, tik 
partijos apibendrina piliečių 
poreikius, pateikia juos kaip 
politines problemas. Partijos 
formuoja vyriausybę ir leidžia 
įstatymus. Aktyviai dalyvau
damos valstybės valdyme ir 
priimdamos politinius spren
dimus, jog įgyvendina savo 
programas, palaikydamos nuo
seklų politinį kursą. 

A. Bartkus teigė suprantąs, 
kad blogą partijų įvaizdį for
muoja jau nuobodūs rinkimų 
kampanijos monologai ir len
gvabūdiški pažadai tų, kurie 
niekada nesitiki būti val
džioje. „Įtakingų politinių par
tijų pažadai yra daug nuosai
kesni, daug realesni, nes jos 

žino, kad kiekvieną programos 
nuostatą reikės vykdyti", sakė 
A. Bartkus. 

Todėl dažnai matomus šū
kius — „nerinkime į Seimą 
partijos statytinio" — konser
vatorių atstovas vadino „muilo 
burbulu žmonėms apgauti". 
Anot jo, bet kuris vadovas turi 
derinti savo siekius su įta
kingų partijų programomis, 
nes vienas j is negali rasti 
būdo savo pažadams įgyven
dinti. 

A. Bartkaus teigimu, kon
servatoriai nėra nusiteikę 
prieš vyriausybėje rengiamą 
tiesioginio merų bei seniūnų 
rinkimų įstatymo projektą. 
Tačiau, partijos požiūriu, to
kie rinkimai labiau tinka 
ryškius vadovus turintiems 
miestams. Be to, ir tiesiogi
niuose merų rinkimuose gali
ma iškelti partijų kandidatus, 
sakė jis. 

„Partijų neigimas iš politinio 
pavydo, kad, gink Dieve, 
kažko gero tautai nepadarytų 
valdžioje esantys, veda prie 
pasitikėjimo partijomis maži
nimo, prie demokratijos silpni
nimo, prie Baltarusijos va
rianto", perspėjo konservato
rių atstovas, pažadėjęs, kad jo 
partija tikrai sieks tapti dar 
konstruktyvesne. 

NATO kariuomenė gali pulti 
taikinius visoje Jugoslavijoje 

Pasitinkant Gedulo ir vilties dieną, Vilniaus universiteto ligoninės „San-
tariškių klinika" kieme birželio 11d. iškilo 6 metru aukScio skulptūra — 
Rūpintojėlis, kurią sukūrė druskininkietis Antanas Česnulis, o pašven
tino monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Ligoninėje buvo surengtas mi
nėjimas, po jo — nedidelis koncertas, kuriame dalyvavo ir medikai, ir pa
cientai. 

Nuotr.: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą...", šie žodžiai išrai
tyti Rūpintojėlio skulptūroje prie „Santariškių klinikos". (Elta) 

Laisva prekyba su Rusija galima 
tik pritarus Europos Sąjungai 

Vilnius, birželio 11 d. 
(Elta) — Ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius tei
gia, kad konsultacijos dėl lais
vos prekybos sutarties su 
Rusija įmanomos tik tuo atve
ju, jeigu tokiam dokumentui 
neprieštaraus Europos Sąjun
ga. 

„Jeigu ES pritartų Lietuvos 
laisvos prekybos sutarties pa
sirašymui su Rusija, jeigu to
kia sutartimi mes priartin
tume Rusiją prie Europos, 
tuomet mes galėtume pradėti 
derybas dėl laisvos prekybos 
sutarties su šia šalimi", sakė 
premjeras spaudos konferenci
joje. 

Pasak jo, laisvos preky
bos sutartis turi būti priimti-

* Seimo Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos narys užsienio lietu-
vijos atstovas Vytautas Dudė
nas sutiktų vadovauti Seimo 
Užsienio reikalų komitetui, 
jeigu, jam būtų pasiūlytos šios 
pareigos, sakė jis Eltos kores
pondentei, paprašytas pako
mentuoti rašinius spaudoje, 
kur jis skelbiamas kandidatu į 
šį postą. Tačiau oficialiai jam 
to nesiūlyta, todėl nenorįs iš 
anksto plačiau komentuoti. V. 
Dudėnas šiuo metu dirba par
lamento Ekonomikos komite
te. Vadovavimas Užsienio rei
kalų komitetui jo nebaugintų, 
nes turi patirtį vadovaujant 
Seimo delegacijai Šiaurės At
lanto Asamblėjoje. 

* Paskirtas dar v i e n a s 
naujas švietimo ir mokslo 
viceministras. Juo tapo dabar
tinis Mokslo ir studijų depar
tamento direktorius, pirma
dienį 62-ojo gimtadienio su
laukęs chemijos mokslų dak
taras, profesorius Rimantas 
Sližys, kuris ir toliau vado
vaus šiam padaliniui- IBNSI 

na visiems — ir ES, ir Rusijai, 
ir trečiosioms valstybėms, ir, 
pirmiausia — pačiai Lietuvai. 

G. Vagnorius užsiminė, kad 
dvišalės prekybos klausimams 
jis ketina nemažai dėmesio 
skirti šeštadienį, kai Vilniuje 
viešės Rusijos užsienio reikalų 
ministras Jevgenij Primakov. 

Premjeras sakė, kad jo pa-

Bri ūselis, birželio 11 d. 
(Reuters-BNS) — NATO oro 
smūgiai prieš abi Kosovo konf
likte dalyvaujančias puses ga
lėtų padaryti galą mūšiams 
šioje Serbijos provincijoje, pa
reiškė Vokietijos radijui vy
riausiasis sąjungos karinis va
das generolas Klaus Nau-
mann. 

Ketvirtadienio interviu jis 
teigė, kad Kosovo problemos 
sprendimą turi pasirinkti poli
tikai. Jei bus nuspręsta pri
versti nutraukti mūšius, tai 
„gali būti pasiekta NATO 
priemonėmis, konkrečiai, oro 
pajėgų smūgiais", sakė gene
rolas. 

„Žengus pirmą žingsnį, rei
kia turėti ryžto eiti iki galo. 
Jeigu pirmojo smūgio būtų ne
gana, oro operacijas tektų iš
plėsti. Todėl tie, kurie ragina 
imtis karinių veiksmų, turi 
jausti didelę atsakomybę. Sim
bolinėmis priemonėmis ir ele
mentariu operacijų imitavimu 
pageidaujamo rezultato ne
gausi", sakė jis. 

Visoje Jugoslavijos Sąjun
ginėje Respublikoje bus at
rinkti taikiniai, jei NATO, 
siekdama užbaigti kovas Ko-
sove, nuspręs vykdyti karinius 
antskrydžius, pranešė Vokieti
jos gynybos ministras Volker 
Ruehe. Planuose „paskutiniu 
atveju" pradėti puolimą, kad 
būtų sustabdytas kraujo lieji
mas, taip pat numatyta pa
ties vizitas į Rusiją bus labai 
svarbus, todėl jis turi būti ge
rai parengtas. Vizitas buvo 
perkeltas iš anksčiau planuo
tos vasaros pradžios į rudenį. 
„Tą paskatino ir vyriausybės 
pasikeitimas Rusijoje, nes no
rėtųsi, kad vizito metu nauja
sis šios šalies premjeras būtų 
gerai susipažinęs su visais 
mūsų dvišalių santykių klau
simais", tvirtino Lietuvos mi
nistras pimininkas. 

Pietų Lietuvoje siaučia 
kraujasiurbiai vabzdžiai 

Vilnius, birželio 11 d. 
(Elta-LR) — Dzūkijoje pra
sidėjo mašalų (Byssonus ma-
culatus) antplūdis. Nuo jų 
kenčia Varėnos, Druskininkų, 
Alytaus ir kitų rajonų gyven
tojai. 

Vasaros darbų : laukus išėję 
dirbti žmonės, grįžta nuo 
vabzdžių sukandžiojimo suti
nusiais veidais, kai kurie iš jų 
priversti kreiptis pagalbos į 
medikus. 

Nuo vabzdžių kenčia ir gy
vuliai. Alytaus apskrityje per
nai krito keli sukandžioti gal
vijai, kartais muselės iki 
kraujo sukandžioja naminius 
paukščius. 

Mašalų antplūdis yra pra
žūtingas kurortams. Vis ma
žiau žmonių vasaros pradžioje 
ryžtasi iškylauti orie Dzūkijos 
ežerų. Jau ke'lir.'.i metai len
kai skambina j Druskininkus 
ir klausinėja, ar nėra muselių, 
sužinoję, kad yra, į kurortą 
neatvažiuoja. Net ir patys 
druskininkiečiai vasaros pra
džioje stengia> išvykti iš 
miesto. 

Dzūkijos vaistinės siūlo įvai
rių apsaugos nuo muselių 
priemonių, tačiau daugelis iš 
jų nėra labai veiksmingos, 
todėl dažnas izūkas nuo 
muselių bando apsiginti, nau
dodamas haudišKus metodus. 
Kaimo žmonės, dirbantys lau
kuose, dažnai tepasi dyzeliniu 

kuru, gvazdikų odekolonu, 
kurių kvapas šiek tiek atbaido 
mašalus. Sibire gyvenę žmo
nės prisiminė anų laikų pa
tirtį, kaip apsisaugoti nuo 
muselių. 

Pasak specialistų, anksčiau 
birželis Lietuvoje būdavo 
šaltas ir lietingas, dabar — at
virkščiai. Be to, upės už
teršiamos nutekamaisiais van
denimis, o mašalų lervos min
ta organinėmis medžiagomis. 
Deja, žuvų, kurios rytų šias 
lervas, jau yra labai mažai. 
Mokslininkai teigia, kad dar 
prieš kelerius metus stambių 
žuvų, pagautų birželio mėnesį 
Nemune, skrandžiai buvo pil
ni mašalų lėliukių, kurias 
žuvys nusiurbdavo nuo ak
menų ir augalų. Specialistai 
sako, kad šie vabzdžiai gali 
veistis tik tekančiame vande
nyje ir kategoriškai paneigia 
teiginius, esą šie mašalai su 
mediena buvo specialiai įvežti 
į Lietuvą. 

Jau kelinti metai, prasidėjus 
vasarai, dzūkai vis grasina 
stiklainj mašalų nuvežti ir 
išleisti prie Seimo rūmų, 
tikėdamiesi nors taip atkreipti 
valdžios dėmesį į šį vis smar
kėjantį siautėjimą, kurį Drus
kininkų aplinkosaugininke, 
jau nejuokais vadina ' : ;.:di-
ja. 

Aplinkos ministerija pasi
ruošusi pagelbėti savival-

naudoti sausumos pėstininkų 
pajėgas, pridūrė jis. 

Briuselyje vykstančiame 
NATO gynybos ministrų pasi
tarime jis sakė, kad visuotinai 
sutariama, jog planavimas 
turi būti baigtas kaip galima 
greičiau, kad būtų duota pas
kata diplomatinėms pastan
goms siekti politinio sprendi
mo. 

NATO sąjungininkai teigia, 
kad Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Miloševič atvirai 
naudoja „išdegintos žemės" 
taktiką, ..valydamas" kaimus 
ir kurdamas priešakinę zoną 
prie sienos su Albanija, kuri, 
kaip manoma, yra didžiausias 
ginklų ir pagalbos tiekimo šal
tinis Kosovo Išlaisvinimo ar
mijai. 

Didžiosios valstybės reika
lauja, kad iš Kosovo būtų iš
vesta armija ir specialiosios 
pajėgos, paskelbtos paliaubos, 
o provincijai suteikta autono
mija, nors etniniai Kosovo al
banai reikalauja nepriklauso
mybės. 

Taikus sprendimas tebėra 
tarptautinės bendruomenes 

t ikslas, pažymėjo V. Ruehe, 
tačiau Bosnijos patirtis paro
dė, kad ją turi paremti grasi
nimas kar ine galia. 

L i e t u v a p a s m e r k ė 
S e r b i j o s v e i k s m u s 

V i l n i u s . Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija ketvirta
dienį prisijungė prie Europos 
Sąjungos bendros nuostatos 
dėl naujų investicijų į Serbiją 
uždraudimo. 

ES, Lietuva ir kitos vals
tybės pareikalavo, kad Serbija 
sus tabdytų smurto veiksmus 
Kosovo kraš te bei at i t rauktų 
specialius policijos ir armijos 
dalinius iš Kosovo. 

„Tik atviras politinis proce
sas , o ne smurto veiksmai gaii 
padėti išspręsti konfliktą", sa
koma bendrame pareiškime. 

ES remia specialaus statu
so bei plačios autonomijos su
teikimą Kosovo kraštui Fede
ralinės Jugoslavijos Respubli
kos sudėtyje. 

Gegužį Lietuva prisijungė 
prie ES bendros nuostatos, 
kuria įšaldytos Jugoslavijos 
bei Serbijos vyriausybių užsie
nyje laikomos lėšos, nors Lie
tuvos bankuose tokių lėšų ir 
nėra . 

Prezidentūroje — Rusijos 
ir Baltarusijos reikalai 

Viln ius , birželio 11 d. 
(Elta) — Pasirengimas šešta
dienį įvyksiančiam Rusijos už
sienio reikalų ministro Jevge
nij Primakov vizitui į Lietuvą 
bei situacija su Lietuvos am
basados Minske pasta tu buvo 
aptarta ketvirtadienio pava
kare prezidento Valdo Adam
kaus surengtame susitikime 
su ministru pirmininku Gedi
minu Vagnoriumi, užsienio 
reikalų ministru Algirdu Sau
dargu, Seimo pirmininko pir
muoju pavaduotoju Andriumi 
Kubiliumi, Lietuvos ambasa
doriumi Rusijoje Romualdu 
Kozyrovičiumi ir diplomatiniu 
atstovu Baltarusijoje Viktoru 
Baubliu. 

V. Baublys po susitikimo 
sakė. kad prezidentas norėjo 
asmeniškai išgirsti apie padėtį 
Minsko priemiestyje Drozdy, 
kur įsikūrusios keliolikos vals
tybių ambasados, ta rp jų — ir 
Lietuvos. Kaip žinoma, Balta
rusijos valdžia, teigdama, kad 
Drozdy rajone reikia atlikti 
skubų remontą, pareikalavo 
iki kitos savaitės vidurio išsi
kraustyti ambasadoms iš šio 
rajono, nepaisant diplomati
nių atstovybių protestų. 

