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Šiame
numeryje:
Apie kovinės savigynos 
klubo „Combat 
Fighters” įkurtuves 
Jaunimo centre, 
Čikagoje, ir jo ateitį 
pasakoja įkūrėjas 
Linas Kevličius.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
Čečėnija - taip tolima 
ir taip gimininga; 
Ignas Medžiukas: 
bolševikinė tremtis 
palietė dešimtadalį 
lietuviu tautos.

3 psl.

Kodėl ašarojo poetas 
Maironis; mažai žinomi 
įvykiai už lietuviško 
akiračio.

4 psl.

Ar Lietuvos prezidentas 
„hitlerininkas”;
A. Lelešiaus straipsnis 
verčia susimąstyti; 
„Drauge” yra kuo 
pasidžiaugti - tai mintys 
iš skaitytoju laiškų.

5 psl.

BALFas rengia cepelinu 
puotą.

6 psl.

* Lietuvos rinktinės vidu
rio puolėjas Eurelijus Žu
kauskas, žaidžiantis Rusijos 
Mineralnyje Vody „Lokomo- 
tiv” krepšinio klube, gali atsi
durti kitoje Rusijos komandoje 
— Kazanės „Uniks”. Klubas 
28 metų 218 cm ūgio Lietuvos 
krepšininkui už sezoną siūlo 
apie 700,000 JAV dolerių. E. 
Žukauską savo gretose nori 
turėti ir Lenkijos Sopoto „Pro- 
kom Trefl” klubas.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį priė
mė Čikagos lietuvių sporto 
klubo „Lituamca” atstovus, 
pasidžiaugė, kad jaunieji spor
tininkai vėl apsilankė Lietu
voje ir kartu su Lietuvos krep
šinio mokyklų komandomis 
dalyvauja varžybose.

* Trečią kartą iš eilės bei 
14-tąjį klubo istorijoje NBA 
čempionais tapo Los Angeles 
„Lakers” krepšininkai, trečia
dienį ketvirtosiose finalo rung
tynėse svečiuose 113:107 įvei
kę New Jersey „Nets” koman
dą bei laimėję seriją 4:0.

politikai suskubo skelbti ko
vos prieš nusikalstamumą de
klaracijas bei siūlyti pinigų 
policijai.

* „Boeing” lėktuvo nelai
mę imitavusią pratybų vado
vas patenkintas jų organizavi
mu.

* Klaipėdos prokuratūra 
tebenarplioja bylą dėl avari
jos Būtingės terminale.

* Lietuvoje pradėjo siau
tėti naujas kompiuterinis vi
rusas „Frethem”.

* Gyventojai galės at
jungti savo butų šildymą nuo 
centralizuoto šilumos tiekimo.

Birželio 14-
Derybose dėl Ignalinos AE 

uždarymo Lietuva padarė viską
Vilnius, birželio 13 d. 

(BNS) — Lietuvos atstovai pa
darė viską, ką galėjo, derė- 
damiesi su Europos Sąjunga 
dėl susitarimo uždaryti Ignali
nos atominę elektrinę 2009 
metais, gavus atitinkamą fi
nansinę paramą. Tokį prezi
dento Valdo Adamkaus verti
nimą ketvirtadienį žurnalis
tams perdavė jo atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė.

„ES pripažino būtinybę so
lidariai su Lietuva spręsti 
dviejų Ignalinos reaktorių už
darymo klausimus, suteikti il
galaikę finansinę paramą”, 
pažymėjo ji po V. Adamkaus 
susitikimo su užsienio reikalų 
ministru Antanu Valioniu, vy
riausiuoju euroderybininku 
Petru Auštrevičiumi ir URM 
sekretoriumi Ryčiu Martiko- 
niu.

Tačiau, prezidento nuomo
ne, dar 1994 metais Lietuvos 
vyriausybės prisiimti įsiparei
gojimai neprailginti LAE nau
dojimo laiko, pakeičiant su
sidėvėjusius reaktorių kuro 
kanalus, buvo „didelė klaida”, 
pažymėjo V. Gaižauskaitė. 
1994 m. pasirašytoje su Euro
pos rekonstrukcijos ir plėtros 
banku Branduolinės saugos 
sąskaitos sutartyje Lietuva 
įsipareigojo nekeisti LAE reak
torių kuro kanalų ir taip ne- 
pratęsti projektinio reaktorių

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) prezidentas Valdas Adamkus užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis, Europos komiteto generalinis direktorius 
Petras Auštrevičius ir Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Marti- 
konis. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, Marta. ITAR-TASS. BN8 

žinių agentūrų pranetimeis)

Londonas. Vienas Didžio
sios Britanijos palydovų žino
vas John Locker nustatė, kad 
JAV žvalgybinių lėktuvų per
duodamų vaizdų tiesioginę 
transliaciją gali stebėti visi 
norintieji. „Iš tikrųjų tas 
transliacijas pasižiūrėti leng
viau, nei mokamus filmus ar 
šeštadienio sporto varžybas”, 
BBC pasakojo jis. Šią savaitę 
palydoviniu ryšiu besinaudo
jantys žiūrovai galėjo stebėti 
parengties paskelbimą JAV 
kariuomenės štabe Bondstylo 
stovykloje Kosove.

