
UJl.,,1,1.,1,.111.,,.1..II..I...11.11...i.l..1.1...Il-I 
***************************MIXED ADC 6C6 
S182 P7 GRATIS 
THE LIBRAR* OF CONGRESS 
KOROPKAN READING ROOM 
Šeriais Diviiion 
Wa3hington DC 20540-4830 

NEVVSPAPER - P O NOT DELAY - Pate MaJIed 05/27799 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAJt 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK.NET 

PERIODICALS 
May 28. 1999 
voi.Lxxxvn 

9 90thANNIVERSARY^ T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
PENKTADIENIS -FRIDAY, GEG'JŽĖS - MAY 28,1999 

'# 90-IEJI METAI # Nr.104 
Kaina 50 c. 

„Mažeikių naftos" gamykla 
negauna žaliavos 

Amerikiečiai domisi, 
• kodėl rusai nutraukė 

tiekimą 
Vilnius-Maskva, gegužės 

27 d. '*NS-Interfex) — Jung
tinių Valstijų administracija 
pareiškė susirūpinimą dėl RU
SUOS nutraukto naftos tiekimo 
Lietuvai. 

BNS žiniomis, Lietuvos pre
zidentūra ir vyriausybė ketvir
tadienį -diplomatiniais kana
lais gavo informacijos, jog 
„aukšti JAV pareigūnai" RU
SUOS vyriausybės ir naftos 
ūkio atstovų teiravosi dėl pa
starojo naftos tiekimo nutrau
kimo bendrovei „Mažeikių naf
ta". 

JAV požiūriu, „tokie veiks
mai pakenks pastangoms vys
tyti tvirtus Rusijos, Baltijos 
valstybių ir JAV energijos 
bendrovių ryšius". Lietuvos 
prezidento atstovė spaudai 
patvirtino BNS, jog tokia in
formacija Vilniuje gauta. 

„Mažeikių nafta" nuo ge
gužės 16 dienos negauna naf
tos žaliavos iš Rusijos — 
praėjusi pirmadienį gamykla, 
baigusi naftos atsargas, su
stabdyta. Viena nedarbo para 
„Mažeikių naftai" atneša maž
daug 300,000 litų nuostolių. 

JAV bendrovė „Williams In
ternational" yra gavusi Seimo 
pritarimą įsigyti 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų ir pa
geidaują dar 33 procentų. Sei
mas tai svarstys kitą savaitę. 

„LUKoil" neatsisakys 
savo planu Lietuvoje 

Rusijos naftos susivienijimą 
„LUKoil" domina Lietuvos rin
ka ir jis ketina toliau čia dirb
ti, po susitikimo su paskirtuo
ju premjeru Rolandu Paksu 
ketvirtadienį pareiškė JLUK-
oiT* Lietuvoje veikiančios turto 
valdymo bendrovės „Nord Eu
ropa LUKoil Investi Holding" 
vadovas Ivan Paleičik. 

Jis žurnalistams sakė, kad 
R. Paksas „į mus žiūri ne kaip 
į priešus ar kokius ivanus, o 
kaip į bendrininkus — jo 
visiškai kitoks požiūris, nei 

pono Gedimino Vagnoriaus". 
Pasak I. Paleičik, dalykiškas 
pokalbis vyko be jokių įsi
pareigojimų ar pažadų. R. 
Paksas ir toliau žadėjo iš
klausyti „LUKoil" atstovų 
nuomonę. 

I. Paleičik sakė, jog po šio 
pokalbio „LUKoil" galimybės 
nuomoti Mažeikių naftos per
dirbimo gamyklą liko tokios 
pat nedidelės, kokios buvo ir 
anksčiau, tačiau jis tikisi, kad 
nuo premjero daug kas pri
klausys. 

Vis dėlto „LUKoil" neketina 
atsisakyti dirbti su „Mažeikių 
nafta". „Čia mūsų rinka, joje 
dirbame ir dirbsime, čia pi
giausia transportuoti naftą 
vamzdynu ir ją perdirbti, ir 
mes norime pagal šią schemą 
dirbti", kalbėjo I. Paleičik. 

Rusija didins naftos 
eksportą, išnaudodama 

ir Būtingės terminalą 

Rusijos naftos eksportas per 
artimiausius metus gali pad
idėti iki 140 mln. tonų, o 
2001-siais — iki 160-170 mln. 
tonų, pareiškė „LUK-oil" vice
prezidentas Leonid Fedun. 

Pastaraisiais metais Rusija 
eksportuoja apie 120 mln. to
nų naftos per metus. L. Fedun 
žodžiais, naftos eksportą Rusi
ja ketina padidinti, pasinau
dodama Būtingės terminalu, 
kario planuojamas pajėgumas 
sieks 15 mln. tonų. 

Naftos srautą per Novoro-
sijsko terminalą Rusija ketina 
padidinti 10 mln. tonų per me
tus. Be to, norima baigti Kas
pijos naftotiekio sistemos, ku
ria per metus bus eksportuoja
ma 27 mln. tonų naftos, sta
tybą bei įgyvendinti Baltijos 
naftotiekio sistemos projektą, 
kuris įgalins per Rusijos ter
minalus Baltijos jūroje ekspor
tuoti iki 20 mln. tonų žaliavos 
per metus. 

L. Fedun spėjo, kad naftos 
kaina Rusijos rinkoje nuo 
2001-ųjų pradės artėti prie pa
saulinių kainų. 

Įvykiai Jugoslavijoje gali 
atvesti prie pasaulinio karo 

Nuotr.: Lietuvos derybininkams vadovaujantis ambasadorius Kimantas Šidlauskas (kairėje), gegužės 27-osios 
rytą susitikės su Latvijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Mariu Riekstiniu, derybose vado
vaujančiu Latvijos delegacijai, dar netikėjo, kad po kelių valandų bus paruošta tvirtinimui ilgai svarstyta Lietu
vos- Latvijos juros sienos sutartis. 

Lietuva ir Latvija pagaliau 
susitarė dėl jūros sienos 

Centristai ketina grįžti 
į vyriausybę 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(BNS) — Centristai nori daly
vauti ministrų kabineto veik
loje ir siūlo savo kandidatą į 
teisingumo ministrus. 
•' Centro frakcijos seniūnas 

Egidijus Bičkauskas ketvirta
dienį sakė, kad partijos vado
vybė paskirtajam premjerui 
Rolandui Paksui pasiūlė tei
singumo viceministrą Gintarą 
Balčiūną kandidatu į mini
strus. 35-rių metų G. Bal
čiūnas yra Centro sąjungos 
narys. 

Pasak Ę. Bičkausko, jei R. 
Paksas priims šį siūlymą, jį 
dar svarstys šeštadienį posė
džiausianti Centro sąjungos 
taryba. 

Ankstesniojoje Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybėje cen
tristai turėjo aplinkos mi
nistrą Algį Čapliką. Jis atsi
statydino šių metų kovą. kai 
dėl Centro sąjungos vadovų 
pareikštos kategoriškos kriti
kos G. Vagnoriui Seimo kon
servatoriai jį paskelbė „nepa
geidaujamu" ministrų kabi
nete. Tuomet centristai pa
reiškė, kad nebedalyvaus vy
riausybės veikloje. 

Pasak spaudos, teisingumo 
ministerijos vadovo pareigu 
jau atsisakė ligšiolinis mi

nistras Vytautas Pakalniškis 
bei viceministras Gintaras 
Švedas, buvęs Konstitucinio 
teismo pirmininkas, dabar 
Seimo pirmininko patarėjas 
Juozas Žilys. 

* Premjero Rolando Pak-
so atstovu spaudai turėtų 
tapti radijo ir televizijos žur
nalistas Jonas Čekuolis, kuris 
teigė, kad pasiūlymą jis gavo 
praėjusią savaitę ir, ilgai ne
dvejodamas, sutiko. 27 metų 
J. Čekuolis dar nuo Sąjūdžio 
laikų aktyviai domisi politika 
—dalyvauja Lietuvos libera
laus jaunimo veikloje, kurį 
laiką buvo jo pirmininkas, 
rašė straipsnius politinėmis 
temomis. J. Čekuolis yra 
žymios giminės atstovas — jo 
dėdė Algimantas Čekuolis yra 
žinomas žurnalistas, pusbro
liai Dalius ir Giedrius Če-
kuoliai — ambasadoriai, tėvas 
Antanas — chirurgas. 

* Vyriausybe i i rezervo 
fondo paskirstė beveik 2 
mln litų. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio parapijai bažnyčios 
aplinkos tvarkymui skirti 
125,000 Lt; Kultūros ministe
rijai - 160.000 Lt padengti 
dalyvavimo 48-oje tarptauti-

Vilnius, gegužės 27 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Latvijos 
derybininkai ketvirtadienį 
Vilniuje paruošę valstybių jū
ros sienos sutartį, džiaugiasi 
radę abiem pusėms priimtiną 
sprendimą. 

Po penkeris metus trukusių 
derybų šalys susitarė del lini
jos, kuri atriboja valstybių te
ritorinę jūrą, ekonominę zoną 
ir povandeninę žemyno dalį. 

„Ši linija yra vienas iš gali
mų kompromisinių variantų, 
kurie buvo svarstomi derybų 
procese, ir tas variantas yra 
pakankamai teisingas abiem 
pusėms", po sutarties paruo
šimo sakė Lietuvos derybų de
legacijos vadovas ambasado
rius Rimantas Šidlauskas. 

Pasak Latvijos derybininkų 
vadovo URM valstybės sekre
toriaus Mario Riekstinio, de
rybos buvo „sunkios ir ilgos", 
tačiau dabartinis sutarties 
projektas atitinka abiejų vals
tybių siekius. „Jei šį susitari
mą pasirašysim ir patvirtin-
sim, tai reikš, kad mes įveikė
me vieną ginčytiną klausimą, 
dėl kurio ateityje galėjo kilti 
problematiškų ginčų", sakė M. 
Riekstinis. 

Nė vienas iš delegacijų va
dovų nepasakė, kada sutartis 
bus pasirašoma, tačiau abu 
pabrėžė, kad Lietuvos ir Lat
vijos vyriausybės yra sudo
mintos šios procedūros neati
dėlioti. Manoma, kad sutartis 
gali būti pasirašyta iki Joni
nių, kurios švenčiamos birže
lio pabaigoje. 

Sienos linijos neskelbiamos, 
kol sutartis nepasirašyta. 

M. Riekstinis džiaugėsi, kad 
valstybės turės „labai aiškią 
ir konkrečią sieną su konkre
čiom koordinatėm", nes „nė 
vienas save gerbiantis inves
tuotojas nesiryš ateiti į terito
riją, kur galioja neaiškios žai
dimo taisyklės". 

nėję Venecijos parodoje išlai
das; Pažaislio muzikos festiva
lio 'išlaidoms — 200,000 Lt, 
Anykščių sporto klubo ..Pun
tukas" sporto programai — 
250,000 Lt; Neringos miesto 
savivaldybei — 353,000 Lt, 
Vilniaus savivaldybei — 
325,000 Lt Miško brolių drai. 
grjos Laisvės kovų organizaci
jos rūmų restauravimo dar 
bams; Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklai — 50.000 
Lt mokyklos krepšinio • U t e 
lių dangai pakeisti (EitA> 

Derybas apsunkta'- abiejų 
šalių tikslai gauti Baudęs iš 
Baltijos naftos, jei •'kiniai 
pasirodytų perspektyvūs. Lat
vija buvo susitarusi su JAV 
bendrovėmis dėl naftos telki-

(ElU) 

nių žvalgybos tuomet dar gin
čytinos priklausomybės po
vandeninėje dalyje, tačiau su
sitarimas žlugo po smarkių 
Lietuvos protestų. Pasak R. 
Šidlausko, jei jūros dugne bus 
rasta naftos, dėl telkinių nau
dojimo bus sprendžiama pagal 
Jungtinių Tautų Jūrų teisės 
konvencįjos reikalavimus. 

Gintė Damusytė atstovaus 
Lietuvą keturiose valstybėse 

Vilnius, gegužė? 27 d. 
'Elta; — Preziden^) Valdo 
Adamkaus ketvirtadienį pasi
rašytais potvarkiais, išplėsti 
ambasadorės Austrijoje Gin
tės Damušytė? įgaliojimai —ji 
Lietuvai atstovaus ir Slovaki
joje bei Kroatijoje. 

Lietuva iki šiol neturėjo 
savo ambasadorių Slovakijai 
ir Kroatijai. Slovakiją Lietu
voje atstovauja Varšuvoje 
esanti šios valstybes ambasa
da, o Kroatiją — diplomatinė 
misija Stokholme. 

įteikusi skiriamuosius raš
tus Kroatijos ir Slovakijos pre
zidentams, G. Damušytė bus 
Lietuvos diplomatinė atstovė 
jau keturiose valstybėse. Per
nai gruodžio pabaigoje ji buvo 
paskirta Lietuvos ambasadore 
Slovėnijai, šiemet balandžio 
mėnesį įteikė skiriamuosius 
raštus šios valstybė? preziden
tui Milan Kučan ir jau spėjo 
organizuoti jo oficiaių vizitą į 
Lietuvą gegužės pradžioje. 

Tuo tarpu diplomatinei Lie
tuvos atstovybei Vienoje G. 
Damušytė vadovauja nuo 
1997 m. rudens, nors ambasa
dore 43 metų diplomatė oficia
liai tapo tik praėjusį rugsėjį. 

Aukštuosius 
kar in ius mokslus 

JAV baigė 
pirmas lietuvis 
Vilnius-Vašingtonaa, ge

gužės 27 d. (BNS' — Mary-
land valstijos Anapilio mieste 
įvyko Jungtinių Valstijų Kari
nių jūrų pajėgų akademijos 
kariūnų iškilminga studijų 
baigimo ceremonija. 

4 metus trukusiu? aukštuo
sius karo mokslu? JAV pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje baigė 
lietuvis Andrius Kaikaris, 
pranešė Lietuvos ambasada 
Vašingtone. 

iškilmingoje <•• mon įjojo 
naująjį Lietuvs karininką 
sveikino Krašto ar-ujgos mi
nisterijos Politikos ir planavi
mo departamente rektorius 
Vytautas Butrinu pirmoji 

Iki 1996-ųjų G. Damušytė 
ketverius metus buvo Lietu
vos misijos Jungtinėse Tau
tose patarėja, c 1979-1991 m. 
— vadovavo Lietuvių informa
cijos centrui New Yorke. Be
veik dešimtį metų G. Da
mušytė buvo „Laisvosios Euro
pos" radijo bendradarbė. 

Vašingtonas, gegužės 27 
d. (Interfax-Reuters-BNS) — 
Rusijos prezidento specialusis 
atstovas Jugoslavijai Viktor 
Černomyrdin ketvirtadienį 
laikraštyje „Washington Post" 
išspausdintame straipsnyje įs
pėjo, kad NATO bombardavi
mai Jugoslavijoje didina įtam
pą pasaulyje ir gali sukelti 
„pasaulinį karinį bumą". 

V. Černomyrdin nurodė, jog 
jeigu Rusijos raginimus sus
tabdyti oro smūgius Jugoslavi
jai NATO vadovai ignoruos, jis 
siūlys Rusijos prezidentui 
tebedalyvauti derybose, nu
traukti visą karinį techninį 
bendradarbiavimą su JAV ir 
Vakarų Europa, atidėti sutar
ties 'SGA-2' tvirtinimą ir Jun
gtinėse Tautose rengiant nu
tarimus dėl Jugoslavijos pasi
naudoti veto teise". 

„Neabejoju, kad šiuo klausi
mu mus parems didžiosios 
valstybės Kinija ir Indija", pa
brėžė buvęs Rusijos premje
ras, pridurdamas, jog dėl nau
jos NATO strategijos Jugos
lavijoje smarkiai pablogėjo 
Rusijos ir JAV santykiai, „ku
rie buvo nublokšti kelis de
šimtmečius atgal". 

Anot jo. JAV ir NATO veik
smai prieš Jugoslaviją prives 
prie to, kad bus neįmanoma 
sulaikyti branduolinių ginklų 
platinimo. „Net mažiausios 
nepriklausomos valstybės, pa
mačiusios veikiančią NATO 
karinę mašiną, sieks įsigyti 
branduolinį ginklą ir jo gabe
nimo priemonių. O tai gresia 
pasauliniu kariniu bumu, 
naujais karais, naujomis au
komis", pabrėžė V. Černomyr
din. 

Nesiliauja ginčai dėl amerikiečių 
atėjimo į Lietuvos naftos ūki 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį Seimas 
protokoliniu nutarimu nu
sprendė pakeisti komitetą, 
rengusį išvadas dėl įstatymų 
projektų, susijusių su „Ma
žeikių naftos" tolesniu priva
tizavimu. Išvadas, priimant 
dokumentus, dabar pateiks 
Biudžeto ir finansų komitetas. 

Po šių projektų pateikimo 
Seime gegužės 11 d. buvo nu
spręsta, kad pagrindinis komi
tetas, pateiksiantis išvadas, 
yra Ekonomikos komitetas, 
vadovaujamas krikščionio de
mokrato Alberto Šimėno, o pa
pildomas — Biudžeto ir fi
nansų (pirmininkė konserva
torės Elvyra Kunevičienė). 