Pasak V. Baublio, Lietuva 
neketina imtis kokių nors 
kraštutinių sprendimų amba
sados Minske klausimu. „Mes 
išliekame orūs ir toliau stebi
me situaciją, kuri pati padik
tuos a t i t inkamus sprendi
mus", tvirtino jis, priminęs, 
kad Lietuvos Užsienio reikalų 

dybėms, kurių teritorijose 
siautėja mašalai, tačiau kol 
kas niekas jokios paramos ne
prašė. 

Pirminiai tyrimų duomenys 
rodo, kad kova su mašalais 
šiemet jau gali būti pavėluota. 
Tačiau aplinkos ministerija 
numato tęst; mokslinius tyri
mus, kad kitais metais būtų 
laiku imtasi apsaugos priemo
nių. 

Aplinkos ministerijos at
stovė spaudai pranešė, kad 
kitą savaite nrinisterijt •:•. 
įvyks specialistų ir moksli
ninkų pasitarimas, kuriame 
bus plačiau aptariami šios 
problemos sprendimo būdai. 

ministerija buvo iškvietusi 
Baltarusijos ambasadorių Vil
niuje Jevgenij Voitovič ir pa
reiškusi j a m oficialų protestą 
dėl ba l ta rus ių valdžios veiks
mų. 

„Mes j au pareiškėme apie 
savo poziciją, dabar įdėmiai 
stebime situaciją ir tikimės, 
kad jokių kardinalių sprendi
mų neteks imtis", sakė ir A. 
Saudargas , nepatikslinęs, ko
kie galimi atsakomieji Lietu
vos veiksmai tuo atveju, jeigu 
ambasada Minske vis dėlto 
bus iškraustyta iš Drozdy ra
jono. 

Eltos žiniomis, tokiu atveju 
Lietuva taip pat gali paprašyti 
Baltarusijos ambasados Vil
niuje darbuotojus persikraus
tyti į kitą pastatą arba atjung
ti ambasadai vandenį, elekt
ros energiją ir ryšius. 

Ambasadorius Maskvoje R. 
Kozyrovičius po pasitarimo 
sakė, kad buvo kalbėta ir apie 
minis t ro J . Primakov vizito 
darbotvarkę ir numatomus 
svarstyt i klausimus. „Beje. 
mes norime išgirsti iš J . Pri
makovo, kada bus paskirtas 
tarpvalstybinės bendradarbia
vimo komisijos pirmininkas iš 
Rusijos pusės, nes nuo to lai
ko, kai pasikeitė šios šalies vy
riausybė, šis pareigūnas nebu
vo paskir tas . Tai šiek tiek pa
ralyžiuoja komisijos darbą, 
kuri turi rūpintis, be kita ko. 
įvairiu dvišalių dokumentu 
parengimu", sakė R. Kozyrovi
čius. 

V. Baublys ir R. Kozyrovi
čius yra tarp tų diplomatiniu 
atstovų užsienyje, kurie turė
tu būti artimiausiu metu pa
keisti , tačiau tas klausimas 
pasi tar ime pas prezidentą ne
buvo svarstytas, teigė amba
sadoriai. 

• ' -^ GORIUS 
Birže l io 12 d. .Anupras. 

Kristijonas. Rūta. Ramūnas. 
Mikantė. 

B i rže l io 13 d.: Šv. Anta
nas Paduvietis, kunigas, Baž-

L95-1231 >: 
Akvilina. Kunotas, Skalvė. 
i*jy4 n., mirė Lietuvos amba
sadorius Stasys Lozoraitis, 
jau n. 

m 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

SKAIČIAI IR VARDAI 
PASAULINĖSE PIRMENYBĖSE 

(II) 
Nustatyti kas turėtų teisę 

dalyvauti baigmės turnyre 
Prancūzijoje, kur nuo birželio 
mėn. 10 d. iki liepos 12-os be
veik kasdien varžysis geriausi 
tarp geriausių šioje planetoje, 
teko pravesti varžybas sužai-
džiant 641 žaidimą. Nuo 1996 
metų pavasario iki praėjusių 
metų galo kur nors vis vyko 
futbolo rungtynės tuo tikslu. 
Anksčiau tai būdavo pa
prasčiau — sukvietei žymią
sias rinktines iš Europos bei 
Pietų Amerikos ir tose varžy
bose išryškėdavo naujasis pa
saulio meisteris. Tačiau, lai
kui bėgant, toje tarptautinėje 
arenoje vis daugiau komandų 
troško pasirodyti. Kai, pavyz
džiui, 1990 metų baigmėje ge
rai ir spalvingai pasirodė ka-
merūniečiai iš Centrinės Afri
kos, pradėta rimtai organizuo
ti globalinio masto varžybų 
pravedimą. Tad šiais metais 
baigmės dalyvių buvo padidin
ta iki 32 rinktinių. Be 15 ko
mandų iš Europos bei 5 iš 
Pietų Amerikos, dalyvavimo 
privilegija buvo suteikta dar 5 
Afrikos rinktinėms, 4 iš Azijos 
bei 3 iš ŠiaurVCentr. Ameri
kos. 

Pakeliui 

Eilė mažyčių valstybių (a la 
Lichtenšteinas) bei mažų sa
lynų reikalavo sau teisės daly
vauti kvalifikacinėse rungty
nėse. Kad ši sistema dar nėra 
tobula liudyja, kad ir šis fak
tas. Azijos II grupėn pateko 
Iranas, Sirija, Kirgistanas bei 
į pietus nuo Indijos esančios 
Maldivų salos. Jų komanda 
sužaidė po 2 rungtynes su 
kiekvienu grupės priešininku. 
Pralaimėjo jie visus 6 susitiki
mus; jiems buvo atskaityti 59 
įvarčiai. Iraniečiai juos įveikė 
17:0 ir 9:0 rezultatais. Iro
niška, tačiau, kad vėliau Ira
nas su australais 2 kartus 
sužaidė lygiomis. Tačiau, dėka 
anų iraniečių įvarčių, jų var-
žybiniai „pasiekimai" buvo už
skaityti geresniais negu aust
ralų rezultatai prieš Naująją 
Zelandiją ir kt. ir jie į baigmę 
nepateko; į Prancūziją yra at
vykusi Irano rinktinė. O Lich
tenšteinas varžėsi toje pačioje 
Europos grupėje, kaip Lietuva 
ir jam buvo įmušti 52 įvarčiai. 

Dauguma žaidimų betgi vy
ko be tokių netikėtumų. 109 
rungtynės (20% visų žaidi
mų) baigėsi 1:0 rezultatu. Dar 
12% susitikimų buvo lemta 
tenkintis 2:1 pasekme. Tad 
kas trečios rungtynės baigėsi 
1:0 ar 2:1 pasekme. O jei prie 
to dar prijungsime 129 rung
tynes sužaistas lygiomis (0:0, 
1:1, 2:2, 3:3 ir t.t.), tai prak
tiškai kas antros rungtynės 
(49%) baigėsi 1 įvarčio skirtu
mu arba lygiomis. Galima pa
sidžiaugti tokiu balansuotu 
komandų parinkimu, nors 
bent pas mus norėtųsi matyti 
daugiau įvarčių... 

Žaidėjai 

Kas gi suvažiavo į Pran
cūziją? Dar savaitę prieš pir
menybių baigmės pradžią bu
vo pakeitimų komandose. An
glai namuose paliko kontro-
versalų P. Gascoigne, o brazi
lai buvo priversti iš tolimesnių 

žaidynių išjungti garsųjį puo
liką Romario, netikėtai treni
ruotėje susižeidusi. Tačiau, 
analizuojant nominuotų ar jau 
galutinai parinktų žaidėjų są
rašus, gaunasi tam tikra at
letų amžiaus perspektyva. 
Škotai pasiuntė amžiumi vy
riausią rinktinę; jų amžiaus 
vidurkis 30.4 m.; jų tarpe yra 
vyriausias šios baigmės daly
vis 39 m. vartininkas Jim 
Leighton. Tik pusmečiu atsili
kę vokiečiai su 29.9 vidurkiu. 
Statistinis visų žaidėjų vidur
kis yra 27.16 m. — arčiausiai 
jo yra rumunų rinktinė su 
27.12 bei jugoslavai su 27.4 m. 
Jauniausia gi komanda yra 
prie ekvatoriaus gyveną ka-
merūniečiai su 24.3 m. Ne
nuostabu, kad jų tarpe žaidžia 
ir jauniausias baigmės dalyvis 
Salomon Olembe, vos 17 m. 
Tarp kitko, 62 žaidėjai rungsis 
per savo gimtadienius. 

Baigmėje dalyvauja daugiau 
negu 700 sportininkų. Pami
nėti bent po vieną kiekvienos 
rinktinės žaidėją būtų nepras
minga. Kadangi daug kas 
brazilus bei vokiečius laiko fa
voritais, pasitenkinkime vie
nu, kitu jų žaidėjų paminė
jimu — nors tai automatiškai 
kuria kontroversijas, kad toks 
ir toks geriau žaidžia, svarbes
nių pasiekimų pelnęs savo 
rinktinei ir t.t. 

Nustebino mus tačiau fak
tas, kad vokiečių treneris B. 
Yogts į rinktinę sugrįžti pak
vietė garsųjį Lothar Mat-
theeus, jau 37 metų ir dabar, 
po užsieninės ekskursijos — 
vėl žaidžiantį už „Bayern" 
Muenchen. Jau 122 kartus 
žaidęs už savo valstybės rink
tinę, jis, berods, vienas iš pa
čių pirmųjų žaidėjų, jau penk
tą kartą dalyvaująs baigmės 
varžybose. Jei jam pavyktų 
pasiekti ar bent pakartoti sa
vo praeities zenitą, vokiečių 
komanda turėtų pasirodyti la
bai gerai. Jų rinktinėje daly
vauja ir taip nemažai vete
ranų, kaip antai, komandos 
kapitonas Juergen KHns-
mann, dabar žaidžiąs už britų 
Tottenham „Hotspur" klubą. 
Jam jau 33 metai ir jis jau 101 
kartą žaidė už vokiečių rinkti
nę. 

Brazilų vienuolikėje visi pui
kūs žaidėjai, bet norėtųsi skai
tytojų dėmesį atkreipti į dabar 
už „Real Madrid" žaidžiantį 
Roberto Carlos (da Silva), 25 
metų gynėją. Pirmą kartą į 
brazilų rinktinę parinktas dar 
žaidžiantis už mažą „Uniao 
San Jono" klubą Araras 
mieste, San Paulo valstijoje, 
dabar Madride kalbama, kad 
be JAV 100 mln. dolerių is
panų klubas niekam neleis 
angažuoti to gynybinio geni
jaus žaisti kitame klube. 

Šiandien pasaulyje geriau
siu žaidėju laikomas jau 2 me
tus iš eilės tokiu titulu pa
gerbtas brazilas, puolime žai
džiąs RONALDO (Luis Naza
ro de Lima). Rugsėjo mėn. 22 
d. jam .«ukaks 22 metai, o jis 
jau dabar tiek pasiekęs, kad 
labai daug kam jis pats ge
riausias futbolistas šioje že
mėje. Iki 1996 metų žaidęs už 
brazilų klubą „Cruzeiro\ per
sikėlė į Olandiją, kur reiškėsi 
PSV „Eindhoven" klute. Po 
olimpinių žaidimų jis peNju į 

Europos čempionė — Lietuvos 
nybėse. 

ŠALFASS-GOS PRANEŠIMAS 
Liečia: P rano Gvildžio 

paskyrimą JAV delegacijos 
vadovu II LTO-je ir VI 
PLSŽ-se Lietuvoje 

Pranešame JAV dalyvių II 
LTO ir VI PLSŽ, ŠALFASS-
gos klubų ir pareigūnų bei 
spaudos ir visuomenės infor
macijai, kad Pranas Gvildys, 
ŠALFASS-gos Rytų sporto 
apygardos vadovas, New Yor-
ko lietuvių „Atletų" klubo na
rys, yra skiriamas JAV dele
gacijos II LTO ir VI PLSŽ va-
dovu-koordinatorium Lietuvo
je. Jo adresas: 

Pranas Gvildys, 93 Whee-
ling Ave., Staten Island, NY 
10309-3026, USA. Tel. 718-
356-7871; Faksas 718-356-
0974. 

Kiti JAV delegacijos vado
vybės nariai: Algis Rugienius 

— Detroito LSK JKovo" pirm. 
ir LTO ir PLSŽ direktorato 
pareigūnas, Rimantas Dirvo-
nis — Čikagos ASK „Litua-
nicos" pirm., Juozas Milukas 
— New Yorko LAK pirm., Al
girdas Šėkas ir Auris Jarašū-
nas — Kalifornijos LSK 
„Bangos" vadovai, Jonas Šos-
takas — šaudytojų koordina
torius, Sigitas Rudokas — 
plaukinio treneris, Maj. And
rius Klemas — lengvaatlečių 
koordinatorius. 

Apie Prano Gvildžio pasky
rimą yra painformuojamas 
LTO ir PLSŽ direktoratas Lie
tuvoje. 

ŠALFASS-gos cen t ro 
valdyba 

Audrius Šileika, 
pirmininkas 

Algirdas Bielskus, gen. sekr. 

L I E T U V O S 
K R E P Š I N I N K Ė S 

Š E Š T O J E V I E T O J E 

13-sios pasaulio moterų 
krepšinio pirmenybės Vokieti
joje pasibaigė sekmadienį, bir
želio 7 d. 

Baigminėse rungtynėse 
aukso medalius ir čempionių 
titulą išsikovojo JAV moterys 
71:65 nugalėjusios Rusijos 
rinktinę. Bronzos medalius 
laimėjo Australija 72:67 nu
galėjusi Braziliją. 

Europos moterų krepšinio 
čempionės — Lietuvos moterų 
rinktinė, pralaimėjusi Ispani
jai 59:70, užėmė galutinę šeš
tąją vietą. 

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė šiose pirmenybėse iš 
žaistų devynerių rungtynių 
laimėjo ketverias. 

IR 

SALFAS s-gos 48-ju metinių žaidynių, š.m. gegužės 22-24 d. vykusių Toronte, vyrų A klasės vicemeisteris Ha
miltono „ Kovas". Iš k.: II eil. — G. Dziemen, treneris Tatti, R. Langą, B. Otto, J. Repšys, J. Pekstis,. I eil. — R. 
Wesolowski, J. Tatti ir M. Jankus (vežimėlyje — susižeidęs). Nuotr. Sig. Krasausko 

garsųjį Barcelonos futbolo klu
bą. Pirmam sezone tapo dau
giausiai įvarčių pasiekusiu 
žaidėju ispanų pirmoje lygoje. 
Kai nepavyko susitarti su is
panais dėl kontrakto pratęsi
mo, Jnter" Milan kubas pasi
naudoja proga ir, su FIFos 
tarpininkavimu užangažavo 
Ronaldo žaisti už italus. Tai 
jiems kainavo daugiau 40 
mln. JAV dolerių. Tačiau Ro
naldo beveik visose rungty
nėse jiems pelnė bent po vieną 
įvartį. 