Stokholmas. 2001 metais 
Rusija pirmą kartą aplenkė 
JAV, tapusi pirmaujančia pa
saulyje ginklų eksportuotoja, 
tačiau pastaruoju 5 metų lai
kotarpiu JAV ginklų ekspor
tas ir toliau lieka didžiausias 
pasaulyje, ketvirtadienį pra
nešė Stokholmo tarptautinis 
taikos tyrimų institutas. Pra
nešime sakoma, kad vidutinis

naudojimo laiko. Remiantis 
projektiniais kuro kanalų nau
dojimo terminais, buvo ap
skaičiuotos blokų uždarymo 
datos.

Susitikime Lietuvos derybi
ninkai informavo prezidentą 
apie antradienį Luxemburge 
pasiektą Lietuvos ir ES susi
tarimą dėl Ignalinos AE užda
rymo — Lietuva įsipareigojo 
uždaryti jėgainės antrąjį reak
torių 2009 metais, o ES — su
teikti ilgalaikę adekvačią fi
nansinę paramą uždarymo 
darbams. Iki šių metų pabai
gos Lietuva ir ES turėtų de
rėtis dėl konkrečių finansavi
mo sumų ir jėgainės užda
rymo kaštų padengimo šal
tinių.

Pasak V. Gaižauskaitės, pre
zidentas pabrėžė, kad būtina 
efektyviai ir pagal paskirtį 
naudoti tiek dabar, tiek ir 
ateityje iš ES gaunamą finan
sinę paramą IAE reaktorių 
uždarymui ir su tuo susiju
sioms viso Ignalinos regiono 
ekonominėms bei socialinėms 
problemoms spręsti.

Prezidento nuomone, tiksli
nant Nacionalinės energetikos 
strategiją, būtina atidžiai aps
varstyti galimybę statyti Lie
tuvoje naują — modemų ir 
saugų — reaktorių, įvertinant, 
ar tai būtų ekonomiškai tiks
linga.

pasaulinis ginklų eksporto ly
gis 1997-2001 m. laikotarpiu 
sumažėjo, daugiausiai dėl 
staigaus JAV ginkluotės tieki
mų sumažinimo.

Sofia. NATO narystės sie
kiančios Bulgarijos parlamen
tas pavirtino su JAV pasira
šytą sutartį, pagal kurią vals
tybė turės sunaikinti daugiau 
negu 100 buvusios Sovietų Są
jungos gamybos vidutinio ir 
trumpo nuotolio raketų. Jos 
turi būti sunaikintos iki spalio 
30 d. — prieš lapkričio mėnesį 
Prahoje įvyksiantį NATO vir
šūnių susitikimą, kurio metu 
sąjunga įteiks kvietimus nau
josioms narėms.

Vašingtonas. Ketvirtadienį 
oficialiai baigia galioti prieš 
30 metų dviejų buvusių prie
šininkių JAV ir Sovietų Są
jungos pasirašyta Priešraketi- 
nės gynybos sutartis, buvusi 
svarbiausia šaltojo karo metų

oji — Gedulo ir vilties diena

Birželio keturioliktoji — Gedulo ir vilties diena Pneš 59 metus. karšią 1941 
metų birželio 14-ąją, gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos buvo išvežta per 
30,000 žmonių. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800.900 sa
vo gyventojų. Apie 30U.OOO žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus — 
kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir Tolimojoje Šiaurėje Kas trečias suimta
sis mirė nuo kankinu jų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato Daugiau kaig 
30,000 žmonių okupantai nužudė Lietuvoje. Bėgdami nuo komunistu i/rav. 
iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440,000 valstybes gyventojų

Nuotr.: Gedulo ir vilties dienos eisena į Naujosios Vilnios geležinkelio stoti, 
iš kur pajudėjo pirmieji vagonai į tremtį. Eta

Seimas pritarė siūlymui paankstinti 
senatvės pensijos amžių

Seimas ketvirtadienį ben
dru sutarimu pritarė įstatymo 
projektui, kuriame siūloma 
paankstinti pensinį amžių, o 
šio įstatymo autoriai tikisi, 
kad Lietuvos pavyzdžiu pa
seks ir Europos Sąjunga.

Centro sąjungos pateiktoje 
Valstybinio socialinio draudi
mo pataisoje siūloma paanks
tinti senatvės pensijos amžių 
iki 55 metų moterims ir 60 
metų vyrams bei suteikti teisę 
gauti socialinio draudimo se
natvės pensiją asmenims, tu

atgrasinimo atrama, o Vašing- 
tonui atveriamos durys kurti 
priešraketinės gynybos skydą 
nuo vadinamųjų piktavalių 
valstybių ir teroristų. Pasibai
gus sutarties galiojimui, penk
tadienį Alaskoje ketinama 
pradėti statyti bandymų poli
goną su šešiomis požeminėmis 
šachtomis raketoms bei vado
vavimo centru.