Ketvirtadienį Seime, svar
stant kitos savaitės darbo
tvarkę, pagal kurią birželio 3 
d. jau numatytas dokumentų, 
susijusių su tolesnių naftos 
susivienijimo privatizavimu, 
priėmimas, Ekonomikos komi
teto pirmininkas A. Šimėnas 
paprašė pertraukos. Jo nuo
mone, prieš pateikiant galu
tines komiteto išvadas, rei
kėtų išgirsti ir naujosios vy
riausybės nuomonę apie JAV 
verslovės „Williams Interna
tional" atėjimą į Lietuvos naf-

JAV gynybos atašė Lietuvai 
generole majore Tiiu Kerą, 
Lietuvos gynybos atašė JAV 
Valdemaras Serapinas bei 
JAV studijuojantys Lietuve? 
kariūnai. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus potvarkiu, A. Kai-
kariui suteiktas pirmasis kari
ninko — leitenanto - ia;ps-
nis. 

tos pramonę. Pasak A. Ši
mėno, tiesiog „nekorektiška 
priimti svarbius dokumentus 
tarpuvaldžiu". 

Tuo tarpu septyni Ekonomi
kos komiteto nariai iš Konser
vatorių frakcijos pareiškė at
skirą nuomonę. Jų teigimu, A. 
Šimėno siūlymas atidėti svar
stymą gali reikšti ne ką kitą, 
kaip AB „Mažeikių nafta" ve-
getavimo tąsą, nuostolius val
stybei ir, besikeičiant vyriau
sybėms, kenkimą Lietuvos 
įvaizdžiui. 

Lietuvos energetikos institu
to direktorius akademikas 
Jurgis Vilemas įsitikinęs, jog 
Lietuva neturi pakankamų 
pajėgų, kad galėtų įvertinti 
JAV bendrovės „Williams" 
siūlomą naftos susivienijimo 
pertvarkymo projektą. 

Ketvirtadienį Seime vyku
sioje diskusijoje apie „Wil-
liams" investicijas Lietuvoje J. 
Vilemas teigė, jog jam kelia 
nerimą, kaip sprendžiami 
strateginiai energetikos klau
simai. „Šiandien jūs turite 
tikėti tik ^VVilliams Lietuva' 
generalinio direktoriaus Ran-
dy Majors žodžiais. Aš prita
riu, kad 'Williams' yra galin
ga bendrovė. Tačiau daugelis 
sprendimu priimama vie
našališkai — juos teikia atei
nantys investuotojai ir vienas 
kitas vyriausybės atstovas", 
kalbėjo J. Vilemas. 

J Vilemas perspėjo, jog iš 
tikrųjų Rusijos naftos verslas 
greitai reatsigaus. todėl vy
riausybė turi būti atsargi, pri
siimdama atsakomybe už gali
mas „Wi11iams" nesėkmes Lie
tuvoje. 

Jo nuomone, niekada per šį 
dešimtmetį pasaulis nebuvo 
taip arti branduolinio karo ri
bos. 

NATO ir toliau 
bombarduoja Jugoslaviją 
Briuselis. NATO trečiadienį 

vėl suaktyvino savo oro smū
gius Jugoslavijai, pasiekdama 
naują aviacijos išskridimų re
kordą ir suduodama didelį 
smūgį serbų pajėgoms Kosove. 

NATO surengė net 741 
skrydį, iš kurių 308 buvo smo
giamasis. 

Visoje Jugoslavijoje sąjun
gos lėktuvai smogė keturiems 
ginklų sandėliams, keturiems 
televizijos ir radijo siųstu
vams, aprūpinimo stotims, 
naftos saugykloms ir kari
niams oro uostams. 

J T t r ibunolas pareiškė 
kal t in imus Jugoslavuos ir 

Serbijos vadovams 
Haga. JT karo nusikaltimų 

tribunolas ketvirtadienį pat
virtino pareiškęs kaltinimus 
Jugoslavijos prezidentui Slo-
bodan Miloševič dėl nusikalti
mų žmoniškumui, įskaitant 
nužudymus. 

Taip pat pareikšti kaltini
mai keturiems kitiems aukš
tiems serbų pareigūnams, 
įskaįtant Serbijos prezidentą 
Milan Milutinovič, spaudos 
konferencijoje sakė Nyderlan
dų Hagos mieste įsikūrusio JT 
Tarptautinio baudžiamojo tri
bunolo buvusiai Jugoslavijai 
vyriausioji prokurorė Louise 
Arbour. 

Kaltinamoji išvada S. Milo
ševič, kurioje įtrauktas ir 
klausimas dėl tarptautinio 
įsakymo jam suimti, yra pir
mas kaltinimų pareiškimas 
dėl galimų karo nusikaltimų 
per Kosovo konfliktą. S. Milo
ševič yra pirmasis pareigas te
beinantis valstybės vadovas, 
kuriam pareikšti tarptautiniai 
kaltinimai dėl karo nusikalti
mų. 

Pasak diplomatų ir apžval
gininkų, toks tribunolo žings
nis gali apsunkinti Kosovo 
krizės politinio sprendimo pa
ieškas. Jugoslavijos pasiunti
nys JT pareiškė, kad NATO 
tribunolo sprendimą panau
dos, kaip pretekstą toliau tęsti 
bombardavimų kampaniją Ju
goslavijoje. Šis kaltinimų pa
reiškimas gali padidinti spau
dimą NATO vadovams suren
gti sausumos puolimą, sie
kiant išvyti Serbijos pajėgas iš 
Kosovo, užuot siekus susitari
mo su asmeniu, kaltinamu ka
ro nusikaltimais. 

Miloševič siūlo konflikto 
politinį sureguliavimą 
Belgradas. Jugoslavijos pre

zidentas Slobodan Miloševič 
ketvirtadienį susitiko su bu
vusiu Graikijos premjeru Con-
stantine Mitsotakis ir pareiš
kė viltį, kad Kosovo taikos su
sitarimas bus greitai pasiek
tas. 

„Jugoslavija atkakliai pasi
sako už taiką, o tai reiškia, 
kad greitesnis problemų 
sprendimas turėtų būti per
keltas iš karinės į politinę sfe
rą", sakė S. Miloševič ir para
gino nutraukti NATO oro 
smūgius. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

AUKŠTOJI LIETUVOS SPORTO 
MOKYKLA — KŪNO KULTŪROS 

INSTITUTAS KAUNE 
Sunku būtų įsivaizduoti Lie

tuvos sportinį gyvenimą be 
aukštosios Lietuvos sporto 
mokyklos — Kauno Kūno 
kultūros instituto. Jis yra įsi
kūręs viename iš gražiausių 
Kauno rajonų — Ąžuolyno pa
kraštyje. Tai didžiuliai rūmai 
— visai netoli senutės Sporto 
halės, Dariaus-Girėno stadio
no, o taip pat neseniai pasta
tyto aukštaūgio Dariaus-Girė
no paminklo. 

Praėjusią vasarą dalyvavę 
Lietuvoje vykusioje II Lietu
vos Tautinėje olimpiadoje ir 
VI Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, turėjo progą pama
tyti gražiai atnaujintą institu
to pagrindinę dalį, nes čia vy
ko daug krepšinio rungtynių. 
Lauko tenisininkai žaidė neto
li esančiose aikštelėse, o 
lengv. atletikos specialistai ir 
futbolininkai — Dariaus ir 
Girėno sporto komplekse — 
stadione, kuriame taip pat 
buvo surengtos ir įspūdingos 
abiejų renginių atidarymo iš
kilmės. 

Nepaisant, kad Kauno Kūno 
kultūros institutas oficialiai 
įkurtas 1945 metais (tuoj pat 
po II pas. karo), tačiau jo iš
takų reikia ieškoti prieškari
nėje Lietuvoje. Jau 1934 me
tais buvo atidaryti Aukštieji 
kūno kultūros kursai, kurie 
rengė kūno kultūros specialis
tus su aukštuoju išsilavinimu. 
Ši mokslo įstaiga gyvavo ket
verius metus ir išleido tris lai
das — viso 106 asmenis (43 
vyrus ir 67 moteris). 1938 m. 
rudenį AKKK buvo uždaryti ir 
vietoje jų Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete pradėta 
rengti kūno kultūros mokyto
jus bei karinio paruošimo va
dovus. Tačiau šis universite
tas vėliau buvo uždarytas, 
neišleidęs nė vienos šios šakų 
specialistų laidos. 

Kaip jau minėta, dabartiniu 
vardu ši mokykla pradėjo 
veikti prieš beveik 54 metus. Į 
I kursą priimta 90 asmenų, o į 
II — 36 (dauguma iš jų buvę 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai). 1945-46 mokslo 
metų pradžioje institute veikė 
15 katedrų, dirbo 24 dėsty
tojai, o iki mokslo metų pabai
gos jų skaičius padidėjo iki 35. 

Pirmoji studentų laida buvo 
išleista 1948 m. ir baigusiųjų 
tarpe vviso 31 absolventas) 
matėsi žymieji sportininkai S. 
Butautas, J. Lagunavičius, T. 
Kazumnaitė. A. Briedytė-La-
gunavičienė ir kt. 

Iki praėjusių metų institu
tas išleido 50 laidų — 7,719 
absolventų. 1998 m. pavasarį 
institute mokėsi 1,755 jaunuo
liai, iš jų 180 magistrantų. Da
bar čia yra rengiami kūno 
kultūros dėstytojai, sportinių 
šokių mokytojai, 28 sporto 
šakų treneriai, sveikatos mo
kytojai, kineziterapeutai, tai
komosios kūno kultūros ir 
sporto pedagogai, turizmo ir 
sporto vadybos specialistai. 

Ši aukštoji sporto mokykla 
yra parengusi aukštos kvali
fikacijos specialistus, kurių 
tarpe galime pažymėti habili
tuotus daktarus bei profeso
rius Stanislovą Stonkų, Povilą 
Karoblį, Valeriją Stakionienę, 
Juozą Skernavičių, Juozą 
Rauckį, Jurgį Palaimą, Aliną 
Gailiūnienę, Juozą Šležą, El

vyrą Grinienę ir daugelį kitų. 
Šios institucijos studentai 

yra laimėję pačius didžiausius 
apdovanojimus olimpiadose, 
pasaulio pirmenybėse. M. 
Paulauskas, V. Chomičius, A. 
Nenėnienė, A Šalna, R. Kurti
naitis ir V. Česiūnas yra tapę 
olimpinių žaidynių nugalėto
jais, 8 gavo sidabro pažymė
jimus, 14 — bronzos. Septyni 
instituto absolventai yra buvę 
pasaulio čempionais, 21 — 
laimėję sidabro ar bronzos me
dalius. 

Šiandien į šią aukštąją mo
kyklą yra labai sunku patekti, 
nes daroma didelė atranka. Į 
daugelį specialybių yra maž
daug 10 kandidatų į vieną vie
tą. Kaip teigė šios aukštosios 
mokyklos rektorius prof. Kęs
tutis Miškinis, į institutą pa
tenka tik geriausieji, nors pra
ėjusį rudenį pirmakursių pri
imta daugiau negu anksčiau. 
Iš viso priimta apie 500 žmo
nių. 

Čia dar norisi pažymėti, kad 
praėjusiais mokslo metais 
institute dirbo 119 dėstytojų, 
iš kurių 72 turi mokslinius 
vardus arba laipsnius. Jų tar
pe yra 8 habilituoti daktarai 
arba profesoriai. Iš institutą 
baigusių absolventų 9 tapo ha
bilituotais daktarais arba pro
fesoriais, 115 — mokslų dak
tarais ar docentais. Praėjusių 
metų birželio mėnesį trys ins
tituto doktorantai apgynė di
sertacijas, o vėliau dar keturi 
ar penki rengėsi apgynimui. 

Instituto mokslininkai para
šė ir išleido 56 vadovėlius bei 
monografijas ir daugiau kaip 
500 mokymo metodikos leidi
nių. Nuo 1968 m. institutas 
leido Lietuvos aukštųjų mo
kyklų mokslo darbų rinkinį 
„Kūno kultūra". Nuo 1998 m. 
pradėtas leisti naujas mokslo 
darbų rinkinys, pavadintas 
„Ugdymas. Kūno kultūra. 
Sportas". 

Edvardas Šulaitis 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

Kviestinės LSK „Žaibo" lie
tuvių ir baltiečių lengvosios 
atletikos rungtynės vyks š.m. 
birželio 19 d., šeštadienį — 
berniukams ir mergaitėms 5-
se klasėse pagal amžių, nuo 8 
iki 18 metų imtinai ir birže
lio 20 d., sekmadienį — vy
rams ir moterims bei senjo-
rams/senjorėms, Independen-
ce High School stadione, Inde-
pendence, Ohio (pietinis Cle-
velando priemiestis). Varžybos 
vyks 1999 USATF Lake Erie 
apygardos pirmenybių rėmuo
se. Pradžia 9 v.r. 

Informacijas teikia Algir
das Bielskus, 3000 Hadden 
Road, Euclid, OH 44117-
2122. Tel. 216-486-0889; Fak
sas 216-481-6064. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių ir kitų baltiečių lengva
atlečiai. 

Varžybų programa apima vi
sas rungtis, įskaitant kliūti-
nius bėgimus ir šuolį su karti
mi. Gera proga parungtyniau
ti labai gerose sąlygose. 

Iš šių varžybų bus išvestos 
ir 1999 m. ŠALFASS-gos Vi
durio Vakarų sporto apygar
dos pirmenybės. 

LSK „Žaibas" 
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DRAUGAS 

Š.m. kovo 20 d. Vilniaus rajono Marįjampolio vidurinėje mokykloje vykusių Rytų Lietuvos l ietuviškų mokyklų 
mokinių stalo teniso varžybų dalis dalyvių laukia ženklo pradėti žaidimą. 

IR KŪNUI, IR SIELAI 
Smagu, kai susirenka jauni- lovaitė. 

mas pasigalynėti sporto salėse 
aikštynuose, kai įtempęs visas 
dvasines ir fizines jėgas siekia 
įrodyti, ko jie verti, kaip ruo
šiasi nelengviems gyvenimo 
išbandymams. 

Miela žiūrėti, kaip tarp jų 
mezgasi draugystė, suprati
mas, kad visi jie vienos tautos 
vaikai. 

Gražu, kad esti suaugusiųjų, 
kurie ne pagal administraci
nes pareigas, o iš giliausių 
dvasios paskatų, iš atsakomy
bės už tautos ateitį, iš susirū
pinimo, nerimo ir meilės sava
noriškai įsipareigoja, aukoja 
savo laiką, sveikatą ir pinigus, 
kad tik matytų sveika dvasia 
ir kūnu Lietuvos jaunimą. 

Skiepyti pomėgį sportui, po
puliarinti stalo tenisą Rytų 
Lietuvoje, kaip kiekvienam 
mokiniui prieinamą sporto ša
ką, pasiryžo Philadelphijos 
(JAV) „Gintarinių šaknų" klu
bas ir „Vilnijos" draugija. 

Kovo 20 dieną Vilniaus rajo
no Marijampolio vidurinėje 
mokykloje vyko trečiosios sta
lo teniso varžybos „Žaidžiu 
stalo tenisą". 

Šventė, skirta Lietuvos Res
publikos atkūrimo 9-osioms 
metinėms, prasidėjo iškilmin
gai — Lietuvos himnu. 

Žaidynių dalyvius ir svečius 
gražiai pasveikino Marijampo
lio vidurinės mokyklos direk
torius A. Masaitis, mokiniai. 

Svarbiausi Lietuvos istorijos 
įvykiai buvo aptarti dvylikto
kų pranešimuose, puikiai dai
navo mokinių choras, kuriam 
vadovauja mokytoja T. Vins-

Varžybose dalyvavo Vilniaus 
rajono Bezdonių, Maišiagalos, 
Marijampolio, Paberžės, Gudi
jos Pelesos lietuviškų mokyklų 
moksleiviai. Vyriausias teisė
jas buvo V. Steponavičius ir V. 
Sakalauskas. 

Berniukų grupėje pirmavo 
maišiagalietis D. Andrijano-
vas (I vieta), H vietą užėmė R. 
Lechovičius iš Paberžės, III 
vietą — A. Basijakas iš Bezdo
nių. 

Tarp mergaičių stipriausia 
pasirodė M. Prusakaitė (I vie
ta), U vieta teko maišiaga-
lietei L. Kavaliauskaitei, III 
— A. Basijak iš Bezdonių. 

Pagyrimo raštus, taures nu
galėtojams įteikė A. Masaitis 
ir Vilniaus apskrities adminis
tracijos švietimo skyriaus in
spektorius Vidmantas Vance
vičius. 

Pinigines premijas nugalė
tojams, skirtas Philadelphijos 
(JAV) „Gintarinių šaknų" klu
bo pirmininko Albino Radze
vičiaus bei klubo patarėjo ir 
globėjo Broniaus Krokio, var
žybų organizacinio komiteto 
garbės pirmininko, įteikė „Vil
nijos" draugijos valdybos sek
retorius S. Trepšys. 