Šių metų kovo mėn. 25 d. 
Stuttgarte brazilai su vokie
čiais sužaidė draugiškas rung
tynes. Daug kam tai buvo ar
tėjančių pirmenybių finalo ge
neralinė repeticija. Apylygis 
žaidimas, įdomus ir intriguo
jantis, 2 min. prieš žaidimo 
galą dar buvo 1:1. Tačiau, tą 
minutę maža vokiečių gynybos 
klaida suteikė Ronaldui progą 
pasigauti kamuolį ir nugalėjęs 
vokiečių vartininką savo rink
tinei laimėjo ir šias rungtynes 
2:1. Reikia manyti ir tikėtis, 
kad jis tokių deimančiukų pa
bers ir Prancūzijos aikštėse. 

P. Ganvytas 

^ITUANICA" GAVO TAŠKUS BE 
ŽAIDIMO 

Jau seniai taip bepasitaikė, 
kad „Lituanica" gautų taškus 
be žaidimo. Bet taip atsitiko 
gegužės 31 d., kai į numatytas 
pirmenybių rungtynes tarp 
„Lituanicos" ir „Real F.C." Le-
monte, pasirodė tik šeši var
žovų komandos žaidėjai. Su 
tiek futbolininkų, pagal pir
menybių nuostatus, negalima 
rungtyniauti. 

Tokiu būdu buvo užskaityta 
1-0 pergalė „Lituanicos" nau
dai ir jai teka 3 taškai. Šiuo 
metu mūsiškiai po 6 ratų turi 
5 laimėjimus ir 15 taškų. 
„Lituanica" yra pirmaujanti 
pavasario rate, tačiau pridėjus 
prie 15 taškų tik 5 uždirbtus 
rudenį, komanda 1997-98 
metų pirmenybėse iš viso turi 
20 taškų ir užima IV vietą 
tarp 9-nių komandų. 

Šios pirmenybės jau artėja 
prie pabaigos: beliko dar tik 3 
susitikimai: birželio 7 d. 1 vai. 
p.p. išvykoje prieš ukrainiečių 
„Lions" (bus žaidžiama toli
moje šiaurėje, Lake Villa, IL, 
esančioje „Serbian Brothers" 

aikštėje). 
Paskutinės dvejos rungtynės 

vyks namuose — Lemonte 
(aikštėje prie PL centro). 
Birželio 14 d., 3 vai. p.p. bus 
rungtyniaujama prieš „Lego-
via", o birželio 21 d. prieš 
„Croatans", kuri šiuo metu yra 
viena pajėgiausių „Metropo
litan" lygos I divizijoje. Ben
drai imant, abiejose paskuti
nėse pavasario rato rungty
nėse „Lituanica" turės suburti 
pačius geriausius savo žai
dėjus, norint išplėšti pergales. 

„Lituanicos" futbolininkams 
linkima geros sėkmės jų pa
skutinėse trejose pirmenybių 
rungtynėse. Apie jas trumpus 
pranešimus „Draugui" duos 
vienas iš komandos trenerių 
— Gediminas Bielskus. 

E.Š 

Daugiausia kartu Lietu
vos futbolo Čempionais — 
7 — Jjapo Šiaulių komanda 
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1/2 metų 
$55.00 
$60.00 
$86.00 
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$65.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 mėn 
$35.00 
$40.00 
$58.00 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

SUSIŽEIDĖ 
A. SABONIS 

Kartu su šeima Lietuvoje 
poilsiaujančiam NBA lygos 
Portlando „Trail Blazers" klu
bo vidurio puolėjui Arvydui 
Saboniui skilo trys vidurinieji 
dešinės kojos pirštai. 

Susižeidimas įvyko, žai
džiant futbolą Palangos paplū
dimyje. 

Medikai krepšininko kojos 
pirštus sutvirtino specialia 
langete. A. Sabonis vaikšto 
šlubčiodamas ir mėnesį nega
lės treniruotis, rašo „laikinoji 
sostinė". 

Pasak dienraščio, nelaimė 
įvyko pirmadienį. A. Sabonis 
ir jo brolis Andrius, žaidę skir
tingose komandose, vienu me
tu spyrė į kamuolį, ir A. Sabo
nio koją nudiegė skausmas. 

Dienraštis „Respublika" ci
tuoja krepšininko žmoną Ing
ridą Sabonienę, jog sužeidi
mas nėra sudėtingas. 

„Arvydo paklausiau: ką tau 
sakė gydytojai? O jis kaip vi
sada juokauja — liepė tris sa
vaites futbolo nežaisti", — 
sakė krepšininko žmona. 

Kaip „Laikinajai sostinei" 
teigė Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto departamento direk
torius Rimas Kurtinaitis, dėl 
šios nelaimės A. Sabonis buvo 
susikrimtęs, tačiau labai nesi
jaudino. 

„Nemanau, kad Arvydo kar
jerai dėl šių lūžių išliktų prob
lemų. Kur kas blogiau, kai 
lūžta riešas", — cituoja R. 
Kurtinaičio žodžius dienraštis. 

A. Sabonis liepos 5 dieną ne
dalyvaus Vilniuje vyksiančio
se legendinių praėjusio de
šimtmečio Kauno „Žalgirio" 
bei Maskvos CSKA komandų 
rungtynėse. 

Pastarasis A. Sabonio susi
žeidimas žymiai menkesnis 
nei du, patirti prieš 11 metų. 
1987 metais Lietuvos krepši
ninkui SSRS rinktinės stovyk
loje Novogorske trūko Achilo 
sausgyslė. Po kelių mėnesių 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 96 St Tai 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Piimad. 3v.p.p.-7v.v., antr. l2:30-3v.p.p. 
trsc. uždaryta, katvirt. l-3v.p.p. 
penktad. k sastad. 9v.r.-12v.p.p. 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ooosfi Ava., Surte 310 

NapsfvVa. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grovs, IL 60515 
TeL (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS,MD., S.C. 
Specialybė - Vrdausligų gydytojas 

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

Tat 773-666-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIK1S 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickoty His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5 9 * 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79H1 Ava., Hfckory Hfe, IL 
Tel. (706) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Nortmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 70*422-6260 

šis susižeidimas atsinaujino 
Palangoje, A. Saboniui lipant 
supuvusiais laiptais. 

Tuometinio Kauno „Žalgirio" 
trenerio Vlado Garasto įsitiki
nimu, tai sutrukdė A. Sabo
niui tapti geriausiu NBA vidu
rio puolėju, rašo „Laikinoji 
sostinė". 

(BNS) 

MOTERŲ N B A VARŽYSIS LIETUVOS 
K R E P Š I N I N K Ė 

Aneta Kaušaitė tapo pirmą
ja Lietuvos krepšininke, pak
viesta į moterų NBA (WNBA) 
komandą. 27 metų, 183 cm. 
ūgio puolėja iš Lietuvos įt
raukta į „Detroito Shock" 16 
krepšininkių sąrašą. 

Praėjusiais metais, atsto
vaudama Lietuvos rinktinei, 
A. Kaušaitė Vengrijoje tapo 
Europos čempione. Žaisdama 
Emporijos universiteto ko
mandoje, praėjusį sezoną lie
tuvė buvo išrinkta geriausia 
NCAA antrojo diviziono krep
šininke absolvente. Šiuose 
rinkimuose buvo apklausti 

JAV moterų krepšinio trene
rių asociacijos nariai. 

Emporijos komanda NCAA 
čempionate laimėjo 33 rung
tynes iš 34 ir pateko į antrojo 
diviziono pirmenybių finalą. 

Beje, A. Kaušaitės sesuo, 
dvynė Jurgita, taip pat pernai 
atstovavo Lietuvos rinktinei ir 
tapo Europos čempione. 

Detroito klubas WNBA čem
pionate dalyvaus pirmą se
zoną. Praėjusiais metais star
tavusiose lygos pirmenybėse 
dalyvavo tik keturios dabar
tinės „Shock" žaidėjos. 

„Lietuvos ryto" inf. 

• 



KLIŪTYS ISTOJIMUI Į 
NATO 

ZENONAS PRŪSAS 

Lengviau atsidusome, kai 
JAV Senatas didele balsų 
persvara (80 prieš 19) pritarė 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos 
priėmimui į NATO. Mums dar 
svarbesnis įvykis: Senatas at
metė Warner pataisą rezoliu
cijos, kad per ateinančius tre
jus metus niekas nebotų 
priimtas į NATO. Šis pataisos 
priėmimas būtų praktiškai 
mums uždaręs duris. Iš kitos 
pusės: už šią pataisą, be tų 19 
Senato narių, vėliau .balsavu
sių prieš Lenkijos, Vengrijos, 
ir Čekijos priėmimą, dar pri
sidėjo 22. Atseit, dabar Senate 
yra net 41 iš šimto narių, ne
norinčių mus priimti i NATO. 
Jei ir pati NATO organizacija 
mums pasiūlytų narystę, jos 
šiandien greičiausiai nepatvir
tintų Amerikos Senatas, nes 
reikėtų dviejų trečdalių dau
gumos pritarimo. 

Kitas mums nemalonus da
lykas: vos praėjo šie balsavi
mai, didžiojoje Amerikos spau
doje pasirodė straipsnių, agi
tuojančių prieš Baltijos kraštų 
priėmimą į NATO. Paminėtini 
„Newsweek" bei „Time" žur
nalai ir įtakingas Long Island 
ir New Yorko apylinkėse pla
čiai skaitomas „Newsday" 
dienraštis. Argumentai už 
Baltijos kraštų nepriėmimą 
yra įvairūs. ^ ,*-• 

Beveik visų yra tie patys ar
gumentai, kad Rusija turi ato
minius ginklus, todėl nereikia 
Maskvos erzinti, kad neat
suktų į Amerikos pusę. Juk ir 
Jelcinas, ir prezidentinis kan
didatas Lebed yra aiškiai pa
sakęs, kad apie NATO narystę 
Baltijos kraštams negali būti 
nė kalbos. Kitas naudojamas 
argumentas: Baltijos kraštų 

'^•priėmimas į NATO labai su-
" silpnintų Rusijos demokratų 

įtaką ir pastumtų Rusiją i 
komunistų ir ultranaciona-
listų glėbį. Tas privestų prie 
naujo šaltojo karo. Nepamirš
tama primirti ir didelės iš
laidos, priėnus į NATO, ne tik 
Amerikai, bet ir patiems bal-

-tams. Tuos pinigus būtų pro
tingiau panaudoti šių kraštų 
ekonominės gerovės pakėli
mui. Bet gal keisčiausias pas
kutiniu laiku pasirodęs argu
mentas: NATO negalėtų ap
ginti Baltijos kraštų, naudo
jant reguliarius ginklus. Rei
kėtų naudoti tik atominius 
ginklus! Pavyzdžiui, Bruce W. 
Nelan „Time" žurnale rašo 
(gegužės 11 d., psl. 38): „Ka
dangi atominiai ginklai yra 
vienintelis kelias, kad NATO 
galėtų apginti Baltijos kraštus 
nuo Rusijos agresijos, tai gal 
reikštų sugrįžimą į baisiąsias 
dienas, kada termonuklinės 

raketos buvo atkreiptos viena 
prieš kitą per visą Europą. Vi
sos generacijos sapnas galėtų 
virsti pakartotu baisumu". O 
Fareed Zakaria „Newsweek" 
žurnale (gegužės 4 d. psl. 44) 
tiesiog kategoriškai pareiškia: 
„NATO galėtų apginti Baltijos 
kraštus tik su viena priemone, 
atomine ataka". Teko skaityti 
ir užuominų, kad atominių 
ginklų bazės turėtų būti pačių 
Baltijos kraštų teritorijose, gal 
dėl to, kad pagal susitarimus 
jų nebus Lenkijoje, o raketas 
šaudant iš Vakarų Europos 
nukentėtųjų taiklumas. 

Kodėl nebūtų galima apginti 
Baltijos kraštų neatominiais 
ginklais? Į tai nebandoma at
sakyti. Tik Dimitrij K Simes 
„Newsday" dienraštyje sumi
ni, kad , jų teritorijos yra per 
mažos ir per toli". Ar tik di
deles teritorijas galima apgin
ti reguliariais ginklais? Atro
do, kad žurnalistai nesiorien-
tuoja geografijoje. Gal jie net 
nežino, kad Lietuva turi ben
drą sieną su Lenkija, o Latvija 
su Lietuva, kad tarp šių šalių 
yra neblogi keliai, kuriais 
sunkvežimiai ir tankai iš Vak
arų Europos per porą dienų 
galėtų pasiekti kiekvieną Bal
tijos kraštų -kampelį, jei 
norėtų suteikti pagalbą besigi-

„Geležinio Vilko" sukakties proga apdovanoti (iš kaires): vyresnysis lt. Jonas Kindurys, lt. Laima Smaliukiene 
ir seržantas Rimas Jokubauskas. Vilniuje birželio 5 d paminėtos 6-sios metines, kai motorizuota jai pėstininkų 
brigadai buvo suteiktas „Geležinio Vilko'" vardas. Nuotr. Eltos 

day) galvoja, kad NATO atve
ju gal būtų galima išskirti 
Lietuvą. Palyginus su Estija 
ir ypač Latvija, ji esanti daug 
geresniame stovyje žmogaus 
teisių atžvilgiu, neturi rusų 
mažumos problemų, daug ge
riau sugyvena su Rusija ir yra 
geresnėje geografinėje pa
dėtyje. Todėl svarstant NATO 
narystę. Baltieji rūmai gal 
galėtų atskirai traktuoti Lie
tuves kandidatūrą, bet to ne-

-nanjįiems nuo rasų baltams.—darys dėl vidinių politinių mo-
Taij» Vi^BaltijosTšraštai turi tyvų. Simes galvoja, kad kitas 
gerus uostus laivams ir oro 
uostus lėktuvams. Lietuvą 
NATO kariams per Lenkiją 
būtų dar lengviau pasiekti, 
negu, pavyzdžiui, per Ven
griją, kuri iki šiol net neturėjo 
bendros sienos su nei viena 
NATO šalimi, o tas klausimas 
nebuvo keliamas, kai buvo 
svarstoma Vengrijos kandi
datūra. 