Denver. Colorado valstijoje, 
kur siaučia miškų gaisrai ir 
kilo grėsmė didžiausiam vals
tijos miestui, paskelbta nepa
prastoji padėtis. Tai didžiausi 
gaisrai valstijos istorijoje, sa
kė pareigūnai, komentuodami 
aštuonis gaisrus, kurie nunio
kojo daugiau kaip 40,000 ha 
teritoriją ir kurių gesinimui 
jau išleista daugiau kaip 20 
mln. dol.

Dalias, Texas. JAV katali
kų vyskupai, negailestingai 
kritikuojapii dėl vaikus sek
sualiai išnaudojusių kunigų 
dangstymo, iki ketvirtadienio 
paryčių tarėsi dėl naujos poli
tikos kunigų pedofilų atžvil
giu, kuri, kaip tikimasi, at
kurs pasitikėjimą dvasinin
kais. „Mums reikia užkamšyti 
spragą, kuri buvo atverta tarp

rintiems būtinąjį darbo stažą 
ir neturintiems draudžiamųjų 
pajamų.

Tokios pataisos, pasak jas 
Seimui pristačiusio Virgini
jaus Martišausko, gyvento
jams, kurie dėl amžiaus bei 
turimos kvalifikacijos netun 
galimybių įsidarbinti, garan
tuotų teisę į sąžiningai už
dirbtą pensiją.

Šiuo metu vyrų pensinis 
amžius yra 62 metai, motėm 
— 58.

Nukelta į 4 psl

aukų, jų šeimų bei vyskupų. ir 
atkurti katalikų pasitikėjimą 
savo kunigais užtiknnant. 
kad visi kunigai to pasitikė
jimo būtų verti", sake JAV 
Vyskupų Konferencijom pirmi
ninkas vyskupas Wi3lon Gre
gory Dėl kaltinimų seksuali
ne prievarta jau atsistatydino 
keturi JAV vyskupai ir maž
daug 250 kunigų.

AFGANISTANAS Į

Kabulas. Afganistane prezi
dento rinkimuose Hamid Kar
zai kandidatūrą per balsavi
mą Loya Jirga, penčių ir reli
ginių vadų sueigą, parėmė du 
trečdaliai delegatu todėl jis 
neabejotinai taps naujuoju 
valstybės vadovu JAV palai
komas H. Karzai jau užsitik
rino buvusio karaliaus iš 
Šiaurės sąjungos, kūną suda
ro tadžikai ir kitos etninės 
grupės, paramą Naujoji vy
riausybe dirbs pusantrų metų. 
iki visuotinių nnkimų

Bagramo oro barė. Afga

nistano pietryčiuose trečiadie
nį pakilimo metu sudužus 
JAV specialiųjų operacijų lėk

tuvui ..MC130", žuvo trys ja
me buvę žmones Nelaimes

Mirė rašytojas
Jurgis Jankus vienas žy

miausių vyresniosios kartos 
lietuvių beletristų ir drama
turgų. aure 20C-2 m. birželio 
12 dieną. 11:25 vai. nakties, 
Atlantic General Ligoninėje. 
Berim. MD. sulaukęs'95 metų 
amžiaus

Gimęs 1906.07 27 d Biliū
nų s . Baisiogaios vlsč.. Kė
dainių apskrityje. rašytojo ke
lia pradėjo 1923 m., spausdin
damas savo apysakas įvairioje 
Lietuvos spaudoje. Vėliau 
bendradarbiavo ..Trimite”, 
..Mūsų dienose', ..Židinyje”, 
.Ateityje?. XX amžiuje". ..Die

novidyje’ ir kitoje periodikoje. 
Pirmieji romanu, išleisti Lie
tuvoje 1938 metais. Paskutinę 
stambesnę apysaka ..Pušis" 
užbaigė visai prieš mirti. Rei
kia tikėtis, kad j: netrukus su
silauks leidėjo.

Antrojo pasaulinio karo sū
kurio išblokšta.' iš tėvynės, 
gyveno pabėgėlių stovykloje 

Vokietijoje, vėliau su lietuvių 
imigrantų banga pasiekė 
.Amerikos krantus. Niekuomet 
neapleido savo talento — ben-

Lietuva susirupinusi Nemuno tarša 
Karaliaučiaus srityje

Vilnius, birželio 13 d. BNS)

— Lietuvos Aplinkos ministe
rija pasiūlė pagalbą Kara
liaučiaus sričiai sprendžiant 
Nemuno taršos problemas.

Vienas didžiausių Nemuno 
taršos šaltinių — Sovietsko ir 
Nemano miestų išleidžiamos 
nuotekos. Del Nemuno atpluk
domų teršalų prastėja Kuršių 
marių būkle. Dėl lesų stygiaus 
Rusija nepajėgia spręsti Ne
muno užterštume problemų ir 
artimiausiu metu neplanuoja 
statyti reikiamų valymo įren
gimų nei Sovietske, nei Ne
manė

Lietuva pasiruošusi savo 
iešomis apmokėti Lietuvos 
žinovų darbą, kurie padėtų 
Karaiiauėiau; sričiai parengti 
valymo įrengimų statybos ga
limybių studiją, investicijų 
projektus ir konsultuoti pra
šant tarptautinių organizacijų 
paramos

Lietuvos vyriausybė 1999

priežastys kol kas nežinomos, 
tačiau Pertagono atstovų ma

nymu, vargu ar 4-5 mln. JAV 
dol. kamuojantis lėktuvas su
dužo dėl priešiškos ugnies. Iki 
trečtadier » avarijos Afganis
tane ir gretimose valstybėse iš 
viso žuvę 37 JAV kanai. 18 iš 
jų — per mūšius, o 19 — per 
neiaimmzus atsitikimus. Per 
neramumus kalėjime Afganis
tano šiauryje dar žuvo vienas 
civilis C1A agentas.