Šventėje dalyvavo ir varžy
bas stebėjo „Vilnijos" draugi
jos pirmininkas K. Garšva, 
apskrities švietimo skyriaus 
inspektorius Vytautas Kašpo-
nis, gausus mokinių bei kaimo 
jaunimo būrelis. 

Tikimės kitais metais su
laukti daug gausesnio stalo te
niso žaidėjų būrio. 

Gintaras Rakonis 

„LIETUVOS 
SPORTO ŽINYNO" 

PIRMASIS 
TOMAS 

Gegužės 18 d. Kaune, Sporto 
muziejuje, pristatytas ką tik 
išleistas „Lietuvos sporto žiny
no" pirmasis tomas, kurį su
darė žinomas šalies sporto sta
tistikas Algimantas Bertašius. 

206 puslapių A4 formato to
me pateikiama visų 1919-1940 
metais Lietuvoje kultivuotų 
sporto šakų statistika — ša
lies čempionatų, svarbiausių 
vidaus ir tarptautinių varžybų 
rezultatai. Be to, atskirai su
rašyti visi svarbiausi šio laiko
tarpio Lietuvos sporto įvykiai, 
sporto organizacijos ir jų rai
da. 

„Visus šiuos duomenims, ku
rie pateikiami žinyne, aš jau 
turėjau sukaupęs prieš 25-30 
metų, tačiau dėl įvairių prie
žasčių nebuvo galimybės iš
leisti visos statistikos — kaž
kam užkliūdavo viena kita pa
vardė ar sporto organizacija", 
— sakė žinyno sudarytojas A 
Bertašius. 

„Žaidžiu stalo tenisą" — trečiųjų metinių Rytų Lietuvos lietuviškų mo
kyklų mokinių stalo teniso varžybų, vykusių Vilniaus rajono Marijampo
lio vid. mokykloje, laimėtojai. 

BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIU LENGVOSIOS 

ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

1999 metų Š. Amerikos bal
tiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės vyks š.m. 
rugsėjo 11 ir 12 d-, Cuyahoga 
Community College, VVestern 
Campus, Parma, Ohio (Cleve-
lando pietų-vakarų priemies
tis). Vykdo — Clevelando LSK 
„Žaibas". 

Varžybos bus vykdomos vi
sose prieauglio ir suaugusių 
klasėse (įskaitant ir senjorus/ 
veteranus) abiejų lyčių leng
vaatlečiams. 

Informuoja: Algirdas Biels
kus, 3000 Hadden RdM Eu
clid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889; Faksas: 216-
481-6064. 

Tolimesnės informacijos bus 
skelbiamos vėliau. 

ŠALFASS-gos Lengv. 
atletikos komitetas 
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ŠALFASS-gos G O L F O 
PIRMENYBĖS 

1999 m. ŠALFASS-gos ko
mandinės ir individualios Gol
fo pirmenybės vyks 1999 m. 
rugsėjo 4 ir 5 d. The Reserve 
at Thunder Hill aikštyne, Ma-
dison, Ohio (į šiaurės-rytus 
nuo Clevelando). Rengia — 
Clevelando Lietuvių golfo klu
bas. 36 skylių turnyras. 

Komandinės varžybos vyks 
vyrų ir moterų klasėse. Indivi
dualios varžybos bus praves
tos šiose klasėse: vyrų meiste
rių, vyrų A, B, C ir D, vyrų 
senjorų (55 m. ir vyresni); 
moterų A ir B; jaunių (18 m. ir 
jaunesnių) ir jaunučių (14 m. 
ir jaunesnių). 

Informuoja: Algis Nage
vičius, 10200 Ridgewood 
Dr. #617-2, Parma, OH 
44130. Tel. 440-846-8848. 
Faksas 440-845-1709. 

Clevelando LGK 

Šiuo metu jau rengiamas 
antrasis tomas, kuris apims 
1941-1952 metus. Vėliau pla
nuojama leisti po tomą kiek
vienam olimpiniam ciklui. 

„Šiuo leidinių ciklu norime 
patvirtinti visų laikų didžiąją 
tiesą: naujas vertybes įmano
ma sukurti tik ant ankstes
niųjų laimėjimų pagrindo, mo
kantis iš praeities klaidų ir at
radimų, sujungus finansinį, 
techninį ir intelektualinį po
tencialą bendram tikslui siek
ti", — sakoma Kūno kultūros 
ir sporto departamento gene
ralinio direktoriaus Rimo Kur
tinaičio pratarmėje leidiniui. 

Žinyno leidybą finansavo 
sporto departamentas, jį išlei
do Lietuvos sporto informaci
jos centras. Leidinio tiražas — 
1,000 egzempliorių. Antrąjį to
mą tikimasi išleisti šį rudenį. 

(Elta) 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hfctory HMe, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VĖL DU „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
LAIMĖJIMAI 

Pradžioje pažvelkime į pra
ėjusį savaitgalį — gegužės 22 
ir 23 d. vykusių Čikagos lietu
vių futbolininkų pirmenybių 
rungtynių rezultatus. 

Vėl, panašiai kaip ir anks
tesnį savaitgalį, iš trijų turėtų 
susitikimų, „Lituanicos" ko
mandos sugriebė dvi pergales. 
Šeštadienį pergale džiaugėsi 
klubo senjorų futbolininkų 
vienuolikė, o sekmadienį tris 
taškus iškovojo pagrindinė — 
vyrų komanda, tačiau jauniai 
turėjo pripažinti pranašumą 
jų varžovams. 

„Lituanicos" - „Liths" vyrų 
komanda aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
nugalėjo „Chicago Stars" vie
nuolikė 6-4. Nors varžovai, 
yra pasivadinę „žvaigždžių" 
vardu, bet tos žvaigždės, kaip 
atrodė, jau gerokai priblėsu
sios ir sekmadienį tikrai ne
spindėjo. Tik dėl mūsų gynimo 
ir vartininko klaidų (o tas jau 
tęsiasi ne vieną sekmadienį), 
varžovai sugebėjo pelnyti, pa
lyginus, nemažai įvarčių. 

Pirmo kėlinio pasekmė rodė 
2-0 mūsiškių naudai, o ir ant

rame buvo aiškiai pirmauta. 
Likus 15 minučių iki rungty
nių pabaigos vesta 6-2. Tik kai 
visi mūsiškiai nuėjo prie 
„Stars" vartų įvarčius mušti, 
varžovai iš 11 metrų baudinių 
sugebėjo priartėti iki 4-6. 

Ateinantį savaitgalį dėl „Me-
morial" šventės, pirmenybių 
rungtynės nebus žaidžiamos: 
pirmenybių susitikimai bus 
tęsiami birželio 5 ir 6 d. Fut
bolininkams bei žiūrovams 
linkima nors ir trumpo, bet 
gero poilsio! 

APIE BŪSIMAS 
PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNES 

„Lituanicos" vyrų futbolo 
vienuolikė jau persirito į pa
vasario rato antrąją dalį. Jau 
sužaistos 5 rungtynės, o liko 
keturios. Su šiuo ratu baigsis 
1998-99 metų pirmenybės. 
„Metropolitan Soccer" lygos I 
divizijoje mūsiškiai yra įsitvir
tinę trečioje vietoje ir, kaip 
atrodo, vargu ar kas nors iš 
čia „Lituanicą" beiškrapštys, 
nes kitos komandos yra gero-

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd., Hickory His. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel; (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ftgų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 tr 6 

Chicago. IL 60838 
Tel. 773-229-8865 

Vatando* gegaj surtanmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.8. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-988-0984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAfTIS, O.D. 

AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel (630) 527-0090 
3825 HigNand Ave., 
Tower 1, Surt* 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

Jonas Rudaitis (kairėje) ir Laima Glavinskienė rūpinasi, kad „Lituani
cos" futbolo aik*t*je, lemonte, vykatančias rungtynes stebintieji galėtų 
numalšinti troškulį Nuotr Ed. Š u l a i č i o 

kai atsilikusios. 
Po savaitės pertraukos mū

sų vyrai birželio 6 d. rungty
niaus išvykoje su „Rams", o 
birželio 13 d. varžysis prieš 
„Highlanders" lenkų aikštėje. 
Birželio 20 d. „Lituanica" grįš 
į namų aikštę Lemonte rung
tynėms prieš „Spartą". Dar 
neaišku, kada bus sužaistos 
pačios pirmosios pavasario ra
to rungtynės prieš „Wings", 
kurios turėjo įvykti balandžio 
18 d., bet dėl blogo oro buvo 
atidėtos. 

MŪSŲ GERADARIAI 

„Lituanicos" klubo iždinin
kas Leonas Juraitis kartas 
nuo karto gauna didesnių ar 
mažesnių aukų klubo didėjan
čioms išlaidoms išlyginti. Ne
seniai prisidėjo du šimtinin
kai: tai Walteris Gelumbaus-
kas ir Petkaus laidojimo na
mai. 

Leonas kviečia ir kitus nepa
miršti „Lituanicos". Aukas 
prašoma siųsti: L. Juraitis, 
15242 Narcissus Ct., Orland 
Park.IL 60402. 

EA 

. ~M>S. i t . 



ASMUO, ŠEIMA, MOKYKLA, 
VALSTYBĖ 

VAIDOTAS ŽUKAS 
Tęsinys 
Galiu pateikti vieną, kiek 

autentišką tautiną kultūrą, 
visų Lietuvoje gyvenančių tau
tinių grupių savitumą; tik 
būdami sąmoningi ir kūry
bingi savo tautos atstovai, 

Priai pusantrų tuntų, poli
tiniais tikslais keliaudamas 
po Lietuvą ir susitikdamas su 
įvairių visuomenės sluoksnių 
atstovais, girdėjau iš švie-

atitrauktą, bet realų pavyzdį. 
Kartą, rinkdamas medžiagą 
radyo laidai apie prostituciją, 
ėjau į naktinį klubą, kuriame 
vyko konkursas „Miss eroti-
ca". Šioje juslių jūroje susi
pažinau ir į magnetofoną 
įrašiau įdomų pokalbį su vie
na pasipusčiusia „motinėle" 
sąvadautoja, kuri ten pat, 
siautulingame triukšme, pra
dėjo verkti dėl savo sunkaus 
gyvenimo, savo dukters — 
svetimam žmogui, žurnalistui 
atliko vos ne išpažintį. Vėliau 
tą pačią naktį buvo įrašytas 
interviu ir su viena baro 
šokėja — kaip paaiškėjo, gana 
jautria buvusio sovietinio ka
rininko dukra. 

Šiuo pavyzdžiu noriu pa
iliustruoti, kad ir, atrodo, mo
rališkai visiškai nepatikimose 
situarijose galima rasti švie
sių bruožų. Svarbu mokėti 
paduoti vienas kitam ranką, 
tą Dostojevskio aprašytą „lu-
kovicą", tą ploną svogūnėlį, už 
kurio užsikabinus, ir mus pa
čius galima ištraukti, o mes 
patys galime pagelbėti ki
tiems, ypač ^sunkesniesiems" 
vaikams, mokiniams — ga
lime, o kartais tiesiog priva
lome jiems padėti — išsigel
bėti iš tinginystes, cinizmo, 
abejonių, nevilties, netgi pra
žūties. Svarbu nieko neat
stumti, niekuo galutinai ne
pasipiktinti, bet parodyti ir 
kitą galimybę, kitokį požiūrį, 
nei įprasta, kitokį vertinimą, 
kitokio — kūrybingo ir pra
smingo gyvenimo pusę. 

Kas tiki Dievu, nesislėp
kime, kad tikime. Tačiau pi
giai nesididžiuokime savo tur
tu — geriau taktiškai, „ne
perlenkdami lazdos" dalin
kimės šiuo brangiuoju turtu 
su kitais. Taip pat neuž
mirškime grūdinti savo ti
kėjimą nuolat tirdami, ar įgy
vendiname ;i savo kasdie
nybėje; kas netiki, atidžiai 
tirkite savo netikėjimo prie
žastis ir tai, ką žmogui gali 
duoti ir kuo nuskriausti neti
kėjimas — nebijokite pasida
linti savo netikėjimo rūpes
čiais su kitais, radusiais ti
kėjimo šviesą; kas dar pasitiki 
krikščioniškąja mintimi, bet 
nusivylė Bažnyčios institucija 
ar kai kuriais jos žmonėmis, 
negalvokite, kad nėra ir kito
kių, tikrų žmonių, dvasininkų, 
kilnių, pasiaukojančiai ir ne
savanaudiškai tarnaujančių 
žmonėms, nuolatos nešiojan
čių savo širdyse Kristaus pa
vyzdį, nebijančių veikti ne
standartiškai, nebuhalteriš-
kai; o kas iŠ mūsų abejoja ir 
kasdien klausia — anot 

Mačernio „Kodėl pasaulis, aš 
ir visa tai" — abejokite ir 
klauskite giliai, skaudžiai, 
brangiai, įnirtingai ieškodami 
tiesos ir prasmės. Tikėjimo lo
bis vertas kruvinų pastangų. 

„Naujoji banga" 
1996 m. rudenį kilo naujo 

šiuolaikinio judėjimo idėja, 
žurnalistų pakrikštyta „Nau
jąja banga", nesitenkinanti 
esama valstybės politika, be-
siskaldančių Lietuvos partijų 
ir visuomeninių junginių veik
la, bet norinti suburti bendra
minčius, bendrąjį valstybės 
gėrį keliančius aukščiau as
meninių, partinių ar savo kla
no interesų. NB akcentai: 
nebūti sausiems, bendrauti 
laisvai ir linksmai, nestatyti 
naujų pertvarų, bet jas griau
ti. Neskirstyti žmonių į teigia
mus ir neigiamus — tai paga
liau nėra nė krikščioniška. 

NB judėjimo valstybės poli
tikos metmenis 97-jų viduryje 
mes pavadinome „Laisvė yra 
atsakomybė", t.y. laisvė ne bet 
kokia, bet sąmoninga, protin
ga laisvė. O šiai laisvės atsa
komybei ugdyti reikalinga 
brandi siela, tauri širdis. Tai 
yra mūsų svarbiausias kapita
las, o sielos, asmenybės iš
skleidimas į aplinką yra tikro
ji žmogus egzistenrija. 

Mes, NB-gos Salininkai, nors 
esame realūs žmonės ir netgi 
pragmatikai, vis dėlto nu
sprendėme žūt būt nepalūžti, 
nenusileisti naujajam mate
rializmui, kartais net ciniš
kiems pasaulio interesams. 
Jei gyvybė, šeima, mokykla ir 
tauta negerbiama, ima kles
tėti vadinamoji „mirties 
kultūra". Solženycino žodžiais 
ji klesti tol, kol „šviesos vai
kai" tyli nieko neveikdami. 

Prieš kurį laiką buvau susi
tikęs su Echstaetto katalikų 
universiteto rektoriumi filoso-

būsime įdomūs bei reikalingi sesnių žmonių gilią nuo-
plačiajam pasauliui ir neiš- skaudą — šeimų tėvai, peda-
tirpsimejame. • gogai, gydytojai, o taip pat pa-

Turėdama nepilnus 4 milįjo- prasti, eiliniai sodiečiai sako, 
nus gyventojų, Lietuva yra kad jų namuose atsirado ne-
tarp vidutinių ir mažesnių pa- tikėtas nesantaikos šaltinis — 
šaulio valstybių, šalia Airijos, televizorius: dažnai grubus, 
Norvegijos, Libijos, Jordani- juslingas, ciniškas. Geriausiu 
jos, Nikaragvos, N. Zelandijos, atveju tai yra pramoga, o blo-
Miestų ir kaimų modelis Lie- gesniu — plepalai, nešvan-
tuvoje yra panašus į issi- kybės ir smurtas. Visas šitas 
vysčiusių šalių modelį, kuj kičas eksponuojamas dažniau 
miestuose gyvena apie 7 0 * už pilnavertę kultūrą, už pra-
visų žmonių. Deja, visi ži- sminga kūrybinį pradą tei-
nome, kad gimstamumas Lie- giančias programas, jos tiesiog 
tuvoje labai mažėja, žmonių užgožiamos pirmųjų, 
gyvenimo trukmė*- smunka. Nesu radikalus lietuviško-
Jeigu gyvybė ateityje bus taip šios žiniasklaidos neigėjas — 
pat negerbiama kaip dabar, net ir savo straipsnius ar po-
tai, be kitko, gali turėti didelę 
neigiamą įtaką ne tik demo
grafijai, bet ir Lietuvos ekono
mikai. 

Mūsų tėvynė, turinti 1000-
metę valstybingumo istoriją, rai matau, kad čia esama la-
neabejotinai yra gyvybinga* bai daug etinių deformacijų, 
šalis. Tačiau šiuo laikotarpiu 
šis gyvybingumas turėtų būti 
apibrėžtas iš naujo. Ankstes
niais amžiais girdėtas istori
nis prakeiksmas dėl Lietuvos 
vietos tarp Rytų ir Vakarų 
šiais laikais turėtų būti pa
verstas privalumu, netgi pa
laiminga padėtimi, palankia 
tarptautinei prekybai ir su j a 
susijusiai ekonominei plėtrai. 
Iš kitos pusės mes gyvename 
Rusįjos vulkano papėdėje, to
dėl turime būti nepaprastai 
budrus. 