Yra tokių pasiūlymų, kaip 
išspręsti NATO plėtimosi į ry
tus problemą; pavyzdžiui, į tai 
pakviečiant pačią Rusiją. Pa
gal jau minėtą Fareed Zakaria 
straipsnį „Newsweek" žurna
le, praeityje Rusija yra prisi
dėjusi prie Vakarų kultūros 
kūrimo daugiau, negu Cen
trinės ir Rytų Europos tautos, 
dabar norinčios įsijungti į 
NATO. Reikia tik prisiminti 
Tolstojų, Dostojevskį, Puški
ną, Prokofjevą, Kandinskį ir 
Šostokovičių (nepamini, kad 
šių kūrėjų laikotarpiu daugu
ma Rytų ir Centrinės Euro
pos tautų buvo po rusiškos 
meškos letena). Todėl vietoj 
kad besirūpinus nerusiškų 
tautų demokratėjimu ir ap
sauga, kodėl nesikoncentruoti 
į Rusijos atvedimą į Vakarų 
šeimą? 

O dėl tų pačių Baltijos val-
stybių, Dmitrij Simes (News-

NATO plėtimas bus nukreip
tas į pietus, į Rumuniją, Slo
vėniją ir Bulgariją. Tarp kit
ko, vienu laiku mes laikėme 
JAV užsienio reikalų sekreto
rės pavaduotoją Stobe Talbott 
iš kliūčių mūsų priėmimui į 
NATO. Pagal Simes, dabar jis 
esąs vienu iš geriausių mūsų 
advokatų. Todėl visuomet rei
kia būti optimistu: šiandie
ninis mūsų priešas rytoj gali 
pasidaryti mūsų draugu. 

Iš šių visų nuotrupų būtų 
galima padaryti šias išvadas: 

1. Įstojimas į NATO mums 
yra svarbus dėl išlaikymo Lie
tuvos suvereniteto. Mūsų pas
tangos ta linkme gal yra dar 
svarbesnės, negu pasiuntimas 
krepšinio stiprios komandos į 
Lietuvos olimpiadą. Todėl rei
kia dėkoti LB Krašto valdybai 
ir kitokioms organizacijoms už 
įdėtą darbą, besirūpinant, kad 
nebūtų užtrenktos durys Lietu
vai į NATO narystę- Bet taip 
pat nereikia užmigti ant lau
rų, kada Vašingtone virš 40 
senatorių yra prieš Baltijos 
kraštų priėmimą į NATO. Iš 
jų mažiausiai 10 reikėtų pat
raukti į mūsų pusę. 

2. Amerikos žiniasklaida. 
ypač pagrindinė spauda, yra 
prieš Baltijos kraštų priėmi-
mą į NATO. Ir čia reikia dau

giau atkreipti dėmesį, ypač 
mūsų ambasadai Vašingtone 
ir konsulatams Čikagoje, New 
Yorke, Los Angeles ir Cleve-
lande. Spauda daug mieliau 
spausdina laiškus, parašytus 
oficialių valstybių atstovybių, 
negu parašytus eilinių Ameri
kos lietuvių. 

3. Reikia paskubinti Via 
Baltica statybą, sujungiant vi
sus tris Baltijos kraštus greit
keliu su Vakarų Europa. Tai 
būtų labai svarbu ne tik eko
nominiu ir turistiniu, bet ir 
strateginiu bei politiniu požiū
riu. Didžioji spauda tada ne
begalės Baltijos kraštų laikyti 
kažkokiu užkampiu, pasiekia
mu tik atominėmis raketomis. 

„GELEŽINIO VILKO" 
SUKAKTIS 

Birželio 5 d. iškilminga ri
kiuote paminėtos 6-osios me
tinės, kai motorizuotajai pės
tininkų brigadai suteiktas 
„Geležinio vilko" vardas. Bri
gados štabe vykusiose iškilmė
se skambėjo sveikinimai su
kakties proga, trims geriau
siems kariškiams įteikti gar
bingi „Geležinio vilko" ženklai, 
apdovanojimus gavo ir kiti nu
sipelnę kariai. 

Dabar „Geležinio vilko" bri
gadą sudaro štabas, šeši, Lie
tuvos kunigaikščių vardais 
pavadinti batalionai, garbes 
sargybos kuopa ir orkestras. 

„Geležinio vilko" pavadini
mas siejamas su pirmąja rai
telių rinktine, kuri buvo sufor
muota per nepriklausomybės 
karus 1920 metais. Dar po 
dviejų metų taip pavadintas 3-
iasis dragūnų pulkas, kurio 
paskirtis buvo saugoti valsty
bės sieną. Tačiau netrukus šis 
dalinys nustojo veikęs ir vėl 
atkurtas buvo 1936 metais. 

1990 metais Lietuvos parla
mente buvo sudarytas apsau
gos būrys, vėliau tapęs dides
niu junginiu. 1991 metų rude
nį iš jo suformuota lauko ka
riuomenės motodesantinė bri
gada, o 1992 metais pašaukti 
pirmieji naujokai, kurie Vil
niaus Katedros aikštėje pri
siekė birželio 6 dieną. 

Tą pačią dieną tuometinės 
Aukščiausios Tarybos — At
kuriamojo Seimo ir Krašto ap
saugos ministerijos vadovai 
šiam kariuomenės padaliniui 
suteikė motorizuotosios pėsti
ninkų brigados „Geležinis vil
kas" vardą. (Elta) 

ĮAMŽINTAS KUN. 
J. ZDEBSKIO 
ATMINIMAS 

Balandžio 18 d. Prienų baž
nyčioje įamžintas kun. J. 
Zdebskio, kuris 1970 - 1972 m. 
buvo šios parapijos vikaras, 
atminimas. Šv. Mišias šia pro
ga koncelebravo arkivyskupas 
S. Tamkevičius, mons. A. Sva
rinskas, kun. J. Zubrus, SJ, ir 
kun. V. Vaičiūnas. Per pa
mokslą arkivyskupas S. Tam
kevičius akcentavo, kad kuni
gas J. Zdebskis gynė tiesą 
siekdamas kilti pats ir prikelti 
kitus. Po šv. Mišių buvo pa
šventinta prie bažnyčios sie
nos pritvirtinta ąžuolinė len
ta, įamžinanti šios iškilios as
menybės atminimą. Iškilmėse 
kalbėjo Seimo narys F. Palu
binskas, Prienų krikščionių 
demokratų partijos skyriaus 
pirmininkas P. Morkūnas. 
Mons. A. Svarinskas pašven
tino netoli bažnyčios buvusią 
Daržų gatvę, dabar pavadintą 
J. Zdebskio vardu, ir padėkojo 
Prienų savivaldybės vado
vams už parodytą dėmesį 
šiam tauriam Bažnyčios sū
nui. 

Danutė Bindokienė 

Gyvybės ir mirties 
valdovas? 

Velnias, rojaus sode norė
damas sugundyti Adomą ir 
Ievą, kad neklausytų Dievo ir 
ragautų uždrausto vaisiaus, 
žadėjo jiems — „būsite kaip 
dievai". Nors tas pirmųjų tėvų 
„eksperimentas" pasibaigė iš
trėmimu iš rojaus, žmonija ik; 

šiol nesiliovė mėginusi atrasti 
stebuklingą formulę, kuri jai 
suteiktų dieviškų galių. 

Tikėjimo tiesos mums nuo
lat primena, kad žmogui yra 
suteikta laisva valia, bet toji 
dovana neapima dviejų svar
biausių gyvenimo įvykių: gi
mimo ir mirties. Kūdikis gim
sta ne savo noru, ir niekas 
neatsižvelgia, ar jis norėjo 
ateiti į šį pasaulį. Žmogus 
miršta taip pat ne savo valia. 
Toks jau pagrindinis mūsų 
gyvenimo dėsnis, ir jis vystosi 
visiškai nepriklausomai nuo 
mūsų norų. 

Tikintieji supranta, kad už 
visus žmogiškus norus yra 
aukštesnė — Kūrėjo — valia. 
Tad logiška, kad, siekdamas 
pakilti virš savo žmogiškosios 
egzistencijos ribų, žmogus 
nori tapti „gyvybės ir mirties 
valdovu". Iš čia, be abejo, ir 
kyla nuolatiniai mėginimai 
„sukurti gyvybę laboratori
joje", manipuliuoti gyvosios 
gamtos (net ir žmonijos) ge
nus, išauginti kitą, visiškai 
tapatišką, sutvėrimą (tas jau 
sėkmingai išbandyta su avi
mis, veršiukais ir kai kuriais 
kitais gyvuliais, bet kol kas 
dar nesiryžtama „klonuoti" — 
kaip Lietuvoje šis procesas 
pavadintas — žmogų). 

Gimimus kontroliuoti jau 
seniai stengiamasi, žudant 
nepageidaujamus kūdikius 
dar motinos įsčiose. Daugelyje 
valstybių ta procedūra apmo
kama net valdžios lėšomis, su
rinktomis iš mokesčių mo
kėtojų, kurie galbūt labai 
griežtai nusistatę prieš negi
musiųjų vaikelių žudynes. 
Medicina pažengusi labai toli: 
kūdikis gali būti pradėtas 
dirbtiniu apvaisinimu, labo
ratorijos lėkštelėje, pagyvenu
sios moterys vėl tampa moti
nomis, sveikos moteriškės pa-
sisamdo negalintiems turėti 
vaikų ir, išnešiojusios devynis 
mėnesius kūdikį, jį atiduoda 
„užsakiusiems" tėvams. Pas
taruoju laiku vis dažniau gir
dėti, kad negimusių nužudytų 
kūdikių organai ar audiniai 
pradedami vartoti medicinos 
procedūroms, persodinant 
juos ligoniams. Nors daugelis 
piktinasi tokia praktika, bet 
sengiasi nutylėti, kad nesu
stabdytų „medicinos pažan
gos". 

Kiek kitaip su mirtimi. 

Žmogus negali mirti nustaty
tu laiku arba vien del to, kad 
kažkam patogiau ar pigiau, 
jeigu jis ramiai išeitų iš šio 
pasaulio. Ne vien Katalikų 
Bažnyčia nuolat primena savo 
nariams penktąjį Dievo įsta
tymą: „Nežudyk!" Tačiau vis 
dėlto pradedama atsargiai 
mėginti, kad būtų žengtas tas 
lemtingas žingsnis. Kai kurio
se Europos valstybėse, net ir 
Amerikos valstijose, jau yra 
legalu „padėti nepagydomam 
ligoniui numirti". Tai vadina
ma humaniškumu, žmogiškojo 
kilnumo išsaugojimu, noru 
kontroliuoti savo likimą, ar 
dar kuriuo patogiu, gražiai 
skambančiu vardu, dedant 
pastangas, kad tik neišlįstų 
tikrasis šio veiksmo pavadini
mas: žmogžudystė. 

Amerikoje jau kuris laikas 
„pagarsėjęs" vienas Michigan 
valstijos gydytojas, pasiskel
bęs, kaip gyvybės ir mirties 
valdovas. Nepaisant įstatymų, 
kuriuos jis beatodairiškai 
pažeidžia, dr. Kavorkian iki 
šiol padėjęs numirti — tiks
liau: nusižudyti — daugiau 
kaip šimtui asmenų. Pasku
tinė auka buvo šią savaitę nu
marintas 45 metų vyras. 
Tačiau šį kartą Kavorkian 
turėjo konkretų pasiūlymą 
medicinai: nusižudžiusio as
mens inkstus, tinkančius per
sodinimui. Jis užtikrino, kad 
inkstai išpjauti pagal visas 
priimtas procedūras — tik im
kit ir naudokit! (Tiesa, pata-
logų nuomone, inkstai buvo 
išimti ne kaip gydytojo, o 
„mėsininko" ir netinkami per
sodinimui). Vadinasi, iš savo 
praktikos dr. Kavorkian turi 
galimybių gauti nemažai pa
pildomų pajamų — juk dabar 
jau įmanoma persodinti daug 
organų, tad nusižudėliai gali 
būti tikras jų „aruodas". 

Bet tai dar ne viskas. Ka
vorkian siūlo Amerikai pa-, 
sielgti, kaip Kinijoje, kur 
sušaudant pasmerktuosius, 
kartu su mirties bausmės vyk
dytojais stovi daktarai, pasi
ruošę išimti iš nušautojo visus 
„vartotinus organus". Kai 
šiame krašte ruošiamasi vyk
dyti mirties bausmę, nusi
kaltėlis galėtų būti užmig
dytas, visi sveiki organai dar 
gyvam išimti, o kas liko — jau 
pribaigti. <"Dr. Kavorkian ma
no, kad tuomet dažniau būtų 
skiriama mirties bausmė.) 

Tokios prielaidos (ir prakti
ka) normaliam žmogui sukelia 
pasibaisėjimą, bet visa tai 
įmanoma galimybe, jeigu vis
uomenė ir toliau taip pasyviai 
reaguos į šios rūšies „medi
cinos pažangą". 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.3 Tęsinys. 
Langai tiek fronti-

niame, tiek šoniniuose fasa
duose yra gotinio stiliaus su 
vitražais, o stogas, kaip ir go-
tinėse bažnyčiose, status, dvi
šlaitis. 

Bažnyčios vidus erdvus, tri
jų navų. Turi keturis altorius 
ir tris koplyčias: dvi koplyčias 
kairėje ir vieną dešinėje na
voje — įrengtą navos antrame 
aukšte. 

Senųjų Trakų bažnyčioje bu
vo laikomas Dievo Motinos pa
veikslas, kurį Vytautas gavęs 
kaip dovaną iš Bizantijos im
peratoriaus M. Paleolago. Šis 
paveikslas, kai rusų valdžia 
uždarė Senuose Trakuose be
nediktinų vienuolyną, buvo 
perkeltas į Vilniaus katedrą. 

Šventorius nemažas, aptver
tas akmenine tvora, kuri ap
dengta čerpėmis. Šventorius 
apsodintas medžiais. Vartai 

pastatyti panašiai kaip bažny
čios pagrindinis fasadas, turįs 
tris įėjimus. Plačiausias vidu
rinis. Durys metalinės. 