KUBA—---------------------------------------- i
Havana. Šimtai tūkstančių 

kubaečių su prezidentu Fidel 
Castro priešakyje Havanoje 
dalyvavo eitynėse. kuriomis 
su revoliuciniu įkarščiu buvo 
išreikštas pasipriešinimas 
JAV daromam spaudimui pra
dėti pobtmes reformas šioje 
komunistų režimo valdomoje 
saloje Panašios antiamerikie- 
tiškos dem* oatracijos įvyko 
800 Kubos m esteliu ir kaimų. 
Tai buvo nėra didžiausių ma
sinių demorL'tracijų nuo 1959 
m F. Castro įvykdytos komu
nistų revoliucijos. Daugiau ne
gu 1 mln žmonių. nešinų Ku
bas vėliavomis. pražygiavo pro 
Amerikos misija, šaukdami

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus
dradarbiavo spaudoje (daug 
kartų jo kūrybą spausdino ir 
..Draugas",, leido knygas. Už 
savo beletristiką laimėjęs 
daug premijų, jo dramos buvo 
statomos Lietuvos ir išeivijos 
scenose. Jurgio Jankaus mir
tis yra visos lietuvių tautos 
netektis.

Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

metais pasirašė sutartį su Ru
sija dėl regioninio bendradar
biavimo su Karaliaučiaus sri
timi, kurioje, be kitų veiklos 
sričių, susitarta ir dėl bendra
darbiavimo aplinkosaugos sri
tyje. Remdamasi šia sutarti
mi, Aplinkos ministerija mė
gina paveikti atsakingas Ka
raliaučiaus srities institucijas, 
kad jos imtųsi spręsti Nemuno 
taršos klausimus, tačiau kol 
kas pastebimų poslinkių nėra.

Vis didesnį nerimą aplinko
saugininkams kelia tai, kad 
tiek Sovietsko celiuliozės ir 
popieriaus gamykla, tiek Ne
mano celiuliozės ir popieriaus 
kombinatas sparčiai plėtoja 
gamybą, jokio dėmesio neskir- 
damos aplinkos apsaugai. Ne
mano celiuliozės ir popieriaus 
kombinatui yra pavesta pasta
tyti biologinius valymo įrengi
nius, bet 2001 m. buvo atlikta 
tik 15 proc. darbų.

šūkius prieš JAV ir žadėdami 
apginti Kubos socializmą.

į INDIJA

Deli. Indija gali apsvarsty
ti galimybes atitraukti dalį sa
vo pajėgų iš pasienio su Pakis
tanu, jei įsitikins, kad Islama 
badas ilgam sustabdė islamis- 
tų kovotojų srautą iš Pakista
no teritorijos į Indijos valdomą 
Kashmyrą ir sunaikino jų sto
vyklas. Tačiau visa prie Kash
myrą dalijančios Kontrolės li
nijos sutelkta Indijos kariuo
mene nebus atitraukta bent 
iki spalio, kai šioje smurto 
krečiamoje valstijoje vyks rin
kimai

F PAKISTANAS
Islamabadas. Pakistanas 

ketvirtadienį paneigė valsty
bėje viešinčio JAV gynybos 
sekretoriaus Donald Rumsfeld 
teiginį, kad Kashmyre veikia 
ekstremistų tinklo „ai Qaeda” 
agentai. Pasak Pakistano pre
zidento Pervez Musharraf ats
tovo spaudai, „tai tipiškas bū
das, kuriuo Indija siekia dis
kredituoti Kashmyro vietos 
gyventojų kovą dėl apsispren
dimo (teisės)", sakė atstovas.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS-gos JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBES

PRISIMENANT
2002-jų metų ŠALPAS s-gos 

jaunučių krepšinio pirmeny
bes vyko Detroite gegužės 4 ir 
5 d. Žaidynes organizavo ir 
sklandžiai jas pravedė Detroi
to LSK „Kovo” valdyba ir gau
sūs jos talkininkai.

Savaitgalis praėjo labai 
smagiai. Oras negalėjo būti 
puikesnis ir šilta pavasario 
saulutė atsispindėjo suvažia
vusio energingo jaunimo aky
se.

Šeštadienio rytą Ladywood 
gimnazijos salėje, Livonia, MI, 
iškilmingam sportininkų pa
radui išsirikiavo Šiaurės Ame- 
rikos-JAV ir Kanados 8-nių 
sporto kubų 47-ios jaunųjų 
krepšininkų komandos. Čia 
dalyvavo: Toronto ,Aušra”, To
ronto „Vytis”, Missisauga 
.Anapilis”, Hamiltono „Ko
vas”, Detroito „Kovas”, Čika
gos ASK „Lituanica”, Cleve
lando „Žaibas” ir Philadelphia 
Aras”. Gausiausiai buvo ats
tovaujama Čikagos ASK „Li
tuanica” su 18-ka komandų.