Deja, dabartinės nepriklau
somos mūsų valstybės politi
ka, ekonomika, teisėtvarka, perversijos ar sekso leng-
pagaliau švietimo ir kultūros vabudiškumas turi ypatingą 
strategija mūsų nepatenki- įtaką ir įtaigą. Deja, už tokias 
na. Todėl ėmėmės konkrečių TV laidas ir radijo programas 

kalbius stengiuosi spausdinti 
laikraščiuose, partiniuose ir 
laisvuose, pasaulietiškuose ir 
religiniuose, aišku, išskyrus 
geltonąją spaudą. Bet aš tik-

žurnalistinių prietarų ir mitų, 
falšo, niekingo pataikavimo 
pinigui ir masiniam skomui. 

Pasaulio visuomenės skam
bina visais varpais dėl ži
niasklaidos įtakos vaikų ir 
jaunimo nusikalstamumui. 
Sociologai sako, kad sunkių 
nusikaltimų vaikų ir paauglių 
tarpe padaugėja tik esant ko
kiai nors papildomai informa
cijai, o šitokių nusikaltimų 
Lietuvoje nuo 1990 iki 1998 
metų padaugėjo 3 kartus. Nu
sikaltimų eksponavimas pir
muosiuose dienraščių pusla
piuose, TV agresija, lytinės 

veiksmų. 
Žiniasklaidos įtakos 

problemos 
Pačioje praeitų metų pra

džioje įsteigėme „Naujosios 
bangos" fondą, o praeitos va
saros pradžioje LR Seime su
rengėme didoką forumą, tema 

fu Nicholaus von Lobkowicz, „Žiniasklaida ir pilietinė Lie- dintoja, visuomenės laisvinto-
skaičiusiu paskaitą apie de- tuvos kultūra". Dar pavasarį ja, tiesioginė valstybės kūrimo 

visoje Lietuvoje išplatinome pagalbininkė. Galima sakyti, 

mokami geriausi pinigai. 
Visuomenės informavimo 

priemonės arba mūsų vadina
moji žiniasklaida Lietuvos val
stybės išsilaisvinimo kelyje 
buvo .nepaprastai svarbi ir 
įtakinga. Būtent ji buvo žmo
nių pilietinės sąmonės bran-

mokratiją Vilniaus universi
tete. Paklaustas apie bendrąjį 
„politikos nešvarumą" ir kaip 
toje situacijoje turėtų elgtis 
krikščionis, profesorius Lob-
kowicz atsakė: „Tu turi dvi 
alternatyvas. Gali sakyti: 'Aš 
esu krikščionis ir dėl to neinu 
į politiką', bet gali ir šitaip sa
kyti: 'Aš pasitikiu Dievo gai
lestingumu ir lipu į šitą pelkę, 
norėdamas šį tą joje pakeis
ti'". 

Aišku, kad Lietuvos val
stybė turi jungtis į modernią 
Vakarų Europos ir pasaulio 
civilizaciją, turi taikyti savo 
šalyje humanistines tarptauti
nio paveldo tradicijas — kul
tūrines, ekonomines, politi
nes; bet mūsų valstybė turi iš
laikyti ir skiepyti visuomenėje 

anketą, kviečiančią paremti 
mūsų pilietinių iniciatyvų fon
do akciją, siekiant žinia-
sklaidos: spaudos, radįjo ir te
levizijos švaros — kultūros ir 
etikos. Sulaukėme 12,000 pa
rašų ir 60 visuomeninių orga
nizacijų paramos. Prie šių 
parašų dar prisidėjo 40,000 
parašų su kiek kitokios redak
cijos atskirai išplatintu teks
tu. Taigi, mūsų nerimas nebu
vo asmeninio ar vietinio po
būdžio. Įvairiuose Lietuvos gy
ventojų sluoksniuose esama 
gilaus nepasitenkinimo mūsų 
valstybės žiniasklaidos, t.y. 
spaudos, TV ir komercinio ra
dįjo politika, dažnai neatsa
kingu, o kartais tiesiog ža
lingu jos poveikiu. 

kad lietuvį netgi subrandino ir 
išlaisvino draudžiama, o po to 
ir laisva lietuviška spauda, 
Šiuolaikiškai tariant žinia-
sklaida. Prisiminkim spaudos 
draudimo metus ir drą
siuosius knygnešius, „Aušrą", 
„Varpą", galinguosius amžių 
sąvartos publicistus, taip pat 
paskutiniojo pusamžio pogrin
dininkus, ypač LKBK. Puikiai 
prisimename ir pačius naujau
sius laikus, kada virpančiomis 
rankomis ir degančiomis šir
dimis gaudėme Atgimimo, Są
jūdžio spaudą, kaip ją ve
žiojome po Lietuvą, ir kaip 
tada jau miestelių ir kaimų 
žmonės ją vis drąsiau skaitė. 

Ir vis dėlto mums šiandien 
svarbesnė aktualioji dabartis, 

kuri yra kur kas mažiau 
{kvepianti. Dauguma įtakin
giausios Lietuvos žiniasklai
dos pateko į negausaus, bet 
morališkai ir kultūriškai pa
žeisto, o svarbiausia — etiškai 
nepatikimo „elito" rankas, to
kio „elito", kurio, anot anglų 
režisieriaus ir publicisto Peter 
Watkins, niekas į Šiuos postus 
nerinko, ir, kaip žinome, kurie 
savo pelningą verslą pradėjo 
tiesiogiai arba netiesiogiai pa
sinaudoję privatizuotais oku
pacinės komunistų partijos 
fondais. Deja, šis ekonominis 
ir etinis žiniasklaidos priemo
nių neskaidrumas tęsiasi. 

Pagal apklausas žiniasklai
da Lietuvoje labai pasitikima. 
Bet gal tai rodo, kad visuo
menės informavimo vadovai, 
siekdami komercinių tikslų, 
apeliuoja kaip tik į inertiškąją 
masę — mažiausiai mąstan
čią, pilietiškai labiausiai abe
jingą ar sovietmečio sunkiau
siai pažeistą žiniasklaidos 
vartotojų grupę. Ši pilkoji 
masė arba paskendusi kas
dienybės rūpesčiuose, arba, 
čiuoždama paviršiumi, net 
nesuvokia savo pilietinių tei
sių demokratinėje visuome
nėje. 

Man įstrigo poeto Sigito Ge
dos, dalyvavusio vienoje mūsų 
radįjo laidoje, žodžiai. Jis pa
sakė: „Šitokia savo betvarke 
mes pakišam po peiliu didesnę 
mūsų ateities dalį. Niekais 
nueina keliasdešimties tūks
tančių pedagogų darbas, vė
jais paleidžiami pinigai, kurie 
skiriami ministerijoms, kul
tūrinėms institucijoms, mo
kykloms, kultūros laikraš
čiams bei žurnalams, kny
goms. Visuomenė tiesiog pri
valo pasipriešinti, kada įžei
džiami jautriausi žmonių jaus
mai. Ir jeigu negalim nuo to 
apsiginti, mes patys dėl to kal
ti. Jeigu tik tylėsim, šita pra
monė įsisuks su pagreičiu". 
Tai Sigito Gedos žodžiai. 

Mes nuo savęs pridėkime, 
jog tai rodo ir nepakankamai 
šia kryptimi veikiančių poli
tikų savanaudiškumą — ne
svarbu partinį ar asmeninį ko
ketavimą su žiniasklaida var
dan savo politinės naudos, 
kuri pelnoma vaikų sielų, 
moksleivių, jaunuolių ir vyres
niųjų žmonių sąžinės są
skaita. 

Nekenkite savo sielai 

Pradėdami „Naujosios ban
gos" fondo akciją „Visuomenė 
už žiniasklaidos kultūrą" ne
sistengėme ypatingai gausinti 
rėmėjų skaičių, labiausiai 
žvelgėme į pedagogus, gydyto
jus ir šeimų tėvus bei motinas, 
nes tai yra žmonės, kurie kas
dien ir konkrečiai rūpinasi 
mūsų vaikų dvasine bei fizine 
sveikata. Nuostabiausia, kad 
šią pilietinę akciją gausiausiai 
parėmė būtent mokytojai. 

(Nukelta j 5 psl.) 

Danutė Bindokieni 

Doleris galingesnis už 
sąžinę 

Pirmieji emigrantai iš Euro
pos, pasiekę Šiaurės Amerikos 
žemyno krantus, pasižymėjo 
ypatingu dievobaimingumu. 
Tai daugiausia buvo įvairių 
protestantiškų bendruomenių 
žmonės, patyrę religinį perse
kiojimą savo gimtajame kraš
te, ieškantys Naujoje žemėje 
laisvesnio gyvenimo. 

Kurdami visuomeninę ir so
cialinę santvarką, ją rėmė 
Biblijos tekstais, ir savo ben
druomenės vyresniųjų (daž
niausiai einančių ir teisėjų, ir 
bausmių vykdytojų pareigas) 
įsakymais. Besikuriančios ko
lonijos didžiausiu pavojumi 
laikė ne indėnų užpuolimus ar 
pasitaikančius kasdieninės 
buities sunkumus, o nusižen 
gimus prieš moralę, ypač gir
tavimą, svetimavimą, pasi
linksminimus, vagystę ir — 
įvairias lošimo formas. 

Nors, dvidešimtajam šimt
mečiui žengiant paskutiniuo
sius savo žingsnius, pastebi
mos vis gausesnės ir stipres
nės pastangos „atskirti valsty
bę nuo religinės įtakos", ta
čiau toji įtaka sunkiai išve
jama, nes kyla iš pačios anks
tyviausios Amerikos istorijos 
tradicijų, sukurtų gan viena
lytės gyventojų bendruome
nės. Besikeičiant šio krašto 
gyventojų rasinei, etninei, re
liginiai sudėčiai, daug anuo
metinių pažiūrų prarado savo 
pirmykštę reikšmę. Jos laiko 
slinktyje kažkaip savaime iš
nyksta. Kitų šaknys taip giliai 
įleistos, kad išrauti kone neį
manoma, o galbūt ir nereikėtų 
tai daryti. 

Pastarųjų kategorijai pri
klauso ir lošimai. Dar nelabai 
seniai azartiniai lošimai, ne
paisant kokiu būdu atliekami 
— kortomis, kauliukais, „ca-
sino" ruletėmis, arklių lenk
tynėse, sporto rungtynėse ar 
dar kitaip, buvo ir nemoralūs, 
ir nelegalūs. Juos smerkė pa
mokslininkai bažnyčiose, įsta
tymais baudė teisėsauga, o 
įvairių nelegalių lošimų pro
paguotojai — visuomenės nu
sikalstamosios padugnės — iš 
nenumaldomo žmonių godumo 
lengvai praturtėti, prisišie
naudavo kalnus dolerių. 

Tas neišsenkantis pelno šal
tinis ilgainiui pakeitė ir įsta
tymų saugotojų nuomonę (juk, 
pagal lietuvių posakį, ir šven
tųjų pirštai į save lenkti): lo
šimai buvo legalizuoti, bet, 
aišku, tik veikiantys valsty
bės, valstijų, miestų globoje — 
visi kiti taip ir liko „anapus 
įstatymų". Nors pasigirdo — ir 
dabar dar pasigirsta — pro
testų prieš lošimų legaliza
vimą, doleris pasirodė galin
gesnis už nuodėmę ir protestai 

tebekrinta į kurčias ausis. 
Įskaičiuojant valstijų loteri

jas, įvairius „casino" lošimus 
(tiek sausumoje, tiek laivuo
se), lažybas sporto rungtynė
se, arklių lenktynėse ir pan., 
amerikiečiai lošimams kasmet 
išleidžia daugiau kaip 480 
milijardų dolerių. Tai daug 
daugiau, kaip bet kuriom ki
tom pramogom, daugiau, kaip 
labdarai, kultūriniams reika
lams ir 1.1. Apie 80 proc. ame
rikiečių yra įsitikinę, kad lo
šimai yra visiškai priimtina 
pramogų forma, na, o valstijos 
iš tos žmogiškos silpnybes pa
daro gražaus pelno. (Pvz., 
1995 m. „casinos" valstijų ir 
apskričių savivaldybėms su
mokėjo apie 2 milijardus dol. 
mokesčių, o loterijos kasmet 
vidutiniškai valstijoms į iždą 
įneša po 11 mln. dol. Žinoma, 
1999 bus dar pelningesnį.) 
Galbūt, to pelno vilionėms ne
galėdamos atsispirti, per pas
taruosius 20 metų beveik vi
sos valstijos (išskyrus Havajus 
ir Utah) legalizavo lošimus, 
dėl to ir lošėjų skaičius per tą 
laiką pagausėjo 3,000 procen
tų! Dabar jau niekam ne
reikia keliauti į Las Vegas — 
ilgus dešimtmečius pagarsė
jusį lošimais — šių pramogų 
pakanka savose kaimynystėse 
arba net „internete", kur gali
ma rasti apie 140 lošimo 
vietų. 

Tai ir lošia visi: seni (net 
Čikagos vyresniesiems lietu
viams periodiškai organizuoja
mos išvykos į „casino"), viduti
nio amžiaus, paaugliai, net 
maži vaikai, kuriems žaislų 
parduotuvėse jau galima pirk
ti „autentiškai atrodančių" lo
šimo įtaisų. Vėliausieji duo
menys rodo, kad bent trečdalis 
gimnazistų pastoviai perka 
loterijos bilietus, o beveik du 
trečdaliai pakloja savo dole
rius prieš įvairias sporto var
žybas bei rungtynes. 

Tai kur čia problema? Lo
šimai legalizuoti, žmonės juos 
laiko nekalta pramoga, valsti
jos pasipildo iždą. o kartais 
kai kam pavyksta laimėti ir 
praturtėti... Tačiau yra ir tam
sioji pusė: nenugalimas įpro-
tis-azartas, kuris į savo tinklą 
pagauna tiek pat tvirtai, kaip 
narkotikai, alkoholis ar taba
kas. Tarp 5 ir 8 procentų jau
nuolių yra jau tapę to įpročio 
vergais (suaugusių — apie 3 
proc.). Net 17 valstijų jau 
įsteigė programas, kurių tik
slas padėti tokiems lošėjams 
atsikratyti įpročio. Be to, tiki
ma, kad, laikui bėgant, lošimo 
daroma žala didės ir ilgainiui 
panaikins „nekaltos pramo
gos" įvaizdį. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
Pik. PETRAS GENYS 

Nr.9 Tęsinys 
Septinto pulko 

vadas atsakė, kad viskas tvarkoje — ten esą septinto 
pėst. pulko du batalionai. Tačiau paaiškėjo, kad sep
tinto pėst. pulko vadas su tais batalionais ryšio ne
turėjo ir iš tikrųjų jų ten jau nebuvo. 

Pirmojo pėst. pulko,vadas karin. Skorupskas ir to
liau nerimavo; skambino į Kariuomenės štabą, pra
šydamas leidimo atšaukti pulko dešinįjį sparną iš Vo
syliškiu, bet leidimo negavo. Tada dešinįjį sparną sau-
vališkai atitraukė ir išgelbėjo pusę pulko nuo lenkų 
apsupimo. Kadangi buvo platus baras, tai visas pulkas 
buvo išdėstytas pirmame skaidinyje. Buvo likusi tik 
mano bataliono viena kuopa netoli Nočios. Pulko va
das man įsakė užpakalinei apsaugai užimti barą nuo 

Nočios iki Varėnos — apie 20 kilometrų fronto ruožą. 
Ai su kulkosvaidžių kuopos vadu ir pora kareivių nu
vykome anksčiau. Ten jau radome pulko Ryšių kuopos 
vadą su keliais kareiviais. Nei jis, nei lietuvis vietos 
klebonas jokių žinių apie lenkus neturėjo. Laukdami 

kuopos atvykimo, apsistojome klebonijoje. Nočia yra 
apsupta miškų, kurie tęsiasi iki Varėnos ir Druskinin
kų. Žemėlapiuose jokio kelio iš Druskininkų į Nočią 
nėra ir jokio pavojaus iš tos pusės nesimatė. Pasirodė, 
kad yra naujai pravestas (bet žemėlapiuose dar nepa
rodytas) kelias, ir lenkai juo pasinaudojo. Atvykus 
kuopai, leidau išduoti kareiviams vakarienę, nes, 
jiems išsiskirsčius, būtų surku išdalinti. Tuo metu 
įbėga Seimininkė ir praneša, kad miestelyje girdėti šū
viai. Puoliau ieškoti savo kepurės, bet niekur neradau. 
Nors ir nepatogu karininkui būti be kepurės, bet grei
tai sėdau ant arklio ir pasileidau zovada miestelio link 
sužinoti, kas ten vyksta. Skubėdamas tuoj „užlėkiau" 
ant trijų lenkų raitelių. 