Bažnyčioje, kairėje altoriaus 
pusėje, dar buvo pakabintas 
Vytauto portretas, atkeltas iš 
nugriautos bažnytėlės. Apa
tinėje jo daly buvo užrašyta lo
tyniškai: „Aleksander Vitoldus 
Magnus Dux Litvaniae gut 
Ecclesion fundavit Anno Do-
nini 1409" (Aleksandras Vy
tautas Didysis Lietuvos kuni
gaikštis, įkūręs šią bažnyčią 
1409 m.). 

Meno žinovai, kaip Balins-
kas, P. Galaunė ir kiti, mano, 
kad tame portrete pavaiz
duotas ne Vytautas, bet kitas 
asmuo, nes į Vytautą visai ne
panašus. Vytautas nei barzdos 
neturėjo, nei tokių 'drabužių 
visai nedėvėjo. Jie mano, kad 
šiame portrete nupieštas kaž
kuris kitas Senųjų Trakų baž
nyčios geradaris, kuris buvo 
sumaišytas su Vytautu. Jie tą 
asmenį priskiria 19 šimtm., o 
Prochaska renesanso laikams, 

nes tuo metu vyrai augindavo 
barzdas, ūsus ir dėvėdavo tok
ius drabužius, kaip parodyta 
portrete. Vytautas barzdos ne
turėjo. Jo veido bruožai buvę 
daugiau moteriški, jis neaukš
tas. Vytautas portrete pana
šus į Mykolą Radvilą Juodąjį, 
kuris gyveno 16 šimtm. 

Naujieji Trakai 

Naujieji Trakai yra įsikūrę 
apie 30 km į šiaurės vakarus 
nuo Vilniaus, dideliame pusia
saly, apsuptas Luko (Bernar
dinų), Totoriškių ir Galvės 
ežerų. Jie iškilo apie 1320 m. 
kaip Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos sostinė ir svarbus 
valstybės administracijos cen
tras. Aplink pilį pradėjo augti 
miestelis, ypač 15 šimtm., kai 
Vytautas suteikė Magdenbur-
go teises. 

Kai Kryžiuočių ordinas ties 
Žalgiriu buvo visai sumuštas, 
nuo to laiko joks priešas ne tik 
Trakus, bet ir kitų Lietuvos 
vietų nedrįso pulti. Po ilgų 

karų Trakai pradėjo atsigauti. 
Vytautas Trakais rūpinosi. Jis 
norėjo, kad Trakai augtų, di
dėtų. Į Trakus jis pasikvietė 
amatininkų ir pirklių, o iš 
Krymo karaimų, kuriems su
teikė įvairių lengvatų. Taip 
pat Traku apylinkėje įkurdi
no ir totorių, parsigabenęs, 
kai jis kariavo su Perekopo 
chanu. Jiems Vytautas buvo 
labai palankus ir vertino ly
giai, kaip ir kitus gyventojus. 
Totoriai buvo atleisti nuo mo
kesčių bei kitų prievolių, iš
skyrus tik karinę, kurią turėjo 
atlikti. Įvairių teisių suteikė ir 
žydams, kurių nemažai apsig
yveno Trakų miestely. 

15 šimtm. pradžioje, po Ho
rodlės susitarimo su Lenkija, 
Lietuvos "eritorija buvo sus
kirstyta į vaivadijas. Trakai, 
kaip dali- kunigaikštijos, tapo 
vaivadija, sudarydama 4 pa
vietus, būtent: Trakų. Gardi
no, Kauno ir Upytės. 

Trakuo>e, kaip ir kituose 
miesteliuose, tuo metu gyveno 
nemažai amatininkų. Jie visi 
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priklausė cechams: siuvėjų, 
puodžių, kepėjų, ginkladirbių 
ir kitiems. Miestelis greitai 
augo. Jo centre, kur dabar sto

vi koplytstulpis, buvo turga
vietė, kurioje net du kartus į 
metus vykdavo muges. 

Bus daugiau: 

Nuotr Alberto Kerelio 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

A T E I T I N I N K Ų Š V E N T Ė J E 
B O S T O N O DAINININKAI 

Clevelando ateitininkų me
tinėje šventėje koncertuos 
Bostono sekstetas. Tradici
nė ateit ininkų švente vyks 
gegužės 30-31 d. 

Šeštadienį. 7 v.v. Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje 
Bostono seksteto koncertas. 
Populiarusis, dabar vadovau
j amas Daivos Navickienės, ir 
penkių vyrų sekstetas buvo 
įkurtas priš 30 metų kompozi
tor iaus Ju l i aus Gaidelio. Kom
pozitorius seksteto repertuarą 
išvystė lengvo, pramoginės 
muzikos stiliuje, jį praturt in
damas ir savo kūriniais. Po jo 
mirties dainos vienetui vado
vauja Daiva Navickienė. 

Koncerto klausytojai girdės 
A. Bražinsko, B. Budriūno, V. 
Bložes, A. Mikulskio, A. Rau
donikio, D. Navickienės aran
žuotų ir kitų kompozitorių 
dainų. 

Su šiuo Bostono sekstetu, 
Clevelande koncertuojančiu 
pirmą kartą , čia užbaigiamas 
pavasar inių koncertų sezonas. 
Vasaros mėnesiais saulutė ir 
vasaros žaluma kvies visus į 
gegužines, piknikus, šeimų 
šventes. 

Bilietai po 15. 10 ir 7 dol. jau 
gaunami DMP svetainėje sek
madieniais po lietuviškųjų 10 
vai. šv. Mišių. Užsisakyti pra
šoma skambinant tel. Marijai 
Mikonienei '216) 531-2190. 

Sekmadienį, gegužės 31 d. 
atei t ininkai parapijos salėn 
renkasi 9:45 v. r. eisenai į 
šventovę. Prieš pamaldas bus 
pašvent in ta Clevelando .„Atei
tis"5 klubo vėliava. Jos kūmai 
— Dalią Staniškienė ir Romas 
Bridžius. 11:30 v. r. Akademi
j a parapijos auditorijoje. 

Visi kviečiami dalyvauti 
Ateit ininkų šeimos šventėje. 
.,Ateities" klubo valdyba: dva
sios vadas — kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, pirmininkė dr. 
Birutė Kasperavičienė, vice-
pir. dr. Raimundas Šilkaitis, 
iždininkė Marija Mikonienė, 
sekr. Jadvyga Kliorienė ir 
narės: Birutė Čyvienė ir Irena 
Sušinskienė. 

V.R. 

LOS ANGELES, CA 

PIANISTO R U D O L F O 
B U D G I N O REČITALIS 

Lietuvoje muzikos mokslus 
baigusio pianisto Rudolfo Bud-
gino rečitalis š.m. gegužės 16 
dieną vyko Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

Budginas yra baigęs Vil
niaus Muzikos akademiją. Jo 
nuolatinis mokytojas buvo 
prof. Robertas Bekionis. kuris 
vienu metu buvo kviečiamas 

Metropolitain operos koncert-
meistru. bet sovietai jo ne
išleido. 

J a u ketveri metai R. Budgi
nas gyvena Los Angeles. Kali
fornijoje ir tobulinasi Univer-
sity of Southern California 
fortepijono mene. Jis jau turi 
magistro laipsnį ir dabar ruo
šia doktoratą. Budginas daž
nai kviečiamas koncertuoti 
Pietinės Kalifornijos universi
tetų bei koncertų salėse. Jis 
sėkmingai koncertavo: Santa 
Barbara. Manhatten Beach, 
San Jose ir net Seattle, Was-
ington. 

Jaunas , geros išvaizdos pia
nistas pasirinko didelę pro
gramą, kuri pasižymėjo turi
nio ir stiliaus įvairumu. 

Koncerto pradžioje buvo pas
kambintas J. S. Bach p r e 
liudas" ir „Fuga BWV 870". 
Tonas, retai grojamo Yamaha 
fortepijono ir salės nepa
vydėtino rezonanso, skambėjo 
kietai. Solistas, tai pastebėjęs, 
atrado „modus vivendi" ir 
J"ugą" paskambino Bacho sti
liuje įtikinančiai. 

Toliau — 3-jų dalių L. Beet-
hoven „Sonata op. 109". Čia 
Budgino skambinimas pasi
žymėjo gražiais niuansais, 
pereinant iš forte į vos gir
dimą pianissimo. Sonatos an
troje dalyje prestissimo 
išvystytas tempas ir energija 
pranoko eilinio klausytojo 
vaizduotę. Antroje dalyje. „An
dante Molto Cantabile" vyravo 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Lietuvių namų naujoji valdyba. Iš k.. I eil. — John Struna, Jonas Degutis, Algis l'enkau.skas ir Vy
tas Apanavičius. II eil. — Pete Rekstis, Jerry Abriani, Dainys Zalensas ir Linas Johansonas. 

Nuotr. Vilijos Strunienės 

išgauti didelio garso toną, jo 
stiprių rankų ir miklių pirštų 
technika parodė, kad Rach-
maninovo ir Chopino etiudai 
yra verti rimto dėmesio ne tik 
kaip etiudai, bet ir kaip komp
likuotos koncertinio pobūdžio 
kompozicijos fortepijonui. 

Po trumpos pertraukos 
antąją koncerto dalį Budginas 
pradėjo miniatūrine Tchai-
kovskio kompozicija „Dumka" 
(Svajonėlė). Veikalas įdomus 
turiniu, kuriame rusų liaudies 
dainų nuotrupos išdabintos 
gražiomis variacijomis, pasi
žymėjo Budgino tobulai atlik-

Budginas š. m. gegužės 16 d Pianistas Rudolfas 
lietuviams. 
tono švelnumas ir elegancija. 

Po Beethoveno sekė P. 
Tchaikovskio „Sezonai". Sau
sis (prie židinio) lengva forma 
nuskambėjo svajingai. Rug
pjūtis (derliaus daina), su 
linksmos nuotaikos motyvais, 
skambėjo žaismirgai. 

S. Rachmaninov „Etude 
Tableaux op. 39, No. 3" ir F. 
Chopin „Etude op. 25, No 10" 
atlikimas buvo nuostabus. 
Pianisto Budgino sugebėjimas 

Koncertavo Los Angeles 
Nuotr. V. Skyriaus 

tu frazavimu. 
Koncerto kulminacinis punk

tas buvo S. Prokofievo „Sonata 
No. 6, A. major". Budgino 
skambinama sonata pasi
žymėjo gaivalingumu, tvis
kančia energija, švelniu 
lyriškumu, spalvingumu, nau
joviškumu, virtuozišku laisvu
mu, didingumu ir puošnumu. 

Paskutiniems sonatos gar
sams nutilus, audringais ploji
mais ir atsistojimu solistas 

LB Grand Rapids apylinkes Vasario 16-tos minėjime Kontcrtinv r̂u^Tamą atlikusi .Tėviškės" kapela Tarp ka-
- •, .r.;; :- k ii c:! - kapelos vadovo Staso Japminiene. LB Grand Rapids v-tv;s pirm Gražina Kamantiene, 

• ir a Rakaitifn»> r Vytautą? KamanLas LB v-bos sekretorius 

buvo pagerbtas. Plojimai ne
nutilo iki tol, kol Rudolfas 
Budginas, grįžęs prie fortepi
jono, paskambino F. Listo JLa 
Campanela" pagal N. Pagani
ni. Listas, būdamas 19-tos 
metų amžiaus, pasistatė sau 
tikslą tapti tokiu pačiu virtuo-
zu-pianistu, kokiu virtuozas 
Pa-ganini buvo smuiko mene. 
„La Campaneloje" fantastiški 
Paganini pasažai, - apipinti 
briliantiška Listo technika, 
skambėjo ta pačia braviūra, 
kuri reiškėsi per visą kon
certą. 

Vienas jautrus klasikinės 
muzikos mėgėjas pastebėjo: 
„Žinojau, kad Rudolfas Budgi
nas yra geras pianistas, bet 
kad toks geras — nesitikėjau". 
Nustebino Budginas ir visus 
atėjusius jo pasiklausyti. 

Rudolfas Budginas birželio 
mėnesį vyksta į Maskvą daly
vauti Tchaikovskio tarptauti
niame pianistų konkurse. 

Po koncerto prie kavutės ir 
gražiai paruošto vaišių stalo, 
klausytojai sveikino Rudolfą, 
linkėjo jam sėkmės ir 
laimėjimų, kuriais galėtų 
džiaugtis jis pats, jo artimieji, 
giminės bei draugai išeivijoje 
ir Lietuvoje. 

Vytautas Zelenis 

ST. PERERSBURG,FL 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DR-JOS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 
Gausus būrys Lietuvos Duk

terų š.m. gegužės 13 d. daly
vavo visuotiniame draugijos 
susirinkime, vykusiame St. 
Petersburgo Lietuvių klube. 

Susirinkimą pradėjusi pirm. 
Aldona Česnaitė perskaitė 
susirinkimo darbotvarkę ir at
liko draugijos metinės veiklos 
apžvalgą: valdyba turėjo 9 
posėdžius; pravedė sėkmingą 
vartotų daiktų pardavimą; 
buvo suruoštas tradicinis ka
lėdinis pobūvis su paskaita 
apie L.D. draugijos steigėją 
kun. dr. F.Gurecką; surengtas 
metinis pobūvis — koncertas, 
dalyvaujant muz. Reginos Dit-
kienės vadovaujamam moterų 
vienetui ir kanklininkei Dai
vai Kimtytei; sušauktas šis 
visuotinis susirinkimas. Lie
tuvos ligoninėms (Jonavos, 
Šiaulių, Panemunės ir Ute
nos) pasiųsti lovos baltinių 
siuntiniai. Bendrai pasiųsta 
3,843 svarai siuntinių. 

Per šiuos metus buvo su
teikta 17,070 dol. piniginė 
pašalpa. Pirmininkė trumpai 
apžvelgė ir 3-jų pastarųjų 
metų laikotarpyje draugijos 
atliktus darbus Dabartiniai 
valdybai baigiant kadenciją, 
pirmininkė išreiškė padėką 
valdybos narėms už drau
giškumą ir kruopštų darbą, 
padėkojo visoms draugijos 
narėms už bendradarbiavimą 
ir dosnias aukas. Pasveikino 
naują valdybą, linkėdama 

sėkmės tolimesnėje veikloje. 
Čia paminėta, kad Aldona 
Česnaitė septynetą metų paš
ventė L.D. valdybos įsipa
reigojimuose — 4 metus buvo 
iždininkė ir 3 metus pirmi
ninkė. 