Po vėliavų įnešimo ir himnų

ŠALFAS s-gos 2002 m. jaunučių krepšinio pirmenybių, Detroite vykusių gegužės 4-5 d., nugalėtojai — Čikagos 
..Lituanica” berniukų B komanda su treneriais, ŠALFAS s-gos CV pirm. Rimantu Dirvoniu kairėje ir PLB valdy
bos pirm Vytautu Kamantų Nuotr. P. Jankaus

Detroito „Kovo” 1) grupės krepšininkės 2002 m gegužės 4-5 d 
rtybese laimėjusios pirmą vietą

Detroite vykusiose jaunučių krepšinio pirme- 
Nuotr K. Šontos

sugiedojimo pirmenybes ati
darė ŠALFAS s-gos CV pirmi
ninkas Rimantas Dirvoms. 
Žaidėjus maloniai pasveikino 
ir sėkmės palinkėjo Pasaulio 
LB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas.

Po atidarymo prasidėjo 
rungtynės. Jos vyko net 5-se 
atskirose vietose. Šios 47-ios 
komandos sužaidė 85 rung
tynes. Oi, kiek planavimo pa
reikalavo L.

Šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
sportininkai ir jų šeimų nariai 
gausiai dalyvavo šv. Mišiose 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje Southfield, MI. 
Padėka priklauso kun. Aloy
zui Volskiui, kuris, pats būda
mas geru sportininku, malo
niai priglaudė jaunuosius mū
sų krepšininkus.

Po Mišių vyko jaukus susi
pažinimo linksmavakaris Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Čia susirinko daugiau negu 
500 asmenų. Čia jaunimas 
skaniai vaišinosi pica ir dešre-

Toronto „Aušros" krepšininkės š.m. gegužės 4-5 d. Detroite vykusiose ŠALFAS s-gos jaunučių krepšinio pirme
nybėse laimėjusios antrą vieta. Nuotr. Jono Urbono

lėmis. „Kovo” kavinėje ir suau
gusiems buvo užkandžių ir 
gaivinančių gėrimų. Muzika 
rūpinosi Andrius Miliūnas ir 
Rimas Kasputis. Vaikai sma
giai pašoko, o suaugę maloniai 
pabendravo iki 11-tos vai. va
karo.

Sekmadienį vyko baigminės 
rungtynės, paskui laimėto
jams trofėjų įteikimai ir žai
dynių uždarymas.

Detroito LSK „Kovas” nuo
širdžiai dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie šių jaunimo 
žaidynių ruošimo ir pravedi- 
mo. Darbo buvo labai daug. 
Visų į šiuos darbus įsijungu
sių dėka renginys buvo labai 
sėkmingas.

Paulius Jankus

APIE KOVINĖS SAVIGYNOS KLUBO 
ĮKURTUVES IR ATEITĮ

Pirmiausiai noriu padėkoti 
visiems, kurie susirinko į ko
vinės savigynos „Combat 
Fighters” klubo atidarymą, 
vykusį birželio 8 d. Taip pat ir 
tiems, kurie negalėjo atvykti, 
bet širdimi buvo su mumis. 
Labiausiai norėčiau padėkoti 
savo tėčiui Antanui Kevličiui, 
kuris tiek daug padėjo, bei 
savo draugams ir būsimiems 
klubo nariams Žydriui Les- 
kauskui, Dariui Mikalauskui, 
Hariui Erikui Brūzgams, „El- 
kai” — mūsų elektrikui. Taip 
pat savo treneriui ir kovinės 
savigynos sukūrėjui — Ro
mualdui Navickui, kuris su
gebėjo atidėti visus reikalus ir 
atvykti į klubo atidarymą. 
Specialus ačiū Mečislovui ir 
Aldonai Labanauskams. Labai 
dėkingas mūsų kunigui Vaido
tui Labašauskui, kuris ne
pabūgo klubo pavadinimo ir 
atėjo jį pašventinti. Didelis 
ačiū Jaunimo centro valdybai 
ir jos nariams už nuoširdžią 
paramą. Taip pat dėkoju Ro
mui Pukščiui, padėjusiam mū
sų naujam klubui finansiškai.

Labai džiaugiausi, matyda
mas ir jaunus, ir pagyvenu
sius lietuvius, kurie sėdėjo ša
lia vienas kito klubo atida
ryme. Labiausiai visiems pati
ko rodomos ištraukos iš Euro
pos čempionato, kuriame lie
tuviai užėmė visas pirmas vie
tas. Pagaliau mes turėjome 
progos kartu pasidžiaugti mū
sų lietuvių laimėjimais dide
liame ekrane. Reikia tikėtis, 
kad ir toliau mes galėsime jais 
džiaugtis mūsų klube, kur pla
nuojame rodyti dar ne vienas 
varžybas. Na, o vėliau, aš ti
kiu, mūsų tautos sportininkų 
pasiekimai bus transliuojami 
ir per nacionalinę JAV televi
ziją. Artimiausiomis dienomis 
planuojame transliuoti futbolo 
pusfinalius ir finalus, kurie 
vyks šį savaitgalį.