Iš kurio pulko, ar trečio? — jie užklausė lenkiškai. 
— Taip, iš trečio, atsakiau lenkiškai, nusprendęs, kad 
ginčytis nėra laiko. Matau, miestelis pilnas lenkų rai
telių, o mūsų kuopos nėra. Pasukau Varėnos link ir 
sutikau dar būrį lenkų raitelių. Prasilenkėm — neat
pažintas prajojau. Jeigu būčiau buvęs su kepure, len
kai tikrai būtų atpažinę, kad esu ne savas ir suėmę. 

Paskui mane jojo kulkosvaidžių kuopos vadas su ka
reiviais ir pamatęs, kad esu lenkų sulaikytas, pasuko 
atgal ir, nujojęs į pulko štabą, pranešė pulko vadui. 

Pirmasis pėst. pulkas pasitraukė Eišiškes link, o 
lenkai susikovė su bolševikais. Žygiavo didelės lenkų 
jėgos ir jų kavalerija netikėtai apsupo Nočios miestelį. 
Kuopos vadas nuvedė kuopą Eišiškės link. 

Lenkams sulaužius Suvalkų sutartį ir generolui Že
ligovskiui pradėjus pulti Vilnių, su 1-mu batalionu bu
vau skubiai išsiųstas į Valkininkų — Lentvario ruožą. 
Lentvaryje radau kariuomenės vadą generolą Žu
kauską, kuris pranešė, kad Vilnius jau užimtas lenkų. 
Įsakė užimti poziciją ir ginti Lentvarį. Tą pačią dieną 
ešalonais į Lentvarį atvyko ir trečias pėst. pulkas. 
Netrukus pirmas pėst. pulkas užėmė poziciją nuo Tra
kų ežero ligi Aukštadvario, o pulko štabas apsistojo 
Semeliškėse. Čia bematant buvau paskirtas pulko va
do padėjėju. Man išvykus į pulko štabą, į tą namą. ku
riame buvo 1-mo bataliono štabas pataikė lenkų artile
rijos sviedinys. Čia stovėjome gana ilgai, lenkai bandė 
pulti, bet buvo atmušti. Jų pėstininkų smūgis buvo 
per Širvintus ir Giedraičius, o kavalerija per Labano
rą, supant Ukmergę. 

Septintam ir ketvirtam pulkui sumušus lenkus prie 
Širvintų ir Giedraičių, pirmas pėst. pulkas buvo pa
siųstas pavargusius to rajono kovotojus pakeisti ir 
saugoti demarkacijos liniją. Vėliau pirmasis pėst. D. 
L. kunigaikščio Gedimino pulkas apsistojo Ukmergėje, 
iki bus atgautas Vilnius. Ukmergėje laikinai ėjau pul
ko vado pareigas, nes tikrasis pulko vadas, karin. Sko
rupskas buvo aukštuosiuose karininkų kursuose. 

16 metų iškovotos nepriklausomybės 
sargyboje pulko vadu 

Ukmergėje vedžiau p-lę Kisielytę ir 1922 metais 

išvykau į aukštuosius karininkų kursus. Grįžęs iš kur
sų, iki 1924 m. kovo mėnesio tarnavau pirmame pėst. 
pulke. 1924 metais, gen. Žukauskui pasiūlius, kovo 1 
dieną Valstybės prezidento Stulginskio buvau paskir
tas septintojo pėstininkų kunigaikščio Butegeidžio 
pulko vadu, Klaipėdoje. 

Užėmus Klaipėdą, trumpai prieš mane puiko vadais 
buvo pulkininkai Čaplikas ir Kaunas. Septintojo pėst. 
pulko vadu išbuvau iki 1939 metų: 10 metų Klaipėdoje 
ir 5 — Tauragėje. 1934 metais septintasis pėst. pulkas 
buvo iškeltas į Tauragę, o iš palikto vieno bataliono 
buvo suformuotas šeštas pėst. kunigaikščio Margio 
pulkas. Nuo 1939 m. kovo iki 1940 m. liepos mėnesio 
buvau trečiojo, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
pulko vadu. t.y. iki bolševikų okupacijos, ir dar trum
pą laiką (iki rugpjūčio mėnesio) — ketvirtojo pėsti
ninkų Lietuvos kunigaikščio Mindaugo pulko vadu. 
Esu ilgiausiai pulko vadu išbuvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas. Žinoma. Kaune taip ilgai nebūčiau 
tesėjęs, nes ten reikėjo turėt, partijos pasitikėjimą. 

Prezidento Stulginskio paskirtas pulko vadu, tarna
vau prie prez. Stulginskio, prez. Griniaus ir prez. Sme
tonos. Nepriklausiau jokiai partijai. Mano aukščiau
sias tikslas buvo Lietuvos gerove ir būti geru kanu. 

Kartą vienas karininkas pranešė, kad pulke yra su
sidariusi vienos pakraipos karininkų grupė ir paklau
sė, ar aš sutikčiau būti jų vadu? 

(Bus daugiau) 
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„SPINDULYS" KVIEČIA 
ŠVĘSTI JUBILIEJŲ 

Su dideliu džiaugsmu ir pa
sididžiavimu pranešam, kad 

savo buvusią vadovę, ansamb
lis, švęsdamas 45 metų veik
los sukaktį, išleido ypatingą 
knygą apie ansamblį ir jo stei
gėją. Tuo pačiu metu paga
mintos dvi nuostabios vaizda-

Šiais, 1999 metais, Los Angeles juostės ateinančioms kartoms 
jaunimo ansamblis LB JSpin- — »Mes dainuojame" ir „Pa-

Kun. Antanas Diškevičius (kairėje) gegužės 13 d. vienuolyno koplyčioje 
pamaldų metu su vysk. Paulium Baltakiu, OFM. 

ANTANO DIŠKEVIČIAUS 
KUNIGYSTĖS ŠVENTĖ 

Putnamo Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuoly
no kapelionas kun. Antanas 
Diškevičius gegužės 13 d. 
minėjo 
gystės 
seselėm 
švente, 
kupas 

savo 25 metų kuni-
sukakt;. Vienuolyno 

minėjimą pavertė 
kurioje dalyvavo vys-
išeivijos lietuviams 

Paulius Baltakis, du prelatai, 
12 Arperikos lietuvių parapijų 
kunigų* ir apie 100 žmonių, 
vietiniai .ir vienuolyno rėmėjai 
iš Naujojoje Anglijoje gyve
nančių lietuvių telkinių. 

Minejimaš-švente pradėta 
šv. Miiicf-iL< 11 vai. ryto vie
nuolyno- -koplyčioje, koncele-
brucjant sukaktuvininkui-ju-
biliatui A. Diškevičiui, vysku
pui P. Bakakiui, prelatams A. 
Kontautui — Contons ir V. 
Balčiūnu: bei 12 kunigų, ku
rie, nesant pakankamai vietos 
prie altoriaus, talpinosi ko-

- plyčios klaapkose. Iškilmingų 
Mišių giesmes giedojo visa 
bažnyčia, vargonėliais vado
vaujama seselės muzikės Te
resės. Evangeliją skaitė prel. 

! A. Kontautas. Pamokslą sakė 
vyskupas P. Baltakis, pasvei-

; kindamas jubiliatą kun. A. 
Diškevičių ir papasakodamas 
apie jubiliato gyvenimą nuo 
jaunystės iki dabartinių die-

, nų. Vyskupas dėkojo jubiliatui 
'. už nugalėtus sunkumus tapti 
• kunigu ir juo išlikti, nes jo 
; jaunystės laikais Lietuvos ko-
; munisiinė valdžia labai varžė 
'. troškimus tapti kunigu, o ta

pus kunigu, jo pastoracinius ir 
• visuomeninius darbus. Tas 
l kunigu ir tikinčiųjų persekioji-
! mas . yra priežastis, kad 
'. trūksta kunigų ir vienuolių 
• Lietuvoje. Turime džiaugtis, 
• kad vienas kitas kunigas ar 
; vienuolis, vienuolė atsiun-
! čiami iš Lietuvos čia darbuo-
- tis, turime melsti Aukš-
; čiausiąjį. kad teiktų daugiau 
' pašaukimų ir keltų tautos 
• žmonėse tikėjimą, moralę ir 
l žmoniškumą. 
; Po pamaldų dalyviai susirin-
' ko v-ierTuotyno Matulaičio sa-
. leje bendriems pietums. Jų 
• metu jubiliatą trumpomis kal-
; bomis sveikino daug žmonių, 
; asmeniškai ir organizacijų 
l vardu. Ses Paulė Savickaitė, 
I Amerikos kontinente esančių 
» seselių provincijole sveikino ir 
l dėkojo už bendradarbiavimą, į 
J kurį jubiliitui palaipsniui 
Z teko įsijungti, ir prašė nepa-
• likti vienuolyno. Vilkaviškio 
• vyskupijos vyskupo J. Žemai-
, čio sveikinimą perskaitė dr. A. 
'. Stankaitis. Vyskupas atsiuntė 
• jubiliatui gautą popiežiaus pa-
• laiminimą. Pasveikinimą taip 
l pat ata«thtė Gardino vysku-
' pas A Katkevičius, kunigu ta-
j pes Kauno kunigų seminari-
Jjoje. Ta sveikinimą perskai-
', *ė R. Drazdauskas. Albinas 
'Slendzoka. buvęs jubiliato 
• bažnytiniu apeigų patarnau

toju jubiliatui klebonaujant 
Daukšiuose, sveikino ir aukš
tino jubiliato nuoširdumą. 
Sveikintojas dabar gyvena 
Amerikoje. Prel. Al. Kontau
tas, Lietuvių kunigų Ameri
koje vienybės pirmininkas, ne 
tik sveikino, bet ir dėkojo ju
biliatui už jo visuomet sutei
kiamą pagalbą kitiems kuni
gams ar jų parapijų žmonėms. 
Lietuvių bendruomenės ir vie
tos organizacijų vardu eiliuotą 
sveikinimą perskaitė dr. J. 
Kriaučiūnas. Jis dėkojo jubi
liatui už buvimą su mumis ir 
prašė mūsų nepalikti. A. Ry-
gelienė (jos tėvas dr. V. Terci-
jonas kilęs iš Daukšių parapi
jos, jo tėvų kapus surado jubi
liatas) dėkojo ir sveikino ju
biliatą savo Putvinskių (šau
lių steigėjų) šeimos vardu. 
Sveikinimus ir pagerbimo 
šventės vaizdajuostę atsiuntė 
Marijampolės griežto režimo 
pataisos kolonijos vadovai ir 
kaliniai už jubiliato jiems 
įteigtą gyvenimo prasmę ir ar
timo meilę. 

Daugelis sveikino jubiliatą 
asmeniškai, raštu gauti svei
kinimai iš asmenų, gyvenan
čių Lietuvoje, Amerikoje ir 
Kanadoje, gauta ir dovanėlių. 
25 puikių rožių puokštė puošė 
altorių pamaldų metu, o vė
liau stalą, prie kurio pietavo 
jubiliatas. 

Sujaudintas jubiliatas kun. 
A- Diškevičius dėkojo šventės 
dalyviams ir visiems jį svei
kinusiems. Jis sakė, kad nesi
tikėjo tiek dėmesio ir tokios 
daugybės žmonių, kurie pa
sidžiaugs kartu su juo. Jis 
pasižadėjo toliau vykdyti jam 
Viešpaties paskirtas ir jo pri
siimtas pareigas: kelti tikė
jimą ir dirbti žmo.iių tarpe, 
ugdant meilę vienas kitam. 

Kad rimtą susirinkusių nuo
taiką pastūmėtų į linksmes
nę, dr. A. Stankaitis papasa
kojo kelis šypsnį sukeliančius 
nuotykius, pavadindamas juos 
JCodėl aš nemėgstu kunigų". 
Vienas tų nuotykių: vaiku 
būdamas sužinojo, kad kuni
gai mūvi kelnes, nes vienas jų, 
bičių apipultas, pakėlė sutaną 
ir nėrė į upelio vandenį. 

Po pietų šventės dalyviai il
gai bendravo ir pagaliau dels-
dami skirstėsi. 

Trumpai apžvelgsiu jubilia
to kunigo Antano Diškevičiaus 
gyvenimo kelią. Jis gimė ir 
augo Alytuje, vaiku būdamas 
neteko tėvo, bet Apvaizda pa
sitikinčios ir savo kelių vaikų 
ateitimi besirūpinančios moti
nos dėka buvo auklėjamas 
krikščioniškai ir leidžiamas 
mokytis. Baigęs technikumą 
elektriku, 5 metus vadovavo 
artelei, taip atidirbdamas 
reikalaujamą laiką už mokslą. 
Nepraradęs nuo jaunystės 
dienų pašaukimo tapti kunigu 
ir gavęs atleidimą iŠ darbo-

dulys" švenčia savo 50 metų 
jubiliejų! 

Rengiamės švęsti šią sukak
tį š.m. birželio 27 d. su progra
ma šauniojoje Hollywood Pal-
ladium salėje. Į šią ypatingą 
šventę yra pakviestos tautinių 
šokių šokėjų grupės — Toron
to „Gintaras" ir Čikagos 
„Grandis". 

Šios šventės rengimo komi
tetas parinko HolIywood Pal-
ladium salę, nes kadaise ten 
vyko „Spindulio" jaunimo 
šventės — net 5 kartus — 
1974 m. Sidabrinio jubiliejaus 
proga, kai atvyko Čikagos 
„Grandis" su vadove I. Smie-
liauskiene ir Detroito „Šilai
nė" su vadove G. Gobiene; 
1976 m. Pabaltiečių tautinių 
šokių ir dainų šventė, kurioje 
dalyvavo latvių grupė 
„Perkonitis", estų grupė 
„Kivikasukas", San Francisco 
„Vakarų vaikai" su vadove D. 
Janutiene ir Los Angeles 
„Audra" su vadovu R. Žuku. O 
1978 metais į Jaunimo švente 
Toronto „Gintaras" atvyko 
pirmą kartą į Los Angeles šok
ti Veteranų salėje Culver City, 
tuo metu vadovai buvo R. Kra
sauskaitė, A. D. Nausėdai ir 
L. O. Radzevičiai. 1979 m. vėl 
į Hollyvvood Palladium švęsti 
30 metų jubiliejų, į kurį atvy
ko Hamiltono „Gyvataras" su 
vadove G. Breichmaniene. Dar 
sykį į Hollyvvood Palladium 
1981 metais švęsti 25-tą Jau
nimo šventę į kurią atvyko 
Denverio „Rūta" su vadove A. 
Bulotiene, San Francisco „Va
karų vaikai" su vadove D. Ja
nutiene, latvių „Perkonitis" ir 
estų „Kivikasukas". Praėjus 
keletui metų, švenčiant „Spin
dulio" 35 metų sukaktį, 1984 
m. paskutinį kartą vėl rengėm 
didelę šventė Hollyvvood Pal
ladium, į kurią įsijungė San 
Francisco „Vakarų vaikai", 
latvių ir estų grupės. 

Mokytojos Onos Razutienės 
prieš 50 metų įsteigtas jauni
mo ansamblis LB „Spindulys" 
vadovaujasi jos entuziazmu 
bei užsidegimu. Pagerbdamas 

vietės, prašė vietos komunistų 
partijos vadovo duoti leidimą 
stoti į kunigų seminariją, kurį 
gavo tik po metų, kai nesiliovė 
nuolat prašęs. Buvo niekina
mas už tai. Tuo laiku vieninte
lę kunigų seminariją Lietu
voje, Kaune, baigė ir 1974 m. 
balandžio 9 d. buvo įšven
tintas kunigu. Buvo vikaru 
Kudirkos Naumiestyje, Lazdi
juose ir Alytuje. Po to paskir
tas Daukšių parapijos klebo
nu, bet turėjo aptarnauti ir 
kunigo neturinčią Gudelių 
parapiją. 1988 m. sutiko būti 
ir Marijampolės kalėjimo ka
pelionu, pirmu tokiu besilais-
vinančioje Lietuvoje. Dalis ka
linių (kurie norėjo) pirmą 
kartą išgirdo apie Dievo tei
singumą ir gailestingumą, 
žmogaus atsakomybę ir meilę 
vienas kitam. Kunigo darbas 
padėjo, ir dalis kalėjusių tapo 
dorais žmonėmis. Prieš 3 me
tus vienuolynas Putname ne
teko kapeliono. Vilkaviškio 
vyskupas J. Žemaitis, vienuo
lijos ir vienuolyno vadovių 
prašomas, pasiūlė ir pageida
vo, kad kunigas Antanas 
vyktų į Ameriką ir būtų vie
nuolyno Putname kapelionu. At
vykusiam buvo sunku prisitai
kyti, ypač pirmus metus. 
Seselės, vietos lietuviai ir jo 
sutikti žmonės pamėgo kape
lioną, ypač už garsią kalbą, 
gerai paruoštus pamokslus, 
religinį patarnavimą bei paro
dytą nuolankumą ir kantrybę. 

Juozas Kriaučiūnas 

vasans . 
Dabar ansamblis ruošiasi 

švęsti 50 metų jubiliejų toje 
pačioje vietoje, kur taip reikš
mingai švęsdavo Jaunimo 
šventes — Hollyvvood Palla
dium, norėdami prisiminti 
tuos gerus laikus ir taip pat į 
susitiktuves surinkti visus se
nus draugus kartu švęsti 
„Spindulio" 50-jį gimtadienį. 