Po dr. D. Degėsio įdomios ir 
aktualios paskaitos „k rū tų 
vėžio paslaptys ir diagnozavi
mas", nominacinės komisijos 
pirm. Zofijos Salienė paskelbė 
1998-1999 m. valdybos ir re
vizijos komisijos nares. Nau
jos valdybos pirm. Monika 
Andrijauskienė išreiškė padė
ką buvusioms vadovėms už 
puikiai atliktą darbą. Susirin
kimas baigėsi vaišėmis, ku
rių metu buvo proga paben
drauti, pasidalinti įspūdžiais, 
atnaujinti pažintis. 

Tuoj po susirinkimo, naujo
j i pirmininkė (buv. šio sky
riaus pirmosios v-bos pirmi
ninkė) sušaukė t rumpą v-bos 
posėdį, kurio metu buvo pa
siskirstyta paregomis. 

Naują v-bą sudaro: pirmi
ninkė Monika Andrijaus
kienė. Vicepirm. ir soc. reika
lai — Dana Švedienė. Sekre
torė — Danutė Siemaškienė. 
Iždininkė — Zita Dapkienė. 
Seniūnė — Lilė Bložienė. 
Renginiai — Elena Pur tu-
lienė. Spauda — Jadvyga Gie
draitienė. 

Revizijos komisija: pirm. 
Genovaitė Treinienė; narės — 
Ramutė Mastienė ir Leokadi
ja Žvinienė. 

Valdybos pirmininkė pak
vietė visas v-bos nares po
sėdžiui, š.m. gegužės 15 d. Po
sėdyje nustatoma tolimesnė 
L.D. draugijos veikla, svars
tomi kai kurie planai: L.D. 
draugijos fondo papildymui 
suruošti laimėjimus, numaty
tos kalėdinio renginio ir t ra
dicinio metinio pobūvio datos. 
Šį kartą metinio pabūvio me
tu numatoma suruošti madų 
parodą, kokia buvo ruošiama 
ankstyvesniais veiklos me
tais. Madų parodai vadovauti 
apsiėmė Monika Andrijaus
kienė. Ypač buvo pabrėžta 
kiekvienos narės pareiga rū
pintis ligoniais, juos lankyti, 
kiek galint padėti ir tęsti 
draugijos šalpą Lietuvoje. 

Baigiant norisi iškelti dar 
vieną reikšmingą šios draugi
jos bruožą: ji suteikia progą 
tarpusavy suartėti bendra
mintėms narėms, užmegzti 
draugystės ryšius, palengvinti 
vienatvę. 

J a d v y g a Giedrai t ienė 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTQM0eLIO.NAMU.SVBKAT^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frai* Zapohs ir Off Mgr Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

waitress full or part time 
and kitchen help. 

CaU 630-257-7570. 

Needed a companion for 
elderly lady 2 or 3 days a 
week. Call 630495-4006 

after 6 p.m. Speak English. 

Statybos, remonto 
darbams reikalingas 

pagalbinis darbininkas. 
Tel. 708-802-9197. 

GREIT PARDUODA 

^ RE/MAX 
" R E A L T O R S 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

KMIECIK REALTORS 
V ^ T M K J I 7922 S.Pulaski Rd. 
_ _ S C T « I I , 4365 S Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Išnuomojamas naujai 
{rengtas butelis rūsyje. Už 
viską (dujas ir elektrą) $350. 

TeL 773-776-3538. 

wwm&&m&m 

„NERINGOS" 
RESTORANUI 

reikalinga padavėja 
popietinėms valandoms. 

Kreiptis: 
2632 W. 71 St. 

Chicago, 
tel. 773-476-9026 

FOR SALE 
Burhank, IL 

A lovely brick 3 bedrm., 2 bath 
home with 2 car brick garage: new oak 
cabinets in kitchen, new roof. family 
room with fire-place; fenced yard; 
quiet tree-lined street. $157,900. Call 
Peggy, Realty Executives Amba-
sador, tel. 708-349-1111. 

CONDO FOR SALE 
Park Shire Estate 

2 bedrm.. 2 baths, living rm. dining 
area; kitchen. basement with a garage. 
$109,000. Call: 1-847-244-6833. 

SHOWTOWNlNC. 
Visus kviečia į ryškiausios Lietuvos pop-muzikos žvaigždės 

DŽORDANOS BUTKUTĖS 

koncertą-diskoteką, Š.m. birželio 20 d. 8 vai vakaro 
WILLOWBROOK GRAND BALLROOM 

8900 S Archer Rd., vVillow Springs, IL 
Tel. 708-839-1000 

Bilietus galima įsigyti: 
Atlantic Exp. Co. Willowbrook 

2719 W. 71 S t 8900 S.Archer Rd. 
TeL 773-434-9330 Willow Springs, IL 

Informacijai ir rezervacijoms skambinti: 630-632-4403 arba 708-715-8712 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMINIUMS 

Within walking distance of the 
Lithuanian Centre. Walgreen. 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122.900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or weekdays call for appt 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSHx-CoNSTStjcnoN Co., INC. Tel. 630-257-3305. 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ ! 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

f**y 

L°jrusw 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PER GREITOS IŠVADOS 

Birželio 5-tos dienos „Drau
go" nr. 109 atspausdintame 
laiške, kurį pasirašę du Ukrai
nos lietuvių draugijų pirmi
ninkai, neigiamai ir neteisin
gai pasisakoma apie PLB val
dybos narės Danutės Čiorruj 
veiklą. Išvados daromos neva 
iš jos pokalbio su Audrium 
Antanaičiu, atspausdinto 1998 
m. balandžio 17-23 d. savait
raštyje „Apžvalgoje". 

Apgailestauju, kad redakci
jai ir laiško skaitytojams, ma
tyt neteko skaityti „Apžvalgo
je" atspausdinto pokalbio, nes 
yra akivaizdu, kad pasirašiu
sieji p.p. Aleksandras Žukaitis 
ir Petras Grinis savo kai ku
rias išvadas daro pasiremda
mi ne tuo minėtuoju pokalbiu. 
Pokalbyje, pavyzdžiui, niekur 
nepaminėta apie kokią „...ofi
cialią Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko Vytauto 
Kamanto ir PLB valdybos at
stovo Lietuvoje Gabrieliaus 
Žemkalnio poziciją...". 

Ukrainos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Alfonsas 
Petrauskas pareiškė PLB at
stovui Lietuvoje, kad šis A. 
Žukaicio ir P . Grinio laiškas 
yra rašytas be jo žinios ir, kad 
vienas iš šių asmenų jau seno
kai gyvena ne Ukrainoje, o 
Kaune. Ukrainos Lietuvių 
Bendruomenė nesikreipia į 
JAV Lietuvių Bendruomenę 
dėl kokios „paramos ir palai
kymo". 

Sunku pasakyti kieno inte
resams tarnauja tokie laiškai 
ir tokia kova su vėjo malūnais. 
Tikrai netarnauja pasaulyje 
išsklaidytų lietuvių vieningu
mo ir santarvės siekiui. Kau
ne gyvenančio vienos Ukrai
nos lietuvių draugijos pirmi
ninko (?) ir turbūt daugumai 
„Draugo" skaitytojų to laiško 
gale duoto nežinomo asmens 
telefono ir fakso numeris, irgi 
Kaune, „papildomai informaci
jai ir ryšiams palaikyti" yra 
sunkiai suprantamas santykis 
ir tikslas. 

Ar Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministerija, ku
ri mūsų nuomone yra šmei
žiama A. Žukaicio ir P. Grinio 
laiške, reaguos į ministerijos, 
o tuo pačiu ir Lietuvos Respu
blikos šmeižtą „Draugo" laiš
kų skyriuje, nežinome. 

Vytautas Kamantaa 
PLB valdybos pirmininkas 

APffi MOKYTOJŲ 
PASITOBULINIMO 

KURSUS 

Mokytojų tobulinimosi kur
sų komitetas praneša, kad 
šiais metais Dainavoje nebus 

mokytojų studijų savaitės. Jos 
vietoje ruošiamos MSD — 
Mokytojų studijų dienos, ku
rios vyks liepos 24, 25 ir 26 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, Illinois. Švietimo tary
ba sutiko šelpti šio renginio 
programą. 

Dėl vykstančių š.m. birželio-
liepos mėnesio švenčių Lietu
voje ir skautų Tautinės sto
vyklos rugpjūčio mėnesio pra
džioje dauguma dalyvaujančių 
mokytojų išvyksta į šiuos ren
ginius savo atostogų metu. Šių 
metų stovyklos numatyta 
data, antra rugpjūčio savaitė, 
pasirodė netinkama. Laikas 
buvo per vėlyvas daugumai 
Amerikos mokyklų mokytojų, 
kurie tuo laiku jau ruoštųsi 
pagrindiniam mokslo metų 
darbui. Mokytojų tobulinimosi 
kursų komitetas kovo mėnesio 
pirmomis dienomis pranešė šį 
nutarimą Švietimo tarybos 
pirmininkei. Švietimo taryba 
nutarė atšaukti visą stovyklą. 

Kadangi šiais mokslo metais 
metinė mokytojų darbo konfe
rencija neįvyko ir Mokytojų 
studijų savaitė yra atšaukta , 
laukiame dalyvavimo MS die
nose. I lankantieji šiuos kursus 
visas tris dienas galės įsigyti 
vienos valandos universiteto 
užskaitą (one hour credit). 

1996 MSD Organizacinis 
komitetas: 

Jūratė Dovi l ienė 
Jūratė Kuras-Harris 

Audronė EI vilrienė 
Eglė Novak 

Irena S e n k e v i č i e n ė 

DAR APIE LIETUVIŠKA 
KULTŪRĄ 

Esu labai dėkinga P. A. 
RauUnaičiui už tai, kad savo 
laiške („Draugas" birželio 
Sd.) atkreipė dėmesį į „lie
tuviško teatro kultūrą" — 
rusiškų spektaklių vežimą į 
užsienį. Negi j au taip nusigy
venom ir taip praradom tauti
nę savigarbą, kad be „Dėdės 
Vanios" nedrįstame net nosies 
už Lietuvos ribų parodyti? 

Nereikia nei užsienio... 
Kodėl nei vienam iš mūsų 
šauniųjų teatrologų ir reži
sierių Vilniuje neatėjo į galvą 
pastatyti nuostabiąją Antano 
Škėmos „Živilę"? Arba to pa
ties Škėmos „Vienas ir kiti"? 
Pradedu galvoti, kad vien tik 
todėl, kad tuose veikaluose 
tiek daug pasakyta apie 
rusišką „kultūrą" ir jos pla
tintojus bei nešėjus per visas 
nelemtas okupacijas (ne vien 
tik sovietines, bet ir caris-
tines). Tiedu vaidinimai Čika
goje praėjo su labai dideliu 
pasisekimu, nors ne visi vai-

My mailing label: 

To: Circulation Manager 
DRAUGAS 
4545 VV. 63rd St. 
Chicago, IL60629 

DeKvery of my daity newspaper, the DRAUGAS, has been very 
irregular. I have kept track of dettvery dates as shown bek>w I 
hope this will help you find the reason forthe poor delivery. 

Dateoflssua DattRsMtved DetsofiMtM 
Jun. 13. 1996. 
Jun. 16,1996. 
Jun. 17.1996. 
Jun. 18,1996. 
Jun. 19.1996. 
Jun. 20,1996. 
Jun. 23. 1996. 
Jun. 24,1996. 
Jun. 25.1996. 
Jun. 26,1996. 
Jun. 27.1996 
Jun. 30.1996. 

Jul. 1,1996 
Jul.2.1998 
Jul. 3,1998 
Jul. 4,1996 
Jul. 7,1998 
Jul. 8,1996 
Jul. 9,1998 
Jut. 10,1996 
Jul. 11,1996 
Jul. 14,1996 
Jul. 15, t996 
Jul. 16,1996 

Sincerely yours,. 

dintojai buvo aktoriai profe
sionalai, bet Čikagos lietuvių 
teatras buvo aukšto lygio ir 
Vilniuje galėjo drąsiai pasiro
dyti. 

Na kas gi mes iš tikro 
esam? Sentimentalūs seniai? 
Tuoj bus mums prikišama, 
kad neleidžiam senom žaiz
dom užgyti, kad nenorim už
miršti, kas buvo, nesisten
gianti gyventi santarvėj ir san
taikoj. 

Rusai turi tokį įdomų po
sakį: , 3 ū t ų linksma, jei 
nebūtų liūdna". Pavyzdys. Pa
gal ministrų kabineto nuta
rimą, sudaryta valstybinė 
komisija paminėti 200-toms 
A. Puškino gimimo metinėms. 
Jos vadovu paskirtas Lietu
vos Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, kur is 1977 m. 
parašė siaubingą knygą 
,J3uokiškis" (jau ir filmą pa
gal ją padarė ir pavadino 
„Mėnulio Lietuva"). Filmo ne
mačiau, bet „Duokiškyje" ir 
nepriklausoma Lietuva, ir 
Lietuvos laisvę gynę partiza
nai tiesiog „su žemėmis su
maišyti"... Apie tą Lietuvos 
kultūros ministro literatūrinį 
„perlą*" visi tyli, nes, pagal 
naują tvarką reikia gyvent 
santarvėj ir santaikoj, už
miršt, kas buvo ir iškilmingai 
švęst Puškino gimtadienius, 
parodyt pasauliui, kaip pui
kiai vaidinam Čechovą... 

Ir kada pagaliau išsiva
duosime iš to rusų šlovinimo? 
Gal pats laikas pradėti švęsti 
Šekspyro arba Dantės gimta
dienius, nes Lietuva yra ne 
Rusijos provincija, bet laisva 
valstybė kitų Europos valsty
bių tarpe. 

Emil i ja J . Va l an t i n i enė 

• Kivyl ia i . Gegužės 2 d. 
buvo pašventinti čia statomos 
bažnyčios pamatai . 

• Kaunas . Gegužės 11 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre jaunimo organizaci
jos „A.C. Pat r ia" socialinių 
metų programos savanoriai 
surengė labdaros koncertą 
„Jaunimas vaikams", kuria
me dalyvavo grupės „Nojus", 
„Juodvarniais lakstantys" „Be
nas ir Zigmas". Šio renginio 
metu surinkti pinigai paskirti 
VUijampolės pensionato neįga
liems vaikams remti. 