Šiek tiek apie klubo „Com
bat Fighters” darbo valandas. 
Klubas dirbs nuo 7 vai. vakaro 
iki 11 vai. vakaro kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius. 
Klube bus bokso kriaušės, 
bokso ringas, dziudo ringas, 
taip pat štangos. Kiekvienas 
ras kažką, kas jam prie šir
dies. Bus mokoma bokso, kick- 
bokso, imtynių, visiško kon
takto karate ir kovinės savigy
nos, kuri apima visus išvar
dintus sportus. Vėliau pla
nuojama speciali aerobikos 
grupė, skirta moterims, norin
čioms numesti svorį. Dabar jos 
gali tai daryti, boksuodamos į 
maišus. Tikras boksininkas 
numeta iki 2 kg svorio per ge
ras bokso varžybas. Rudenį 
planuojame turėti vaikų gru
pę, kuri treniruotųsi šeštadie
nį po šeštadieninės mokyklos. 
Norintys sužinoti apie mūsų 
klubo mėnesinės narystės mo

kestį, skambinkite tel. 773- 
581-7374. Klube nebus jokių 
metinių kontraktų ir klubo 
nariai galės nutraukti narystę 
kada tik panorės.

Galbūt kas nors norėtų ir 
galėtų paremti klubą? Klubui 
vis dar trūksta dziudo ir bokso 
ringų, saunos.

Jeigu žmonės nori paremti 
klubą, yra tokios rėmėjų au
kos: sportavimo idėjos rėmėjas
— 10 dol. per mėnesį, Lietu
vos kovinės savigynos rėmėjas
— 20 dol. per mėnesį, Lietu
vos kovinės savigynos klubo 
rėmėjas — 30 dol. per mėnesį, 
sportininkų pasiekimų skati
nimo rėmėjas — 40 dol. per 
mėnesį, Generalinis klubo 
rėmėjas — 50 dol. per mėnesį, 
Garbingas klubo rėmėjas — 
50-100 dol. per mėnesį, Klubo 
garbės nariai — daugiau nei 
100 dol. per mėnesį. Klubas, 
žinoma, priima ir vienkartines 
aukas. Kad ir kokia ji bebūtų,
ji tokia pat svarbi, nes parodo 
jūsų paramą klubui. Iš anksto 
esame dėkingi už bet kokią 
paramą.

. Kaip patys suprantate, fi
nansinis klubo stiprumas pri
klauso nuo jo narių skaičiaus 
ir nuo klubo rėmėjų pagalbos. 
Klubo nuomos išmokėjimui 
vėliau užteks sportininkų mė
nesinių įnašų, bet tam, kad 
mes galėtume dalyvauti var
žybose, mums, aišku, būtina 
turėti rėmėjų. Prašau visus 
lietuvius, galinčius prisidėti 
prie klubo paramos, skambinti 
man telefonu 773-581-7374. 
Jūsų parama užtikrins, kad 
mūsų sportininkai galės daly
vauti varžybose. Tie, kurie ne-

„UNITED SERBS”
Ir antroji „Lituanicos” fut

bolininkų išvyka buvo nesėk
minga: iš „Serbian Center” 
aikštės Lake Vilią, IL, teko 
sugrįžti be taško. Agresyviai 
žaidžiusiai serbų komandai 
teko nusileisti minimaliu re
zultatu — 1-2.

Nors mūsiškiai vyrai žaidė 
energingai ir daugeliu atvejų 
buvo pranašesni už varžovus, 
tačiau laimė nebuvo jų pusėje. 
Ypač apmaudu, kuomet pačio
je rungtynių pabaigoje mūsiš
kiai neišnaudojo 11 metrų 
baudinio. Šios retai pasitai
kančios progos realizavimas 
lietuvių komandai būtų garan
tavęs lygiąsias ir vieną tašką.

„Lituanica”, atsikračiusi ki
tataučių futbolininkų, šiuo 
metu išgyvena žaidėjų stygių. 
Praėjusį sekmadienį jų tebuvo 
tik 12 ir treneriui Gediminui 
Jarmalavičiui nebuvo pasirin
kimo — kuo pakeisti pavargu
sius futbolininkus labai karš
tą popietę. Žinant, kad keli 
pirmosios komandos futboli-
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galės su mumis tiesiogiai va
žiuoti į varžybas ir sirgti už 
mūsų sportininkus, turės gali
mybes stebėti kovas dideliame 
mūsų klubo ekrane, kai mes 
grįšime iš varžybų. Visi rėmė
jai bei sportininkai, sportuo
jantys mūsų klube, galės mū
sų sportininkų varžybas ste
bėti nemokamai. Mes steng
simės sudalyvauti kuo įvaires
nėse varžybose ir pelnyti kuo 
daugiau pergalių, kad išgar
sintume mūsų tautą bei pir
mąjį lietuvių kovinės savigy
nos klubą Čikagoje. Širdingas 
ačiū visiems būsimiems klubo 
nariams, rėmėjams ir lietu
viams, kurie mus palaiko fi
nansiškai.