LB „Spindulys" maloniai 
kviečia visus draugus — šo
kėjus — išsisklaidžiusius 
JAV, Kanadoje — Lietuvoje — 
Europoje -*- Pietų Amerikoje. 
Atvykite į Los Angeles — 
švęskime kartu 1999 m. birže
lio 27 d. 

Dėl smulkesnių žinių — 
kreipkitės į Danguolę Varnie
nę, LB „Spindulio" vadovę, 
3165 Harmony Place, La Cres-
centa, CA 91214; tel. 818-249-
7574. 
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 
Amerikos Lietuvių tarybos 

(ALTo) Los Angeles skyrius 
kreipiasi į visus Los Angeles 
lietuvius, kviesdamas pagerb
ti mūsų nekaltus tautiečius ir 
kitus Pabaltijo šalių gyvento
jus, kurie 1941 m. birželio 14 
d. buvo žiauriai ištremti. Iš
kilmingas minėjimas, organi
zuojamas Amerikos pabaltie
čių, vyks š.m. birželio 13 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Latvių 
tautiniuose namuose (1055 Ri-
verside Drive, Los Angeles). 

Pagrindinis kalbėtojas — Ei-
nars Seimanis, Latvijos Res
publikos ambasados JAV po
litinių reikalų patarėjas ir pir
mas pavaduotojas.r 

Kurdami ateitį, negalime 
pamiršti praeities. Turbūt bū
tų sunku surasti Lietuvoje šei
mą, kurios nepalietė netekties 
skausmas dėl pasiaukojusių 
už mūsų laisvę. Paskirkime 
valandėlę šiam kilniam pager
bimui, kad žuvę gyvuotų mū
sų širdyse... 

Rengėjai: Pietų Kalifornijos 
Latvių Bendruomenė, Los An
geles Estų Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyrius. 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

LAJSJ. R. KALANTOS 
SAULIŲ KUOPA 

Š.m. balandžio 15 d. 4 vai. 
p.p. Lietuvių klubo salėje Ro
mo Kalantos šaulių kuopa 
šventė 25 metų kuopos veiklos 
sukaktį. I kukliai, bet pat
raukliai paruostą salę susirin
ko kuopos nariai ir svečiai — 
jų tarpe L.Š.S.I. Centro vadas 
Mykolas Abarius su žmona, 
šaulys Liudas Belickas iš Lie
tuvos, buvęs partizanas Povi
las Juodvalkis ir kiti. 

Sukaktuvinį minėjimą pra
dėjo kuopos vadas Antanas 
Gudonis, pasveikindamas sve
čius ir visus dalyvaujančius. 
Vladui Gedmintuį su palyda 
įnešus šaulių kuopos vėliavą 
prie simboliškai — Vyčiu ir 
ąžuolo lapais — papuoštos 
scenos, buvo sugiedoti Lietu
vos ir JAV himnai. Išklausyta 
kun. dr. Mato Čyvo prasmin
ga invokacija, prisiminti mi
rusieji kuopos nariai. 

L.Š.S.L vadas M. Abarius 
sveikino kuopą, kaip vieną iš 
veikliųjų kuopų išeivijoje; Lie
tuvių klubo St. Peterburge 
pirm. Albinas Karnius palin
kėjo ir toliau darbuotis šau-
liškoje veikloje. Svečias parti
zanas L. Belickas padeklama
vo jo paties miške sukurtą 
eilėraštį ir padainavo parti
zanų dainą. Sveikino ir vieš
nia, buvusi Lietuvos parti
zanė — ryšininkė. 

Po sveikinimų A. Gudonis 
trumpai peržvelgė kuopos 
veiklą nuo jos įsisteigimo 
1973 m. rugsėjo 9 d. Kuopa 
savo veiklą pradėjo su 23 na
riais — steigėjais. Pirmuoju 
jos pirmininku buvo Albertas 
Mateika (miręs) ir pirmuoju 
iždininku Juozu Babriu, daly
vaujančiu ir šiame minėjime. 

Nuo 1980 metų, su maža 
pertrauka, Romo Kalantos 
šaulių kuopai vadovauja A. 
Gudonis, veiklus visuomeni
ninkas. Kasmet ruošiami Ro
mo Kalantos ir Lietuvos Ka
riuomenės šventės, anksčiau 
ir Pūtvio-Putvinskio minėji
mai su paskaitomis ir me
ninėmis programomis. Šauliai 
bendradarbiauja su kitomis 
organizacijomis per Vasario 
16-ąją, Kovo 11-ąją ir kitas 
šventes bei minėjimus. Ruo
šiamų gegužinių pelnu papil
domas kuopos iždas, kas įga
lina paremti lietuvišką spau
dą, BALFą ir kitus reikalus. 
Lietuvai atstačius nepriklau
somybę ir atsikuriant šaulių 
sąjungai Lietuvoje buvo paau
kota šaulių reikalams dau
giau nei 16,000 dolerių. Be to, 
pastatytas paminklas Veive
riuose žuvusiems šauliams 
bei bendradarbiavimo ryšiai 
su Lietuvos šauliais. Iš esamų 
63 kuopos narių beveik pusė 
skaito Lietuvoje leidžiamą 
„Trimitą". 

Meninę minėjimo programą 
atliko vyrų vienetas „Aidas", 
vadovaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno. Padainavo 5 
dainas ir, dalyviams prašant, 
dar padainavo visų mėgiamą 
dainą „Aras". 

Po geros vakarienės, pa
ruoštos klubo šeimininkės Ni
jolės Dimienės, Irena Kusins-
kienė suruošė vertingų laimi
kių laimėjimus. 

Užbaigus programą, kuopos 
vadas A. Gudonis padėkojo 
kun. dr. M. Čyvui už invoka
cija; M. Abariui, A. Karniui ir 
Lietuvos svečiams iš Lietuvos 
už sveikinimus; Daliai Ado
maitienei už scenos paruoši
mą; muz. dr. B. Kazėnui ir jo 
chorui už dainas, Irenai Ku-
sinskienei už laimėjimų su
ruošimą; St. ir O. Kreivėnams 
už dovanotą paveikslą, kuris 
buvo paleistas iš varžytinių; 
darbu ir aukomis prisidėju
siems; kuopos valdybai ir vi
siems už atsilankymą Romo 
Kalantos šaulių kuopos šven
tėje. 

Pagaliau... Cathy's „Lorelei" 
orkestrui grojant, salė prisi
pildė šokančių poromis. 

Kuopos šaulė 

S K E L B I M A I 
{vairūs Nekilnojamo turto 

„INTERNETO" 
PUSLAPIS 

M. Šilkaitis yra sudaręs 
„Interneto" puslapį „Floridos 
lietuviai/ Florida Lituanians", 
kuriame spausdinama įvairi 
medžiaga apie Floridoje gyve
nančius lietuvius. Puslapio 
adresas: 

http://www.angelfire.com/ 
f!2/lithuanians 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.' 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOaUO.NAMlLSVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas FrankZapofci K OK. Mgr. Aukse 
S. Kans kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wsst95th Street 

Tat (708) 424-8654 
(773)561-6664 

GREIT PARDUODA 

Wm REALTORS 
(773)S9M2I5 
(7M)4S-7tte 

RIMAS LSTANKUS 
•Gretos ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
•Perkame ir parduodame namus" 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 
' ORO VĖSINTUVUS. 

H.DECKYS 
TEL. 773-585-6624 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vaL paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
TeL 773-863-8980 

Ieškoma lietuvė prižiūrėti 
malonaus būdo vyr. amžiaus 
moterį Philadelphia, PA, lietuvių 
apylinkėje. Skambinti Aušrai, 
teL 215-744-6532. 

Realmart 
Realty Group Iac 

6602S.Pula*kiR<L 
ChJcago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bem. 773-5tS-alM Pagar 3U-3SS-S3S7 
Fas 773-S85-3997 

Išsinuomosiu vieno 
miegamojo butą. 

Tel.708-636-4040, 
kviesti Valdą. 

^ u r e n a m e IMUIMI U U I U 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-72S-O2O8 

YVaitresses wanted. Good pay. 
Come in & inąutre at: India House 
Restaurant & BanųucU. 1521 W. 
Schaumburg Rd.. Schaumburg, IL 
60194. 
TeL 847-85 -5501. 

DĖMESIO! Dažau butus, i—.— 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko
mendacija* Tel. 708-656-6599 

Išnuomojamas naujas 3 miega
mųjų namas, vienam mėnesiui 
nuo rugpjūčio 16 d. Michianoje, 
2 blokai nuo ežero. Teiraukitės 
616-469-0219. m 

Parduodama sofa 
ir du staliukai. Skambinkite 

po 4 vai. vakaro 
tel. 773-471-0720. 

laikoma angliškai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje Reškia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Refcomtnriaciios UOttnt 

I JenHai 77>SS3-3QS3 

Namų valymo darbams 
reikalingos moterys, 

turinčios transporto priemonę. 
TeL 815-464-7146 arba 

815-464-0261 m 

^&&#M&2K(im. 

3t Petersburgo, FL. metiniame BALFo susirinkime 6 m. balandžio 24 d. 
skyriaus pirmininke dr Aldona Valienė įteikia atsisveikinimo dovaną i i 
pareigų pasitraukiančiai ilgametei BALFo direktorei ir valdybos narei 
Aldonai Grinienei Nuotr Elvyroa Vodopalienes 

Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburgo. FL. skyriaus valdyba au svečiais kunigais. M k.: sėdi: draugijos 
dvasios vadas kun. dr. Matas Čyvas, valdybos pirm. Monika Andrijauskiene, kun. Antanas Grabnickas, OFM. 
Stovi — Zita Dapkiene, Dana švedien*, Danute Siemaskiene. Genovaite Tretniene, Roma Mastiens, Leokadija 
žviniene . Nuotr Elvyros Vodopalienes 

http://www.angelfire.com/


LAIŠKAI m NUOMONĖS 
NACIŲ KOMPENSACIJOS 

Prieš keletą savaičių JAV 
„State Department" suruošė 
konferenciją Vašingtone tarp 
Vokietijos pareigūnų ir kai 
kurių valstybių, kurios buvo 
okupuotos nacių. Taip pat pa
kvietė Izraelio atstovus. Tiks
las buvo spręsti kompensacijų 
klausimą asmenims, kurie bu
vo nacių priversti dirbti Vokie
tijoje karo metu. Buvo dvi rū
šys žmonių. Vergai (daugiau
sia kacetininkai) ir priversti
niai darbininkai, kurių sąly
gos buvo įvairios (nuo kaceto 
iki lygių su vokiečių darbinin
kais). 

J konferenciją nebuvo pa
kviesti buvę vergai ar priver
stiniai darbininkai, gyveną 
JAV, jau JAV piliečiai, ar jų 
atstovai. Tas sukėlė didelį len
kų, ukrainiečių ir čekų kilmės 
JAV piliečių nepasitenkinimą. 
Šių tautybių atstovai ruošia 
koaliciją, kuri veiktų Vašing
tone ir darytų įtaką State De
partment ir Kongresui Pri
sidėti į koaliciją kviečia ir lie
tuvių atstovus. Ar yra dar likę 
gyvų lietuvių kilmės JAV pi
liečių, kurie buvo vergai ar 
priverstiniai darbininkai na
cių Vokietijoje, kad apsimo
kėtų JAV Lietuvių Bendruo
menei veikti šioje srityje? 

Jeigu jūs buvote toks darbi
ninkas ir domitės kompensaci
ja iš Vokietijos valdžios, pra
šau skambinti į JAV LB raš
tinę Vašingtone, tel. 703-397-
0950 ir palikti savo pavardę 
bei telefono numerį. Iš to bus 
galima susidaryti vaizdą, ar 
tas klausimas dar yra reikš
mingas! 

Donatas Skučas 
JAV LB XV Tarybos 

prezidiumo pirmininkas 

LIETUVA —SENIAU 
IR DABAR 

Mano tėvai, rusų revoliucijai 
įsisiūbavus, 1921 metais iš 
Omsko (Sibire) grįžo Lietuvon. 
Juos priglaudė gerieji gimi
nės. Kaip atvykusius iš Sibiro, 
priėmė su didžiausiu nuošir
dumu. Nors patys buvo pergy
venę I pas. karo baisybes, 
ypač sunkią vokiečių okupa
ciją, labai skurdžiai gyvenda
mi, mielai dalijosi visu kuo su 
mumis atvykėliais. Mes, grįžę 
tėvynėn, džiaugėmės, kad Lie
tuva atbudo, nes tėvai mums, 
vaikams, Sibire skiepijo mai-
ronišką viltį. 

Aišku, geriems giminėms 
nenorėjom būti našta. Tėvas 
nuvyko Kaunan, gavo darbą 
savo specialybėje (buhalterija) 
susisiekimo ministerijoje; net
rukus atsigabeno ir šeimą. 
Mes, vaikai, lankę rusų mo
kyklas, turėjome „persiorien

tuoti" į lietuvišką gyvenimą. 
Atsirado geradarių, kurie mus 
paruošė egzaminams į lietuvių 
gimnaziją. Ir tai atliko su 
didžiausiu džiaugsmu. O mes 
jautėm, kad mus „sibiriokus", 
laiko ir vertina kaip tikrus 
savo brolius ir seseris — iš vi
sos širdies! 

Tik su gerų žmonių nuošir
džia pagalba atsistojom ant 
kojų. Koks buvo neišpasaky
tas džiaugsmas, meilė ir pa
dėka geradariams! 

Nebuvo girdėti skundų, kad 
ateiviai „atima darbus" arba 
„nereikalingi". Priešingai, bu
vo jaučiamas džiaugsmas, kad 
parskrenda į savo namus. 
Tarp naujų atvykėlių bene 
žymiausias žmogus buvo prof. 
K. Būga iš Tomsko. Jis Lietu
vių komiteto vardu išdavinėjo 
lietuviškus pasus norintiems 
grįžti tėvynėn. Tokį pasą gavo 
ir mano tėvas. Bolševikai tuos 
pasus pripažino galiojančiais 
— jie ne Rusijos įstaigų doku
mentai. 

Visai kitoks yra grįžimas tė
vynėn lietuvių, kurie bolševi
kų buvo išvežti Sibiran su 
aiškiu tikslu juos išnaudoti ir 
laikyti, kol sunkiose darbo ir 
gyvenimo sąlygose bus išma
rinti. To neslėpė net ir komu
nistų ideologai, ypač Michail 
Suslov, pasakęs: JBus Lietuva, 
bet be lietuvių". Į tokius pra
gariškus rusų planus pagauti, 
žmonės neturėjo nė mažiau
sios vilties ne tik išsaugoti gy
vybę, bet ir grįžti Lietuvon. 

Pradėjus braškėti Sov. Są
jungai, atsirado viltis grįžti tė
vynėn, kad ir labai sunkiomis 
sąlygomis. Nemažam lietuvių 
skaičiui buvo leista grįžti na
mo (tarp jų buvo ir mano pa
žįstama artima šeima). Bet 
Lietuvoj jie buvo laikomi kaip 
nepatikimi. Jų padėtis iš pa
grindų pasikeitė, kai Sov. Są
junga subyrėjo, tauta atgavo 
nepriklausomybę ir buvę 
tremtiniai pajuto tikrą laisvę. 
Bet kokią laisvę? Nepriklauso
mos Lietuvos valdžia buvusių 
komunistų rankose rūpinosi 
kuo greičiau prisigrobti turto 
(„prichvatizacija"), o ne ateiti į 
pagalbą buv. Sibiro tremti
niams. A. Garmutė (parašė 
kelias knygas) vaizdžiai apra
šo, kaip jai buvo uždaryti visi 
keliai atgauti tėvų nuosavybę, 
nes į ją „įsiperėjęs" stribas. Ma
no giminės taip pat turi pana
šių bėdų. To nepaisant, vis tik 
buvo ir gerų dalykų. Didelė 
pagalba tremtiniams ir ki
tiems vyresnio amžiaus pilie
čiams — tai paskirtos, kad ir 
mažos, pensijos. Labai keista, 
kad tokios pensijos buvo pas
kirtos ir raudoniesiems rusų 
generolams, apsigyvenusiems 
Lietuvoje (dabar jos jau pa
naikintos). 

ASMUO, ŠEIMA, MOKYKLA, VALSTYBĖ 
Atkelta iš 3 psl. 

Konkrečius pritarimo laiškus 
gavome iš 50-ties Lietuvos mo
kyklų, 4 universitetų, 7 insti
tutų, pasirašė virt 1,000 peda
gogų, 150 mokslo daktaru, gal 
paskatinti savo mokytojų, o 
gal ir visai laisvai pasirašė ir 
keli tūkstančiai mokinių. 

Prieš pat mūsų forumą savo 
solidarumą išreiškė ir kelios 
Jūsų, užsienio lietuvių orga
nizacijos, kaip antai Lietuvių 
fronto bičiuliai, Lietuvių lab
daros fondas, Amerikos lietu
vių katalikų federacija. 