Kadangi d a u g mūsų skai 
ty to ju , ypač iš tolimesnių vie
tovių, skundžiasi netvarkingo
mis pašto paslaugomis, pri
s tatant ,J3raugą", vėl spaus
diname anketėlę, kurią pra
šome užpildyti ir atsiųsti 
„Draugo" administracijai. 
Nepamirškite atitinkamoje 
vietoje („My mailing label") 
priklijuoti lipinuką su savo 
adresu, kuris yra pirmame 
dienraščio puslapyje. Kai 
anksčiau su tomis anketomis 
administracija nueidavo į 
paštų vadybą, rezultatai 
būdavo bematant pagerinti. 
Prašome visų pagalbos, kad 
„Draugas" galėtų reguliariai 
lankyti. 

A. A. BIRUTĘ LIEPONYTĘ 
DAILIDIENĘ PRISIMENANT 
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Birutė Lieponytė-Dailidienė 

A. a. Birutė Lieponytė-Dai
lidienė mirė 1993 metų birže
lio 15 dieną. Penkerių metų 
mirties sukaktis bus paminėta 
šv. Mišių aukoje, Palaiminto 
J . Matulaičio koplyčioje, 
149112-127 St., Lemonte, pir
madienį, birželio 15 dieną, 8 
v.r. Idėjos draugus prašome ją 
prisiminti savo maldose. Po 
šv. Mišių Agapė — pusryčiai 
Old Oak Country Club, 14200 
S. Parker Rd., (143 St. & Par
ker Rd.). Visi kviečiami. 

Labai aiškiai prisimenu Bi
rutės šermenis, kuriose mūsų 
šeima, kaip ir daug kitų, daly
vavo. Tą vėlyvą popietę smar
kiai lijo, griaudė, ir žaibavo — 
gamta, lyg verkdama, barė, 
kad per anksti iš savo šeimos, 
iš mūsų ateitininkų ir visuo
menės tarpo buvo paimta a.a. 
Birutė. Tas slegiantis graudu
lys krūtinėje, kurį nevienas 
jautė atsisveikindami su Bi
rute, šiandien išnykęs. Tačiau 
liūdesys ar ilgesys paliko ir 
tikriausiai visada tebebus. Bet 
taip pat liks ir šilti prisimini
mai! 

Prisimenu Birutę iš jaunys
tės, kai ji stovyklavo Daina
voje, o man teko būti vadove. 
Prisimenu jos nuoširdumą, 
kuklumą ir meilę savo šeimai. 
Prisimenu jos džiaugsmą, kai 
vakarais , prieš užmiegant, ap
klodavau ir palinkėdavau 
„saldžių sapnų", jos žibančias 
akutes, kai rytą, einant vėlia
vų pakėlimui, pribėgdavo pa
sisveikinti, jos šypseną, kai su 
pasididžiavimu kalbėdavo 
apie savo brolius. Visada prisi
minsiu jaunutę Birutę, kaip 
pavyzdingą stovyklautoją, 
kaip pavyzdingą ateitininkę. 

Prisimenu, kaip po eilės me
tų susitikome toje pačioje Dai
navoje, sendraugių stovykloje. 
Šį kartą ji buvo jau motina su 
dviem vaikučiais. Su ta pačia 
meile, tuo pačiu pasididžiavi
mu, kuri prieš daug metų, ma
čiau jos broliams, dabar pa
rodė savo mažuosius Baltojo 
namo pirmojo aukšto kamba
rėlyje miegančius sūnelius Vy
tuką ir Linuką. Su tuo pačiu 
nuoširdumu dalyvaudavo atei
tininkų šeimų stovykloje. Sto
vyklos metu mačiau, kaip su 
neišsekama kantrybe ir švel

numu globojo, auklėjo savo 
mažuosius sūnelius. 

Nepasikeitusi buvo Birutė, 
kai ją sutikdavau Daumanto-
Dielininkaičio kuopos susirin
kimuose/veikloje, kada ji pati 
vadovavo vasaros stovykloje, 
globodama mergaites, kurios 
jaunųjų ateitininkų stovykloje 
susirinkdavo dvejoms savai
tėms. Ta šilta, nuoširdi, ir są
žininga jaunutė stovyklautoja, 
kurią pirmą kartą sutikau 
Dainavoje, tokia išliko visą, 
nors trumpą savo gyvenimą. 

Birutė gimė 1952 metų kovo 
8 d., pirmoji šeimoje. Augo 
trijų brolių draugystėje ir bu
vo padėjėja tėvams. Amerikie-
tiškoje ir lietuviškose mokyk
lose buvo gera mokinė, daly
vaudama mokinių veikloje ir 
baigdama mokyklas su pažy
mėjimais. Loyolos universitete 
1975 metais buvo Birutei 
įteiktas bakalauro diplomas, o 
1979 metais Illinois School of 
Optometry, optometrijos dak
tarės diplomas. Su ekonom. 
Kęstučiu Dailide sukūrė šei
mą 1980 metais ir pimojo sū
naus, Vytuko, susilaukė 1981 
metais, o antrojo, Linuko — 
1983 m. Čia buvo Birutės di
džiausias džiaugsmas ir Dievo 
palaima. Visa širdimi ir at
sidėjimu jais rūpinosi. O lais
valaikiu Birutė, didelė mėgėja 
gėlių, darbuodavosi gėlių dar
želyje. Mėgo slidinėti ir ke
liauti. 

Ateitininkų organizacijai 
priklausiusi nuo vaikystės, vi
sada ją brangino, aktyviai da
lyvavo ir dirbo, ką galėjo ir 
kiek sugebėjo. Sūnūs Vytas ir 
Linas taip pat nuo vaikystės 
įsijungė į ateitininkų organi
zaciją ir dabar abu jau prik
lauso moksleivių kuopai. 

A.a. Birutės atminimui atei
tininkų pastangomis pastatyti 
paminklai. Mirties metų va
sarą, su minėjimu, Dainavoje 
stovyklaujantys ateitininkai 
sendraugiai savo jėgomis pa
sodino medelį — gyvą pa
minklą. Šeimai padovanojo 
nuotraukas ir vaizdajuostę iš
kilmių. Šeima buvo ir tebėra 
labai dėkingi. A.a. Birutės ma
mytės, Janinos Lieponienės 
žodžiais, „Gaila, tuo laiku bu
vome iškritę iš pusiausvaros ir 
viešai nepadėkojome, bet 
širdyje esame labai dėkingi". 
Taura Zarankaitė-Underienė, 
po 1993 metų sendraugių sto
vyklos, laiškelyje Lieponiams 
rašė: „Birutės mes visi pasi
gendame..." J i išvardijo prie 
šio gyvojo paminklo prisidė
jusius: visi stovyklautojai fi
nansiniai, Jonas Kazlauskas, 
Kęstutis Sušinskas, Vytas Va
laitis, Kastytis Giedraitis, 
Paulius Jankus , Vitas Unde-
rys, Daina Pakalniškienė ir 
Marius Gražulis. 

A.a. Birutės atminimui ant
ras įspūdingas paminklas, 
Kristaus „Prisikėlimas" — 
skulptūra ir altorius Berčiūnų 
stovyklavietėje Lietuvoje, bu

vo pastatytas Birutės draugų 
ir Lieponių šeimos per Ateiti
ninkų federacijos fondą suau
kotomis lėšomis, pašventintas 
1996 m. rugsėjo mėnesį. Prie 
šio, daug darbo pridėjo visos 
Berčiūnų stovykos organiza
torius kun. R. Gudelis ir Bi
rutė Bublienė. „Lietuvos aide" 
šventinimo iškilmes pranešda
ma Vida Bielskytė rašė: 

„....Išvalyta miško aikštelė 
su senosios bažnyčios pama
tais tapo reto grožio maldos 
namais. Tarp medžių kamienų 
iškilo vilniečio dailininko An

tano Kmieliausko „Prisikėli
mas" — 5 m aukščio granito 
monolite iškalta Kris taus figū
ra su saulėje žaižaruojančia 
aureole. Kaip sakė pa ts auto
rius, j am primą kartą teko 
kurt i Prisikėlimo altorių su
griautai bažnyčiai. A. Kmie
l iauskas sakėsi norėjęs viskuo 
nusiviliantiems amžininkams 
padovanoti kūrinį, kviečiantį 
kilti ir keltis dvasia". (1996.-
DC.11 „Lietuvos aidas"). 

Birutė savo nusis ta tymu vi
sados kvietė kilti ir kelti! 

L a i m a Š a l č i u v i e n ė 

Vysk. Sigitas Tamkevičius Berčiūnų stovyklavietėje a.a. Birutės Liepo-
nytės-Dailidienės atminimui pastatyto altoriaus ir paminklo šventinimo 
iškilmėse 1996 m. rugsėjo 14 d. 

A.tA. 
VYTAUTUI GIRDVAINIUI 

m i r u s , jo žmonai , Korp'. N e o - L i t h u a n i a vyr.""valdybos Į 
sekretorei, VITAI GD3DVAINIENEI ir broliui KĘSTUČIUI 
reiškiame gilią užuojautą i r k a r t u liūdime. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos nariai: 
Eduardas Modestas 
Daiva Meilienė 
Algis Augaitis 
Vaclovas Mažeika 

Mylimai Žmonai, Motinai, Močiutei 

JLtA. 
ENNAI KISIELIENEI, 

po sunkios ligos žemiškoje kelionėje išėjus į Amžinuosius 
Namus, giliame skausme ir liūdesyje Ūkusius jos mylimuosius 
- vyrą dr . ALFONSĄ, s ū n ų VYTAUTĄ, j ų š e imas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge dalinamės šios 
skaudžios netekties išgyvenimais. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Mykolas ir Amalija Jagučiai 
Olga ir Narcizas Kreivėnai 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Antanas Sprindys 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach, FL 

1996 m vasarą Dainavoje vykusios ateitininku sendraugy stovvklos dnln-ia; sodm.i medeli n n Binitės Liepo-
nytės - Dailidtenės atminimui 

PADĖKA 
A.tA. 

KAZYS LINKUS 
Mylimas Vyras, Tėvas ir Uošvis mirė 1998 m. balandžio 

26 d.. Palaidotas balandžio 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kuo nors prisidėjusiems prie 
velionio palydėjimo į Amžinojo Poilsio vietą. Ačiū kun. 
Algirdui Paliokui, sol. Audronei Gaidžiūnienei, muz. Faustui 
Stroliai, visiems draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą 
šermenyse, laidotuvėse ir mus užjautusiems žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Esame ypač dėkingi už aukas šv. Mišioms, Almos 
fondui ir Našlaič ių globos komi te tu i . Ačiū la idotuvių 
direktoriui Donald M . P e t k u i už laidotuvių tvarkymą; 
šeimininkėms už atsisveikinimo pietų paruošimą. 

Jūsų nuoširdumą visuomet prisiminsime. 

Liūdinti žmona Mėta, d u k t ė Ner i ja , ž e n t a s Romas 
Kasparas. 

k • \ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
ABITURIENTŲ ŠVENTĖ MAIRONIO 

LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Antanas Klepczarek, Maironio mokyklos LK III skyriaus mokinys, vertai 
didžiuojasi savo pastatytu Trakų pilies modeliu. 

Tėvo d ieną švęsime bir
želio 21 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje sa
lėje. Bus skanaus lietuviško 
maisto, linksma, tėveliams 
pritaikyta, programėlė. Kas
met Tėvo dienos pietus ruošia 
ir visus dalyvauti maloniai 
kviečia PLC renginių komite
tas, bet taip pat primena, kad 
būtina užsisakyti vietas iš 
anksto, skambinant tel. 708-
448-7436 arba 630-985-7216. 

D a r ka r t ą Lemonto LB 
apy l inkės valdyba p r ime
na, kad neužmirštumėte bir
želio 14 d., sekmadienį, atvyk
ti į Lemontą. Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje 10:45 vyks 
gedulingos pamaldos, skirtos 
prisiminti Tragiškojo birželio 
aukoms. Po pamaldų minė
jimas bus tęsiamas didžiojoje 
Pasaulio lietuvių centro sa
lėje. 

„Tėviškės" evangel ikų 
l iu t e ronų parapi jos vasa
ros pama ldų laikas — pra
dedant sekmadieniu, birželio 
14 d . iki rugsėjo 6 d., yra 9:30 
vai. r. Visi parapijiečiai prašo
mi pamaldose dalyvauti. 

J a u n i m o cent ro Moterų 
k l u b a s kviečia visus birželio 
14 d. į JC kavinę pasivaišinti 
skaniais mieliniais blynais, 
prie kurių žada ir obuolinės 
košės. Blynai bus kepami nuo 
9 vai. ryte, tai, jų užkandus, 
bus galima suspėti į visus, tą 
sekmadienį vykstančius minė
jimus. Savo atsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą! 

Linkuva , tai senas mieste
lis Žemaitijoje. Kryžiuočių 
kronikos jau 1371 m. mini šią 
vietovę. Stebint miestelio vaiz
dus, žmones, ekrane pasako
jančius apie praeitį, karo ir 
pokario gyvenimą, galima ge
riau suprasti Linkuvos 
svarbą. Visa tai bus galima 
matyti po „Panoramos" laidų 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje antradienį, birželio 16 
d.. 2:30 vai p.p. Kviečia Le
monto LB Socialinių reikalų 
skyrius, kuriam vadovauja 
Gediminas Kazėnas. 

PreL dr . Ignas Urbonas šį 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Čikagos laiku 12 vai., o Michi-
gan valstijos laiku — 1 vai. 
p.p., Union Pier, MI. aukos šv. 
Mišias. Po pamaldų Karaičių 
vasarvietės salėje bus Birželio 
tragedijos dienų paminėjimas. 

Ate i t in inkų namų gegu
žinėje pinigines dovanas 
laimėjo: Marius Kasniūnas -
300 dol., Liudas Venclova -
200 do!., Justina Stukas - 100 
dol. ir Rima Polikaitytė - 100 
dol. Savo laimikj - 200 dol. 
Liudas Venclova paaukojo 
Ateitininkų namams, už tai tų 
namų valdyba jam nuoširdžiai 
dėkoja, nes šios nuosavybes 
išlaikymui nuolat reikalinga 
nemažai lėšų: kiekviena auka 
yra vertinga parama. 

M a r ą u e t t e P a r k o L i e t u 
vių n a m ų s a v i n i n k ų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas birželio 19 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak.. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. VVashte-
naw. Susirinkime sutiko daly
vauti šių sričių pareigūnai: 
policijos viršininkas, apy
linkės apsaugos viršininkas, 
nuosavybių įkainavimo (Prop-
erty Tax) žinovas. Kas 
neužpildė reikalingų formų 
praėjusį kartą, galės tai pada
ryti, nes užpildymas pratęstas 
iki liepos 15 d. Taigi, visi pasi
ruoškite su skundais ir pagei
davimais. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Tai bus paskutinis susirinki
mas prieš vasaros atostogas. 
Po susirinkimo — kuklios 
vaišės. 