Linas Kevličius
Klubo „Combat Fighters” 

įkūrėjas

-„LITUANICA” 2-1

ninkai rungtyniavo šešta
dienį vakare už veteranų vie
nuolikę, galima suprasti, ko
dėl jie negalėjo pasireikšti vi
su pajėgumu sekmadieni.

Kadangi sekmadienį per
gales pasiekė pirmenybinėje 
lentelėje žemiau už „Lituani- 
cą” stovinčios komandos — 
„Legovia” (įveikė „Vikinga” 2- 
0) ir „Green-White” (nugalėjo 
tokia pat pasekme J^ight- 
ning”), tad mūsiškiams iškilo 
pavojus dėl iškritimo iš „ma
jor” divizijos.

Šiuo metu „Lituanica” ir 
jSchwaben” turi po 17 taškų, 
„Green-White” — 16, o „Lego
via” —15. Tačiau artimiausiu 
laiku lietuviai kaip tik turės 
prieš šias abi komandas žaisti 
— pralaimėjus bent vieną tų 
rungtynių, mūsiškiams gali 
brangiai kainuoti.

Šį sekmadienį, 3 vai. p.p., 
„Lituanica” Lemonto aikštėje 
priims „Green-White” futboli
ninkus. Tada ketvirtadienį,
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A. A.
ANTANO VIKTOROS 

ATMINIMUI

Floridoje neseniai mirusio 
buvusio LFR „Lituanicos” val
dybos nario a.a. A. Viktoros 
atminimui, vietoje gėlių jo ar
timieji bei draugai suaukojo 
pinigų šio klubo naudai.

„Lituanicos” vadovybę pa
siekė 295 dol. čekis su auko
tojų pavardėmis. Klubas dėko
ja visiems už šį gražų gestą, 
nes tai pirmas toks atvejis, 
kuomet, mirus klubo nariui, 
artimieji bei draugai paskyrė 
aukas klubo reikalams. Pažy
mėtina, jog po 50 metų šis klu
bas jau neteko bent šimtinės 
savo aktyvių darbuotojų.

Padėka priklauso visiems 
aukotojams, o a.a. A. Viktorai 
— amžino poilsio po didelių 
darbų bei rūpesčių šioje že
mėje.

* Lietuvos šachmatų fe
deracija, pasibaigus valsty
bės čempionatui, prabilo apie 
kitais metais planuojamą di
delį renginį — Vilniuje tikima
si surengti Europos čempio
natą, į kurį susirinktų visi 
geriausi žemyno šachmatinin
kai. (L2, EIU)

birželio 20 d., 7 vai. vakaro, jie 
žais Buffalo Grove, IL esan
čiame JSchwaben Center” 
aikštyne prieš „Vikinga”.'

Paskutinės pirmenybių 
rungtynės numatytos birželio 
23 d., 3 vai. p.p., vėl Lemonte. 
Tą sekmadienio popietę jų 
varžovas — dabar paskutinėje 
vietoje stovinti „Legovia” ko
manda, kuri paskutiniu metu 
pąjėgia nugalėti stiprias eki
pas. Taigi mūsiškiams jau rei
kia rimtai pagalvoti apie atei
tį.

E. Š.
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BIRŽELIS MUMS PRIMENA 

BALTIJOS TAUTŲ 

GENOCIDĄ

IGNAS MEDŽIUKAS

Prie Naujosios Vilnios gele
žinkelio stoties yra memoriali
nis paminklas, primenąs Lie
tuvos gyventojų golgotos ke
lius į tolimą, sunkiai įsivaiz
duojamą tremtį 1941 m. birže
lio mėnesį. Baltijos kraštų — 
Lietuvos, Latvijos, Estuos — 
žmonės tėvynėje ir už jos ribų 
kasmet susirenka šią dieną 
paminėti, vildamiesi, kad dau
giau tokių prievartos kelionių 
šių tautų vaikai nepatirs.

Bolševikai, okupavę Lietuvą 
ir jos bendro likimo Baltijos 
rytinio pakraščio kaimynes, 
jau 1940-1941 m. pradėjo jų 
gyventojų, kaip tautinių gru
pių, genocidą, pasireiškusį 
kalinimu, deportacijomis, žu
dynėmis. Lietuvoje masiniai 
areštai vyko 1940 m. liepos 11 
į 12 d. naktį, apėmę daugiau 
kaip 2,600 asmenų, o iki 1941 
m. birželio 22 d. — net apie 
12,000 asmenų. Plataus masto 
areštai vyko 1941 m. birželio 
14 d. naktį, kai buvo suimta ir 
deportuota 34,260 asmenų, 
įvairaus amžiaus vyrų ir mo
terų, nuo neseniai gimusių 
kūdikių iki paliegusių, gyve
nimą baigiančių senelių; nuo 
buvusių valstybininkų, įvairių 
profesįjų žmonių, organiza
cijų veikėjų, eilinių tarnau
tojų iki paprastų darbininkų.