Šitas žmonių aktyvumas ir 
buvo pagrindinis svertas, pa
veikęs Seimą priimti Visuo
menės informavimo įstatymo 
pakeitimo projektą. Nuo rug
sėjo pradžios Seime veikia 
Specialioji komiaįja, rengianti 
teisės aktus, pagal kuriuos 
bus reglamentuojamas smur
tinio ir erotinio pobodžip pro
dukcijos platinimas — spau
doje, TV, kine, radyuje ir pan. 

„Žengiant į 2000" — lietuvių dailininkų paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje (gegužės 14 d) . 
Iš kairės: Magdalena Stankūnienė, Halina Moliejienė, Marija Remienė, prof. Balys Račkauskas, Laima Kri-
vickienė, Algis Janusas, Daiva Karuiaitė. Nuotr. Zigmo Degučio 

Negalima nepaminėti ir vi
sokeriopos mūsų išeivių para
mos atsistatančiai Lietuvai, ji 
neįkainojama. Tiek įvairiausi 
siuntiniai, tiek piniginės dova
nos praskaidrino daugelio 
žmonių gyvenimą. Tuo mes, 
išeiviai, galime didžiuotis. De
ja, pasitaikę sukčiavimai ap
kartino mūsų širdis... 

Tokioj šviesėjančioj aplinkoj 
tamsiu šešėliu krinta plačiu 
mastu įvykdyta „prichvatiza
cija". Tuo, žinoma, daugiausia 
pasinaudojo buvę tarybiniai 
pareigūnai, dabar sėdintieji 
net aukštose valdžios postuo
se. Tų „teisėtų" vagysčių jau 
nebegalima atitaisyti net ir 
teisiniais aktais. 

Bene svarbiausias komunis
tų palikimas — tai sudarkyta 
žmonių dorovė ir Lietuvai ne
pageidaujami rusiški kolonis
tai (retas lojalus Lietuvai). Jie 
yra daugiausia kriminalinių 
gaujų vadovai. Gaila, kad yra 
panašių ir lietuviškų gaujų, 
kurios yra kartais galinges
nės, negu oficialūs teisėtvar
kos organai. 

Kad ir kažin kaip tamsūs 
debesys slankioja viršum mū
sų brangios tėvynės — tegul 
maironiška viltis gaivina mū
sų tautiečių širdis ir protus, 
leidžia ištverti visus sunku
mus. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

GERA NAUJIENA, O GAL 
STEBUKLAS? 

Pagaliau Amerikos žinia-
sklaida susiprato: bus rodo
mas filmas apie Stalino žiau
rumus — juk buvo nužudyta 
apie 20 milijonų žmonių, daug 
jų pačioje Rusijoje, daug ir So
vietų Sąjungos okupuotose 
valstybėse. Stalino teroras tę
sėsi nuo 1929 iki 1953 metų. 
Filmas bus su paaiškinimais 

ir liudininkų parodymais. Ti
kimės, kad bus paminėti ir 
Lietuvos kankiniai. 

Čikagoje ir apylinkėse pro-
grama-filmas bus matyti TV 
11 kanalu (Channel 11 — 
WTTW) gegužės 31 d., 11 vai. 
vakare. Jeigu programa pa
tiks, padėkokite 11 kanalo 
vadovybei, kad prisiminė pa
saulio užmirštuosius kanki
nius. Gal Amerikos vyriau
sybė ateityje but> palankesnė 
ir pradės tyrinėti tų 20 mln. 
kankinių likimą. Galbūt net 
bus pastatytas genocido mu
ziejus, kuriame visų tautų, 
nukentėjusių nuo Stalino tero
ro, fcftnlriTnai bus pagerbti. 
Apie tokio muziejaus galimybę 
Washington, DC, jau buvo 
anksčiau kalbėta. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

IŠ KUR TOKIA 
DISKRIMINACIJA 

LIETUVAI? 

Esant pensininku ir darbo 
dienomis būnant namie, daž
nai tenka atsakyti telefoni
nius skambinimus įvairių ver
telgų, siūlančių „specialiai" 
pašnekovui papigintus savo 
patarnavimus. Tarpe jų jau 
pradeda įkyrėti įvairių už
miestinio telefoninio susisieki
mo bendrovių siūlymai persės
ti ant jų „pigiausio" kabelinio 
žirgo. Paprašius atsiųsti kai
noraštį, teisinasi, kad dėl įvai
rių priežasčių negali, bet čia 
pat per telefoną pacituoja kai
nas kai kurių užsienio kraštų, 
į kuriuos retkarčiais tenka pa
skambinti. Patraukliai skam
bėjusios kainos į Lietuvą su
viliojo priimti jų patarnavi
mus. Tačiau, gavus sąskaitą, 
teko daug aiškintis dėl įvairių 
skirtumų tarp jų pažadų ir 
skirtingų mokesčių sąskaitoje. 

Pagaliau viena firma — 

Esu šitoje komisijoje, norėjau, 
kad komisįjos darbas būtų 
konkretus ir veiksmingas. 
Deja, įtampa tarp Seimo ir vy
riausybės trukdo ir stabdo 
normalų mūsų darbą. Manau, 
kad šitokio pobūdžio iniciaty
vos bus paremtos, jei vyriau
sybės vadovas bus pats suinte
resuotas gyvybės kultūra ir 
žiniasklaidos etika. 

Tarp kitko, gegužės 14-ją, 
Tarptautinės Šeimos dienos 
išvakarėse, NB-ga kartu su 
Lietuvos gausių šeimų bendri
ja „Šeimyna" Seime rengia dar 
vieną forumą „Lietuvos šeima 
XXI amžiuje". Bus pateiktas ir 
įstatymo pakeitimo projektas, 
palankus Lietuvos šeimoms, 
nes dabartinis yra juokingas, 
jei nebūtų toks žiauriai netei
singas. 

Patyriau, kad bent kol kas 
Seimas laukia pilietinių sąjū
džių aktyvumo ir profesiona
lių pasiūlymų, atsižvelgia į ra
cionalų ir visuotinį žmonių 

spaudimą. 
Apibendrindamas šį žodį, 

norėčiau prisiminti Evangeli
jos epigramą, kurią ir Dosto
jevskis ėmė, pradėdamas 
vieną iš savo romanų: „Kas iš 
to, kad laimėsi visą pasaulį, 
bet pakenksi savo sielai". 

Todėl mano paties, kaip 
žmogaus, kaip šeimos tėvo, 
žurnalisto, dailininko ir mano 
atstovaujamos „Naujosios ban
gos" tikslas — pagal išgales 
žadinti mūsų žmonių dvasinį, 
tautinį ir pilietinį sąmo
ningumą, ir pastatyti jį kaip 
lygiavertę, o gal netgi viršesnę 
vertybę šalia ekonominio val
stybės stabilumo ir tarptau
tinės diplomatijos. 

Esu iš tų, kurie mano, kad 
„nusipelnysime gyventi ge
riau" tik tada, kai ryšimės 
naujoms kūrybinėms pastan
goms ir idėjoms, naujiems mo
raliniams įsipareigojimams. 
Tie, kurie išties nori gyventi 
geriau, turi turėti pilietiškos, 

teisiškos, kultūringos Lietu
vos vizįją: pasiryžti jungtis, in
tegruotis į pasaulio gynybines 
ir ekonomines struktūras, bet 
atidžiai rūpintis savo auten
tiškos etninės kultūros saugo
jimu; egoistinę kultūrą pakeis
ti kiekvieną gyvybę saugančia 
ideologija, šeimos kultūra; ir 
pagaliau ne deklaratyviu, 
verksmingu, bet kūrybingu, 
šiuolaikiniu patriotizmu. 

Ačiū Jums visiems, kad 
esame kartu, bičiuliškame Jū
sų būryje, kad pakvietėte pa
sidalinti savo mintimis. Labai 
norisi, kad daug mūsų žmonių 
užsidegtų ne bet kokios lais
vės, bet šventraščio žodžiais 
tariant „Dievo vaikų laisvės" 
troškimu. Aišku, tai įskiepyti 
mūsų visuomenėje reikės il
gesnio laiko, didelių ir solida
rių — kartais varginančių 
pastangų. Bet svarbu, kad yra 
kelio kryptis ir geras tikslas. 
Dėl to verta gyventi, dėl to 
verta netgi mirti. (Pabaiga) 

MCI, atsiuntė paprašytą kai
noraštį, kuriame išvardintos 
visos 235 pasaulio valstybės ir 
jų minutinės telefoninio su- • 
jungimo kainos. Kainos svy
ruoja nuo 10 centų iki 3.72 
dol. Stebina, kad iš visų 48 
išvardintų Europos valstybių 
(jų tarpe Vatikanas) ir Ando
ra, ir San Marinas, ir tik po
ros kv. km dydžio Monakas) 
Lietuva yra pačioj brangumo 
viršūnėje. Tik Azerbaidžanas 
Kaukaze yra keliais centais 
brangesnis. Atrodo, kad nuo
tolis nėra kainos dydžio prie
žastim. Telefoniniai pokalbiai 
į Australiją ar Pietų Afriką 
kainuoja tik trečdalį kainos, 
kaip į Lietuvą. Skambinimai į 
kaimynines Lietuvos valsty
bes — Lenkiją, Latviją, Bal
tarusiją — yra kur kas piges
ni. 

Neatrodo, kad ir krašto eko
nomikos lygis turi bet kokią 
įtaką į kainos dydį. Kitaip, 
brangiausių kraštų tarpe tik
riausiai nestebintų Bosnija, 
Albanija, Bulgarija ar ta pati 
Baltarusija. Šių kraštų kainos 
tėra tik pusė Lietuvos kainos. 
Čia sąmoningai necituoju kai
nų, o rūpi tik pačios Lietuvos 
keista pozicija vienos firmos 
kainorašty. Gal kas iš „Drau
go" skaitytojų žino, kodėl taip 
yra? Įdomu būtų išgirsti, kaip 
kitos panašios bendrovės trak
tuoja Lietuvą kitų valstybių 
tarpe. Kodėl tokia diskrimina
cija Lietuvai? Labai sunku at
sispirti minčiai, kad ir čia yra 
kažkoks tarptautinis sąmoks
las, kaip ir neseniai „Drauge" 
aprašytame dr. Vinco Kudir
kos nesėkmingame buto nuo
mavimo reikale Šakiuose. 

Vacys Vaitkevičius 
Paterson, NJ 

* Seimas priėmė įstaty
mą, užtikrinanti buto (indi
vidualaus gyvenamojo namo) 
šildymo išlaidų, išlaidų šaltam 
ir karštam vandeniui kompen
savimą gyventojams, turin
tiems mažas pajamas. Vienam 
gyvenančiam žmogui yra kom
pensuojama už 38 kvadrati
nius metrus, tačiau jeigu gy
vena keli žmonės, tai vienam 
kompensuojama už 18 kv. m, 
kiekvienam kitam — 12 kv. m 
ir papildomai pridedama 20 
kv.m. Iš pajamų, tenkančių 
vienam šeimos nariui, yra ati
mamas minimalus gyvenimo 
lygis (125 litai). Iš to skirtumo 
šeima turi mokėti ne daugiau 
kaip 25 proc. Visa kita suma 
yra kompensuojama. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 28 d., penktadienis 

A.tA. 
SESUO M. DOROTHY 

AUGUNAS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė Šv. Kazimiero Motiniška

me name, Chicago, IL, 1999 m. gegužės 27 d. sulaukusi 
84 m. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Wor-
cester, Massachusetts. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus. 
Velionė buvo sesuo a.a. kun. Juozo Auguno.MIC. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: pusbroliai ir jų šeimos bei kiti giminės ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 31 d. 
nuo 1 v.p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marųuette Road, Chicago. Laidotuvių šv. Mišios pir
madienį gegužės 31 d. 7 v.v. Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės į Šv. Kazimiero kapines įvyks antra
dienį, birželio 1 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir šeima. 
Laidotuvių direktorius David Gaidas. 

„Vis labiau šviesa mus visus apsupa, mylimoms ir 
mylimiems į ją pereinant". Marytė Stankus-Saulaitė 

PADĖKA 
A.tA. 

ERNESTTNA GRAŽIENĖ 
Mūsų mylima mamytė, babunė ir uošvė mirė 1999 m. 

gegužės 9 d. Buvo palaidota gegulės 15 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Dėkojame dr. P. Kisieliui už mamos ilgą ir rūpestingą 
gydymą, lankymą namuose ir pastangas palengvinti jos 
paskutines dienas. Dėkojame maloniam „Draugo" stabui, 
kuris vienas pirmųjų išreiškė užuojautas. 

Dėkojame kun. Paliokui, SJ, už maldas koplyčioje, 
atnašautas šv. Mišias, palydėjimą į kapus ir malonų 
pabendravimą. Dėkojame sol. D. Stankaitytei ir muz. F. 
S troli ai už giesmes pamaldose. Nuoširdžią padėką 
reiškiame dr. L. Simonaičiui už atsisveikinimo žodžius 
koplyčioje ir skaitymus šv. Mišių metu. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: Kostui Stankui, 
Robertui Čepelei, Antanui Sabaliauskui, dr. Linui 
Simonaičiui, Tadui Glavinskui ir Jonui Gražiui. 

Nuoširdus ačiū giminėms ir draugams, dalyvavusiems 
atsisveikinant su velione ir mus paguodusiems. Nuoširdus 
ačiū už užuojautą laiškais, telefonu, telegrama, šv. Mišių 
aukas, gėles, bei dosniai aukojusiems „Lietuvos vaikų 
vilčiai", „Saulutei" ir Lietuvos jėzuitų gimnazijoms 
Vilniuje ir Kaune. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Gaidui už ypatingai 
nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie atsisveikinimo 
su a. a. Ernestina Gražiene. Tegu Dievulis jus saugo ir 
laimina. 

Lindintis sūnus Jokūbas ir visa šeima 

Brangiam vyrui ir tėveliui, didžiajam lietuviškos 
knygos mylėtojui, Filatelistų draugijos „Lietuva" 
Garbės nariui 

A. t A. LIUDUI KAIRIUI 
mirus, nuoširdžiausia užuojauta jo žmonai 

NIJOLEI, dukroms ŽIBUTEI ir DAIVAI su šeimomis 
ir visiems artimiesiems. 

Filatelistų draugija „Lietuva" 

Mielus dr. PRANĄ MAŽEIKĄ, 
dukrą IRUTĘ ir sūnų, 

netekus brangios 
MAMYTĖS ir ŽMONOS, 

nuoširdžiai užjaučiame. 
Birutė Kozicienė 

Rimas Aidis ir jų Šeimos 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savlngs and Loan 

Assoclation of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 

Patamsiam Čikagos ir Apyttnkht Lirtuvtsms Dniglsu Kaip 91 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
SAVANORIAI IR JŲ REIKŠMĖ MŪSŲ 

GYVENIME 

„Seklyčioje" užkandžiauja (iš kaires* Dana Bazienė, Albinas ir Regina 
Smoiinskai — jie visi puikiai supranta savanorio pareigas. 

Šv. Kaz imie ro l ie tuv ių 
k a p i n ė s e M e m o r i a l d i e n a 
pirmadienį, gegužės 31 d. bus 
švenčiama 10:30 vai. ryto 
lauke aukojamomis iškilmin
gomis šv. Mišiomis, jose daly
vaujant Vyčių chorui ir orga
nizacijoms. Tuoj po Mišių prie 
Steigėjų paminklo vyksiančia
me visuomeniškame mirusių
jų pagerbime religinę dalį at
liks šių kapinių direktorius 
kun. Jonas Kuzinskas ir žodį 
tars visuomenininkas Algis 
Regis. Mirusius pagerbiant 
bus padėtas puošnus vaini
kas. Vainiką padės šįmet 80 
metų sukaktį švenčiančios 
Šaulių organizacijos atstovai. 
Iškilmes praves Kapų sklypų 
savininkų draugija, garbės 
sargyboje prie paminklo budint 
šauliams ir ramovėnams. 

„Žid in io" p a m a l d o s bus 
šeštadienį, birželio 5 d., 4 vai. 
popiet jėzuitų koplyčioje, Či
kagoje. Birželis — Lietuvos 
tragiškųjų įvykių ir vilties 
mėnuo. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti birželio pa
maldose. 

V i ln i aus „Ūlos" a n s a m b 
lio koncertų programoje greta 
šokių ir dainų yra ir kanklių 
muzika, su dešimčia kankliuo-
tojų. Jų vadove yra kanklių 
muzikos solistė Kristina Kup
ryte. Lietuvos muzikos akade
mijos magistrante, kanklių re
čitalius turėjusi Lietuvoje, 
Olandijoje, Belgijoje ir Vokie
tijoje. Ji atliks ir dali koncer
to. Koncertai Lemonte, PLC 
Lietuvių fondo salėje gegužės 
29 d. 7 vai. v. ir Čikagoje, Jau
nimo centre gegužės 30 d., 
sekmadienį 3 vai. p.p. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. 