ALTo r e n g i a m a s Baisiųjų 
trėmimų minėjimas, birželio 
14 d., tuojau po 10:30 vai.r. 
pamaldų, vyks Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Minėjimui vadovaus ALTo Či
kagos skyriaus pirmininkė 
Evelina Oželienė. Pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas. 
Meninę programą atliks sol. 
G. Bigenytė, akompanuojant 
Ričardui Šokui. 

L i e tuvos K r i k š č i o n i u de
m o k r a t ų r ėmėjų są jūdis nu
tarė rengti gegužinę-pikniką 
Čikagos ir apylinkių visuome
nei rugsėjo 6 d. Ateitininkų 
namų sode. Tikimės, kad lie
tuvių visuomenė parems Lie
tuvos Krikščionių demokratų 
užmojus. 

Ne L i e tuvos V a l s t y b i n i s 
simfoninis orkestras gros lie
pos 1 d. rengiamame Damų 
šventės proga koncerte Vil
niuje ' taip buvo išspausdinta 
birželio 9 d. ,.Draugo" 6 psl.), 
bet L ie tuvos N a c i o n a l i n i s 
s imfonin is orkestras, diri
guojamas maestro Juozo Do
marko. 

Šiemet Maironio lituanisti
nę mokyklą Lemonte užbaigė 
dešimt abiturientų: Audra 
Adomėnaitė, Sabrina Česaitė, 
Arius Elvikis, Jonas Griga
liūnas, Inga Janušai tė , Petras 
Kuprys, Marius Pakalniškis, 
Aura Platakytė, Daina Rin-
gutė ir Aras Šaulys. 

Iškilmingas 1997-1998 mok
slo metų užbaigimas ir abitu
rientų pagerbimas įvyko š.m. 
gegužės 16 d. Pasaulio lietuvų 
centre, didžiojoje salėje, kurio
je susirinko visi mokiniai, mo
kytojai, tėveliai, seneliai ir 
svečiai. Programa prasidėjo 
JAV ir Lietuvos valstybinių 
vėliavų įnešimu ir abiejų val
stybių himnų giedojimu. In-
vokaciją pravedė kunigas Al
girdas Paliokas, SJ , sveikini
mo žodį tarė mokyklos direk
torė Eglė Novak. J i palinkėjo 
abiturientams neužmiršti lie
tuvių kalbos, bendrauti vie
niems su kitais ir jaustis lietu
vių bendruomenės nariais. O 
visiems kitiems moksleiviams 
— smagiai pailsėjus, sugrįžti į 
mokyklą rudenį. Vėliau Eglė 
Novak pristatė visas mokyto
jas, padėjėjas ir padėjėjus bei 
administracijos atstoves ir 
pranešė, kad keturios mokyto
jos, daug metų paskyrusios li
tuanistinei mokyklai, rude
niop mokytojauti nebesugrįš. 
Tai pirmo skyriaus mokytoja 
Agnė Katiliškytė-Berner, ant
ro skyriaus mokytoja Taiyda 
Chiapetta ir padėjėja Elena 
Janušienė bei tautinių šokių 
mokytoja Lidija Ringienė. Mo
kiniai įteikė mokytojoms gėlių 
ir apjuosė jas savo darbo spal
voto popieriaus grandelių gir
liandomis, kuriose savo var
dus buvo surašę visi mokyklos 
mokiniai. O nuotaikingą ei
liuotą atsisveikinimą visų mo
kytojų vardu perskaitė lite
ratūros mokytoja Živilė Šilga-

lienė, užbaigusi jį šiais žo
džiais: Jūs aukojot šiems vai
keliams daug vargų ir daug 
dainelių, / Lenciūgėlis, kurs 
jus supa, išraižytas "jų varde
liais / Linkime jums ko geriau
sio ir jums vieną akį merksim, 
/ Duosim ranką ir užbaigsim, 
nes kitaip... mes visos verk
simi 

Visoms mokytojoms bei pa
dėjėjoms tėvų komiteto atsto
vai įteikė gėlių ir dovanėles. 
Vėliau mokslinių reikalų koor
dinatorė Aldona Rauchienė 
įteikė premijas Švietimo tary
bos rašinių ir piešinių kon
kursų nugalėtojams. O skaity
mo ir knygyno koordinatorė 
Sniegą Masiulienė įteikė pre
mijas skaitymo konkurso .Pir
mai lietuviškai knygai — 400 
metų" laimėtojams. 

Toliau programą tęsė 6 sky
riaus mokytoja Dana Miku-
žienė, pasveikinusi savo mo
kinius, sėkmingai išlaikiusius 
(tg/aminus ir užbaigusius 6-ąji 
skyrių. Gavę atestatus moks

leiviai padėkojo savo mokyto
joms, mokinusioms juos šeše
rius metus ir sakė, kad jie yra 
pasiruošę ateiti rudenį į aukš
tesniąją mokyklą. 

Po to žodį perėmė abitu
rientų auklėtoja Danutė Gri
galiūnienė, ir prasidėjo svar
biausioji susirinkimo dalis — 
atestatai buvo įteikti šių metų 
abiturientams. Juos įteikė mo
kyklos direktorė Eglė Novak. 
Kartu su atestatu visi abitu
rientai gavo mokyklos dovaną 
— Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus autobiografinę 
knygą „Likimo vardas Lietu
va", gintarinį suvenyrą nuo 
tėvų komiteto ir gėlių. Abitu
rientus pasveikino aukštes
niosios mokyklos mokytojos — 
auklėtoja ir geografijos moky
toja Danutė Grigaliūnienė, lie
tuvių kalbos mokytoja Rūta 
Kuncienė, istorijos mokytoja, 
istorijos būrelio „Geležinis vil
kas" vadovė Gražina Sturo-
nienė ir literatūros mokytoja 
Živilė Šilgalienė bei tėvų ko
miteto pirmininkas Gintaras 
Plačas. Labai gražiai ir pras
mingai abiturientų atsisveiki
nimas suskambėjo Auros Pla-
takytės, kalbėjusios visų de
šimtokų vardu, lūpomis. J i pa
dėkojo visoms mokytojoms už 
įdėtą triūsą, kantrybę ir pas
tangas, dėstant Lietuvos isto
riją, geografiją, lietuvių kalbą 
ir literatūrą, ir pažadėjo, kad 
dešimtokai neužmirš įgytų 
žinių ir didžiuosis būdami lie
tuviais. Abiturientai prisimi
nė, kad mokykloje liko nepa
minėta viena šventė — Moti
nos diena, tad Marius Pakal
niškis perskaitė ta proga 
linksmą Anzelmo Matučio ei
lėraštį apie mamą. O kiti abi
turientai padeklamavo Mairo
nio eilėraščius „Aš norėčiau 
prikelti" ir „Kur bėga Šešupė". 
Dešimtokų auklėtoja Danutė 
Grigaliūnienė savo auklėti
niams palinkėjo išlaikyti ir 
ugdyti lietuviškumą, kurį jie 
gavo užgimę. 

Devintosios klasės vardu at
sisveikinimo žodį tarė Ugnė 
Adikevičiūtė, o istorijos būre
lio „Geležinis vilkas" vardu 
sveikinimą perskaitė devintos 
klasės mokinė Giedrė Kaz
lauskaitė. 

Visiems mokiniams sudaina
vus keletą dainų, kurioms 
akompanavo muzikos mokyto
jos Rasa Poskočimienė ir Jū
ratė Fisher, visi būreliais pa
traukė į gegužinę, kur galėjo 
smagiai pabendrauti, pažaisti 
ir pavalgyti. 

Užbaigti norėčiau ištrauka 
iš „Geležinio vilko" sveikinimo 
abiturientams: „...Su išsvajotu 
pavasariu atėjo mokslo metų 
pabaiga, ir jūs galite di
džiuotis, laikydami rankose 
atestatus, kuriuos užsitarna
vote sunkiu darbu ir kūryba. 
Sveikiname jus, abiturientai. 

Maironio lit. mokyklos Lemonte 1997-1998 mokslo metų abiturientai. Iš kaires: Audra Adomenaite, Sabrina 
Česaite, Anus Elvikis, Jonas Grigaliūnas. Inga Janusaite, Hetra> Kuprys, Marius Pakalniškis, Aura Platakytė, 
Daina Ringui*. Aras Šaulys 

Maironio lit. mokyklos mokiniai atsisveikina su mokytojomis, kurios kitais mokslo metais nebedirbs mokykloje. 
Mokytojos iš kairės: Agnė Katiliškyte-Berner, išdirbusi 22 metus; Taiyda Chiapetta — 10 metų; Elena 
Janušienė — 5 metus; Lidija Ringienė — 10 metų. 

linkime jums surinkti visus 
dešimties metų Maironio mo
kyklos suolo gražiausius at
minimus ir jų žiedais puošti 
savo ateities dienas". O mes, 
jūsų mokytojos, t ikimės sutik
ti jus lietuvių renginiuose. 
Lietuvių organizacijų veikloje, 
lauksime sugrįžtant į Mairo
nio mokyklą mokytojauti ir 
džiaugsimės visais būsimais 
jūsų pasiekimais. Sėkmės 
jums jūsų kelyje! 

R ū t a Kuncienė 

Vaikų p i e š i n i ų paroda 
Gedulo ir Vilties dienai pa
minėti at idaroma birželio 12 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak., 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Parodą rengia Lietu
vos Vaikų sveikatos fondas ir 
Lituanistikos tyrimo bei stu
dijų centras. Piešinius piešė 
Čikagos lit. mokyklos, A. Ke-
zio „Galerijos" ir Kazėno fo
tografijos bei reklamos studi
jos „Zika" iš Lietuvos vaikai. 

Kazys G u d ė n a s , Medford 
Lakęs, NJ, s iųsdamas laik
raščio prenumeratą, pridėjo 
105 dol. laikraščio išlaidoms 
sumažinti. Esame labai dė
kingi už įvertinimą lietuviškos 
spaudos ir auką. 

IŠ ARTI IR TOLI 

LIETUVOS KARO 
LAIVAS BOSTONE 

Šią vasarą Lietuva parodys 
pasauliui, o ypač JAV-bėms, 
kad ji t ikrai yra jūrų valstybė, 
pasiryžusi ginti savo neprik
lausomybę ir aktyviai vystanti 
savo pajėgas BALTRON at
žvilgiu. Lietuvos karo laivas 
„Vėtra" liepos 23-čią iki 26-tą 
d. a tplauks į Bostoną ir daly
vaus JAV karinio burlaivio 
„Constitution" 200 metų jubi
liejaus iškilmėse. Pirmą kartą 
Lietuvos karo laivas viešės 
Amerikos uoste. Amerikos lie
tuviai galės parodyti solidaru
mą su beatsikuriančia tėvy
ne, dalyvaudami šiame isto
riniame įvykyje. 

Liepos 24-tą iki 4-tos v. p.p. 
bus galima aplankyti „Vėtrą" 
Black Falcon Terminai Ma
rine Industrial Park, South 
Boston, ir pamatyti, kaip laivo 
įgula ten gyvena keliaujant 
per Atlantą. Prie laivo bus 
parduodami įvairūs suveny
rai, šiam istoriniam įvykiui 
prisiminti. 

Bus suruoštas vakaras 

„Kokteiliai su kapitonu", ku
riame dalyvaus admirolas ir 
laivo vadovybė. Lietuviai ga
lės laisvai pabendrauti su lai
vo vadais pačiame laive. Tai 
vienintelė gyvenime tokia pro
ga, kuriai prisiminti bus pa
ruošta sponsorių bei rėmėjų 
knygutė. 

Laivo įgulą sudarys Klaipė
dos universiteto Jūreivystės 
instituto studentai, kurie at
liks praktiką laive, pagal re
zervo karininkų parengimo 
programą. Juos pasveikinti 
bus suruoštas šeimyniškas 
priėmimas su atitinkama pro
grama. 

Visi apylinkės lietuviai ragi
nami dalyvauti istorinėje pro
gramoje. Jų dalyvavimas ne 
tik parodys pasauliui lietuvių 
solidarumą, bet ir progą paro
dyti mūsų vaišingumą ir meilę 
tėvynei. Daugiau žinių apie šį 
istorinį įvykį bus išspausdinta 
šiame laikraštyje artimoje 
ateityje. 

Mirga Gi rn iuv ienė 

• Union P ie r , MI, skersai 
kelio nuo ežero i šnuomojama 
vasarv ie tė . TeL 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

Dalis Maironio 
gegužes 16 d 

..• :• ..-•nyki';* ni< kiniu .horc. kuris atliko programa mokyklos mokslo metų užbaigimo šventėje 

• Akci jų , b o n u bei k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r 
dav ime j u m s nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkulis , tel . 
312-879-7750 a r b a jo sūnus 
Andrius Kurkul i s , tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• D ė m e s i o l ie tuviai ! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
r inimas p ras idės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pas iųs t i man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 60625, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Amer ikos Lie tuv ių ra

dijas, vad. Anatolijus siutas -

kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S JFrancisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• P in iga i , maisto siunti

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

(sk.) 
• P a r d u o d a m e lėktuvo 

bi l ietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-3924320. 

(sk.) 
• Kun. Antanas Saulaitis, 

S.J. visada buvo jaunimo drau
gas. Sutuokė virš 200 laimingų 
porų. Prisidėjo prie visų J a u 
nimo kongresų organizavimo. 
T ik imės , kad jaunimas irgi 
nepamirš kun. Antano Saulai-
čio ir dalyvaus jo šventėje, kuri 

įvyks b i r ž e l i o 21 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Mišios 
11:30 v.r., p ietūs IKK) v.p.p. 
Dėl rezervacijų skambinti Gra
sildai Reinytei , tel. 708-352-
3405 (10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro). 

(sk.) 
• N e r i n g o s r e s t o r a n e , 

2632 W.71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 va i . v a k a r o gros Al
g i m a n t o B a r n i i k i o grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pas iva i š in t i l i e tuviška is 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773-
476-9026. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
A i v y r l . r , Ki.>l,i 

O ' t l ' J , | i ' < :l T. ! • - - ' ; 

v i ' . I J t i r . i i .'•• • ' j u 

T. ! i. 10 . ' V ()/• 