K a n a d o s l i e tuva i t ė s da i 
l i n inkės Rimos Mač ikūna i -
t ė s kūrinių parodos atidary
mas bus Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje birželio 5 
d., šeštadienį, tarp 4 ir 7 vai. 
p.p. Paroda veiks iki liepos 26 
d. Visi maloniai kviečiami ją 
pamatyti . 

Pi i ks iu sudedamą miega
mąja sofa. Siūlyti tel.: (708) 
8."-8096 vakarais. 

Ses . M. M a r g a r i t a Bare i 
k a i t ė ka lbė s tema: „Pasi
r u o š i m a s 2000 m. jub i l i e 
j u i " Nekalto Pr. M. Marijos 
seselių rėmėjų metiniame su
sirinkime, kuris įvyks birželio 
6 d., sekmadienį. 8 vai. r. šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
rėmėjus Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke, o susirinkimas 
bus tuojau po Mišių parapijos 
salėje. Dalyvaus ses. M. Pal
mira ir ses. Daiva iš Lemonto. 
Bus valdybos pranešimai, pus
ryčiai, laimėjimai. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 

L i e t u v o s p a r t i z a n a m s ir 
Sibiro tremtiniams prisiminti 
paminklo atidengimo ir pa
šventinimo iškilmės įvyks 
birželio 13 d. 10 vai. Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. 

I paminklo šventinimo iškil
mes atvyksta du Lietuvos par
tizanai Antanas Lukša ir Vy
tau tas Balsys. Jų pergyveni
mus išgirsime jų pačių gyvu 
žodžiu. Po šv. Mišių ir minė
jimo bendri pietūs centro di
džiojoje salėje. 

Reikia užsisakyti stalus ar 
vietas pas Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir paben
draut i su Lietuvos kovų didvy
riais. 

P i r m a d i e n i , gegužės 31 
d., y r a JAV va l s tyb inė 
š v e n t ė Memorial Day — At
minimo diena, kuomet prisi
menami ir pagerbiami įvai
riuose karuose žuvę Amerikos 
kariai . ,.Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė 
pirmadienį nedirbs, tad antra
dienio, birželio 1 d., dienraštis 
neišeis. Linkime visiems sau
gaus ir poilsingo savaitgalio. 

Ate i t in inkų n a m a i i r ne
p a i l s t a n t i s jų p i r m i n i n k a s 
Alfonsas P a r g a u s k a s kvie
č i a v i su s sekmadienį, birželio 
6 d., atsilankyti į smagią Atei
tininkų namų gegužinę. Visų 
lauks garuojantys lietuviški 
pietūs ir proga pabendrauti su 
senokai bematytais bičiuliais. 
Maloniai praleisite sekmadie
nį ir kartu paremsite šių vi
suomenei svarbių namų išlai
kymą- Visi kviečiami. 

Amerikoje esame pripratę ir 
daug darbų atliekame savano
riškai. Visas mūsų visuomeni
nis gyvenimas, visi visuomeni
niai darbai daugiausia atlie
kami savanorių talka. Jei ne
būtų pasišventusių žmonių, 
kurie savo laiką ir sugebėji
mus aukoja kitiems, šiandieną 
nebūtų įvairių organizacijų, 
sambūrių, tautinių šokių gru
pių, chorų, lietuviškų mokyklų 
ir kitų kultūros, švietimo bei 
visuomeninių^ pasireiškimų. 
Dažnai neįvertiname tų pasi
šventusių žmonių, kurie dir
ba, aukoja savo laiką, suge
bėjimus ir net pinigus, kad ga
lėtų ką nors pasiekti. Reikėtų 
mums visiems pasimokyti iš 
amerikiečių, kaip reikia įver
tinti savanorių darbus ir kaip 
jiems padėkoti. 

Š.m. balandžio 28 d. buvau 
pakviesta dalyvauti Shriner's 
ligoninėje Čikagoje metinėje 
savanorių šventėje-pagerbime. 
Mane pakvietė tos ligoninės 
savanorė Marija Kriaučiūnie
nė. Ji yra Shrineris ligoninės 
ir „Lietuvos Vaikų vilties" sa
vanorė. J i labai daug laiko 
praleidžia ligoninėje, kada yra 
gydomi ar operuojami lietu
viai vaikai. Ji būna tenai visa
da, kada reikia vertėjauti, pa
guosti mamą vaiko operaci
jos metu, tėvą ar globėją sunkio
mis nežinios valandomis. Ma
rija Kriaučiūnienė, kai ope
ruojamas lietuvis vaikas, daž
nai ligoninėje praleidžia visą 
dieną, nuo ryto iki vėlaus va
karo. „Lietuvos Vaikų vilties" 
komitetui būtų labai sunku 
dirbti ir padėti vaikams, jeigu 
nebūtų gerosios Marijos 
Kriaučiūnienės. 

Šiai progai — savanorių pa
gerbimui Shriner's ligoninė 
išleido specialų leidinėlį, ku
riame surašyti visi savanoriai, 
kiek valandų jie dirbę ligoni
nėje. Leidinėlio viršelyje šių 
metų ligoninės savanorių mot-
to: „Savanoriai, tai žmonės, 
kurie atiduoda savo širdį ki
tiems" ir labai gražūs padė
kos žodžiai. Kiekvienas sava
noris buvo pakviestas ir apdo
vanotas specialiu padėkos 
ženkleliu. Leidinėlyje suskai
čiavau 149 savanorius. Mūsų 
Marija Kriaučiūnienė yra iš
dirbusi tūkstančius valandų ir 
labai aukštai vertinama Shri
ner's ligoninės daktarų, gai
lestingų seselių bei administ
racijos. Po apdovanojimų, pa
dėkų ir kalbų buvo pietūs. 
Savanorių tarpe matėme senų 
ir jaunų, labai turtingų ar tik 
pasiturinčių žmonių, kurie ga
lėtų savo laisvą laiką praleisti 
malonumams, tačiau jie tą 
laiką atiduoda kitiems, kad 
kitų gyvenimas būtų geresnis. 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas taip pat didžiuojasi, 
turėdamas, be Marijos Kriau
čiūnienės, visą būrį savanorių, 

kurie atlieka visą sunkų dar 
bą, vežioja vaikus į įvairias 
ligonines tyr imams, operaci
joms, lanko vaikus, j iems ir 
juos atlydėjusiems tėvams pa
rodo Čikagą, jos apylinkes, 
moko vaikus anglų kalbos, su
pažindina su vietiniais pa
pročiais ir t.t. Tie nuos tabūs 
žmonės — „Lietuvos Vaikų vil
ties" komiteto savanoriai yra : 
Marija ir Jurg is Brusokai, Ro
mas Burneikis, I rena Ga-
runkštienė, Dana Gerštikienė, 
Aušrelė Gruodienė, Jokūbas 
Gražys, J an ina Jaraš ienė , An
tanas J a rūnas , dr. Aldona 
Juozevičienė, Irena Kairytė, 
Marija Kriaučiūnienė, Kazi
mieras Kuniutis, Genovaitė 
Kiuduhenė, Elena ir Kazys 
Majauskai, Genovaitė Maldė-
nienė, Jud i ta Mauersberger, 
Ona ir Kęstutis Paulikai, Rai
mundas Rimkus, Regina i r Al
binas Smolinskai, Aldona 
Šmulkštienė, Vytas S tane
vičius, Antanas ir Viktorija 
Valavičiai. 

Labai gaila, kad š.m. pra
džioje iškeliaudamas į amži
nybę savanorių eiles paliko 
Vytautas Dijokas. Šie pasi
šventę žmonės yra ramsčiai , 
ant kurių laikosi „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto dar
bai. Šių žmonių pasišventi
mas, paaukotas laikas, suge
bėjimai palengvino daugelio 
Lietuvos vaikų gyvenimą. Pa
garba visiems savanoriams, 
dirbantiems lietuviškose or
ganizacijose — lietuviškuose 
telkiniuose. 

* B irutė J a s a i t i e n ė 

Čikagos ir apylinkių Nekalto Prasidėjimo M. Marijos seselių rėmėjų valdyba su ses. Margarita Bareikaite ir da
lis talkininkių po posėdžio š.m. gegužės 17 d. 

I..<t j ,<i frnnti. bičiuliu konferencijoje Ateitininku namuose, lemonte. S u balandžio 17 d 15 kairės: dr Petras 
K.-i- .,'-J.'J,-> 'iyliene ir Vytus Petrulis Nuotr Jono L'rbono 

„KANKLIŲ" 
KONCERTAS KITU 

ŽVILGSNIU 

„Kanklių" ansamblis koncer
tavo ir Maironio vardo lit. mo
kykloje Lemonte. Mokytojos. 
Silvijos Radvilienės dėka ga
vome kelis 5 skyriaus mokinių 
rašinius, kuriuose pateikiami 
moksleivių įspūdžiai iš „Kank
lių" koncerto: 

„Šeštadienį, gegužės 8 die
ną, Maironio mokykloje buvo 
'Kanklių' koncertas. Man, ir 
aš manau, kad ki t iems labai 
patiko. Kanklės labai gražiai 
skamba. Man labiausiai pati
ko pirmoji daina, manau , kad 
buvo labai graži, visi dainavo. 
Birbynė ir skudučiai ta ip pat 
gražiai skambėjo. 

Koncertas buvo labai gražus 
ir įdomus. Daugiausia viskas 
patiko, bet kartais , kai jie dai
navo, buvo sunku suprast i 
žodžius. Buvo labai įdomu po 
koncerto pamatyti visas kank
les. Jeigu aš tiek daug gročiau 
kanklėmis, mano pirš tai labai 
skaudėtų ir turėčiau daug, 
daug, daug pūslių. 

Koncertas buvo labai įdo
mus, aš manau, kad reikėtų 
turėti daugiau tokių koncertų. 
Labai ačiū tai grupei k u r grojo 
kanklėmis, buvo labai gražu!" 

Regina Cyva i tė 

„Pereitą šeštadienį mano 
klasė ėjo į koncertą. Buvo la
bai graži muzika. Ta grupė 
vadinasi 'Kanklės'. Buvo būg
nas, kanklės, birbynės, sku
dučiai ir kiti ins t rumentai . J ie 
ir dainavo. Man tokia muzika 
patiko. Ta muzika ats i rado se
nais laikais. J i kilo iš kaimo". 

Kristė A n n a r i n o 

„Man labai patiko š i tas kon
certas. Man geriausiai patiko 
jų Žemaičių dainos'. Buvo įdo
mu pamatyti lietuvių instru
mentus, kaip kankles, būgną, 
akordeoną ir skudučius. An
samblis mums labai gražiai 
padainavo. Jie visi dėvėjo la
bai gražius taut inius rūbus . 
Man atrodo, kad jie labai daug 
praktikavosi. J ie leido mūsų 
klasei paliesti savo ins t rumen
tus. Buvo labai smagi diena". 

Kristina Q u i n n 

IŠ ARTI IR TOU 

TALKOS SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Š. m. birželio 12 ir 13 d. Dai
navoje ruošiamas talkos sa
vaitgalis perdažyti kai kuriuos 
stovyklavietės pas ta tus , atgai
vinti gamtos takelį, sutvarkyti 
pušyną, paruošti stovyklavietę 
vasaros sezonui. Visi kviečia
mi pasidžiaugti Dainavos pa
vasariška gamta ir prisidėti 
prie taip reikalingos talkos. 
Galintieji prisidėti prie talkos, 
prašomi skambinti Mariui La-
niauskui, tel. 216-731-7464, 
Audriui Polikaičiui — 630-
257-2022, arba Vitui Underiui 
— 734-261-4069. Atvykite! 
Bus proga susitikti su senais 
draugais ir prisiminti dienas, 
kai kar tu Dainavoje stovykla
vote. 

LOS ANGELES 
„SPINDULIO" 
JUBILIEJUS 

Los Angeles jaunimo tauti
nis ansamblis LB „Spindulys" 
šiemet švenčia savo veiklos 
50-metį. Ta proga birželio 27 
d. Hollywood Palladium salėje 
ruošiamas minėjimas. Į meti
nę Jaunimo šventę pakviestos 
tautinių šokėjų grupės — To
ronto „Gintaras" ir Čikagos 
„Grandis". Visi buvę spindu-
liečiai kviečiami atvykti švęsti 
ansamblio 50-jį gimtadienį. 
Informacijas jums suteiks 
„Spindulio" vadovė Danguolė 
Varnienė, 3165 Harmony Pla-
ce, La Crescenta, CA 91214, 
tel. 818-249-7574. 

AUSTRALIJOJE MIRĖ 
ALBINAS POCIUS 

Š.m. balandžio 27 d. vakare 
Adelaide, Australijoje, mirė vi
suomenininkas žurn. Albinas 
Pocius. Velionis labai plačiai 
reiškėsi lietuviškoje ir vietos 
visuomeninėje ir politinėje 
veikloje. Ilgą laiką-buyo Mel-
bourne LB pirmininkas, Pa-
baltiecių valdybos pirminin
kas, Australijos Lietuvių v-bos 
pirmininkas, organizatorius 
15-kos Sovietų Sąjungos pa
vergtųjų tautų minėjimų ir 
iškilmingų pamaldų Šv. Patri
ko katedroje, Melboume. Il
gametis skaut ininkas, išrink
tas Lietuvių Skautų sąjungos 
Australijos rajono vadu. Sovie
tams norint Tasmanijoje įsi
gyti karinę baze, Albinas Po
cius labai gerai tuometiniam 
Australijos ministrui pirmi
ninkui išaiškino sovietų kės
lus. To pasekmėje sovietai 
karinės bazės Tasmanijoje ne
gavo, o ministras pirmininkas 
jam padėkojo už gerą politikos 
supratimą. Alb. Pocius plačiai 
reiškėsi spaudoje, ypač 
straipsniais politinėmis temo
mis, buvo nuoširdus Maž. Lie
tuvos reikalų gynėjas, neat-
laidžiai siekęs Lietuvai ir pa
vergtoms tautoms išsilaisvini
mo iš sovietinės priespaudos. 
Paliko nuliūdusią žmoną Rū
tą, daugybę draugų ir bendra
minčių Australijoje, Lietuvoje 
ir plačiajame pasaulyje. 

Petras Bingelis, Tustin, 
CA prie „Draugo" prenumera
tos mokesčio prijungė ir 100 
dol. auką, kuri labai vertina
ma ir reikalinga. Esame dė
kingi! 

• Š į sekmadienį, gegužės 
30 d., 10 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už Antaną ir 
Barborą Butkevičius. Labai 
prašome gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti. Mišios 
bus aukojamos Jaunimo cent
ro T ė v u jėzui tų koplyčioje. 

D Ė M E S I O ! 

„Draugo" dienraštis skelbia 
platinimo vajų. „Draugas" 
kviečia naujai atvykusius tau
tiečius ir kitus, kurie dar ne
skaito šio vienintelio išeivijos 
dienraščio, jungtis į skaitytojų 
eiles. Kiekvienam „Draugo" 
platintojui, už išplatintas vie
nerių metų prenumeratas, bus 
skiriama 20 proc. nuo kiekvie
nos prenumeratos. Gera proga 
nedirbantiems papildyti pini
ginę. 

Po Pirmosios Komunijos gegužės 16 d. t jėzuitų koplyčioje IA kairės: ses. 
Aušra Adomaitytė, Sandra Badaraitė ir ses. Laima Kabišaityte. 
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• Akcijų, bonu be i k i tu 
v e r t y b i ų p i r k i m e 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 Firs t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (ik.) 

• Amerikos Lietuviu ra-
dijas, vad. Anatolijus s iu tas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S-Francisco, Chicago, IL 60632. 
(•k.) 

• Eglė Brėdikis at idaro 
savo meno kuriniu parodą Sį 
penktadienį, g e g u i ė s 28 die
ną, 6:30 iki feOO v.v., Čiur
l i o n i o g a l e r i j o j e , 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL. 
Paroda vyks iki b irže l io 10 
d ienos . ww 

• Ieškoma m o t e r i s (gali 
boti ir vidutinio amžiaus) apsi
gyventi pas 92 m. lietuvę moterį 
ir ją prižiūrėti bei atlikti namų 
priežiūros darbus. Geras atly
ginimas ir patogios gyvenimo 
sąlygos ned ide l i ame , priva
čiame name su sodeliu, Čikagos 
šiauriniame priemiestyje. Pra
šome skambinti tarp 7 ir 9 v.v. 
1-847-272-8521. m 

• D ė m e s i o ! Ats isveikini 
mas su Lietuvos Šv. Kazimiero 
seselėmis, ses. Remigija ir ses. 
Simona įvyks šį penktadienį , 
g e g u i ė s 28 d., 6:30 v.v., Jau
nimo centro kavinėje . Bus 
rodomos dvi vaizdajuostes - ap
žvalginė (9 min.) A. Reneckio ir 
A. Plėnio - vargšų vaikų auk
lėjimas (25 min.). Visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti ir 
tuo paremti Lietuvos Šv. Ka
zimiero Kongregacijos seseris. 
Jėjimas - a u k a . R e n g i a 
J a u n i m o c e n t r a s . V i d e o 
j u o s t a s r o d y s A l g i s Lie -
pinaitis. vn 
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