Trėmimai naktį, užpuolant 
ginkluotiems kariams ramiai 
miegančius gyventojus, buvo 
kaip perkūnas iš giedro dan
gaus. Daugeliui atrodė, jog jie 
nieko blogo nėra padarę, tai 
už ką juos turėtų iš savo 
namų išvežti? Keista, kad gy
ventąja! iš anksto nebuvo 
painformuoti, kas jų laukia 
raudonųjų < okupacijoje, nors 
buvo žinoma, kas vyksta ki
tur, kur raudonieji buvo anks
čiau įkėlę koją. Gal buvo ma
noma, kad Lietuvai bus pada
ryta išimtis ar nenorėjo erzin
ti rusiškos meškos, kai raudo
nosios armijos įgulos jau buvo 
įvestos į Lietuvos teritoriją. 
Kaip tyčia, iš vyriausybės 
pusės buvo stengiamasi tautą 
raminti, o tuos, kurie skleidė 
žinias apie sovietų įvedamą 
tvarką ir represijas, vadino 
gandonešiais bei gandogau- 
džiais.

Deportacijos palietė pir
miausia tuos, kurie dėl savo 
praeities veiklos, politinių 
įsitikinimų, socialinės kilmės 
ir buvusios padėties bolševi
kams atrodė pavojingi; taip 
pat tuos, kurie bolševikų oku
pacijos metu savo veikla ir an- 
tisovietinėmis nuotaikomis 
galėjo būti pavojingi. Tokie 
turėjo būti izoliuoti ir sunai
kinti.

Žinios buvo imamos iš ar
chyvinės medžiagos, pildant 
anketas ar rašant biografijas.

f

JSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS
Nr.21

Juk
nebuvo abejonės, kad kas nors 
mus matė iš viešbučio išei
nant, gal net ir dabar mus 
seka? Gal pakeliui sulaikys, 
dokumentų patikrinti, kurių 
su savimi aš neturiu, kas tada 
būtų?...

Tokias savo mintis aš jai 
greit pasakiau, bandydamas 
net atkalbėt nuo tokios kelio
nės. Bet ji nenorėjo net klau
syti, tik drąsino: „Nebijok, 
viskas išeis gerai. Mūsų jau 
viskas sutvarkyta. Nįjolė ir 
Bronius žino apie tai ir jei 
kas apie tave teirautųsi, jie 
žinos ką atsakyti. Būk ramus, 
nė šuo nesulos”...

Gražiai ji kalbėjo, bet bai
mės iš mano galvos nepaša

Kiti represuojami remiantis 
agentūriniais pranešimais ar 
įskundimais. Tauta buvo su
skaldyta į liaudį ir jos priešus.

1941 m. tremtiniai, daugiau
sia inteligentai, atsidūrė Vor
kutos srityje, patyrė dideles 
kančias. Gyvų išliko vos vie- • 
nas ar du procentai. Vorkutos 
šiaurėje buvo tiesiama gele
žinkelio magistralė. Atvežtieji 
turėjo dirbti dieną ir naktį, ne
paisant nepalankių orų ir 
temperatūros 50 laipsnių šal
čio, kur pūgos per metus 
siausdavo daugiau kaip šimtą 
dienų. Į tas statybas pateko ir 
daug lietuvių. Dėl žiaurių gy
venimo ir darbo sąlygų gyvų 
išliko tik vienas kitas, buvęs 
ypatingai stiprios sveikatos. 
Barakai buvo nekūrenami, 
nešvara, drėgmė ir šaltis reti
no dirbančiųjų eiles. Sergan
tieji kaliniai dažnai irgi buvo 
varomi į darbus, o ir maisto 
davinys buvo nepakankamas.

Pečiorlago darbo kolonose 
patekę nelaimingieji gyveno 
neapšildytose palapinėse. Ne
buvo kur išsidžiovinti ava
lynės ir drabužių. Utėlėmis 
aptekę. 1941 m. žiemą dėl 
šalčio ir bado dauguma kali
nių mirė. Iš čia buvusių 
40,000 apie 15 procentų buvo 
lietuviai.

Jau vežant N.Vilnios gele
žinkelio stotyje, pajėgūs vyrai 
buvo atskiriami nuo savo šei
mų. Kai kurie buvo nuvežti 
darbams miškuose, žvejyboje, 
prie miestų statybų ar sovcho- 
zuose. Deportacijas nutraukė 
kilęs karas. Bet dėl karo ne
galėjo būti jokio susisiekimo 
su Lietuva, todėl nelaimingi 
tremtiniai negalėjo gauti iš gi
minių jokios paramos.

Atrodo, kad bolševikai no
rėjo sunaikinti net ir tuos 
žmones, kurie senatvės dienas 
leido, ramiai gyvendami savo 
namuose, bet anksčiau buvu
sius svarbesnėse valstybinio 
gyvenimo pareigose, nes, bol
ševikų terminologįja, jie buvo 
traktuojami kaip socialiai pa
vojingi elementai.

Aleksandras Stulginskis, bu
vęs 1920-1926 m. prezidentas, 
ramiai darbavosi savo ūkyje, 
kaip agronomas Jakubave, 
Kretingos valsč., išvežtas į 
Kreslago Nižne Pojmenskije 
lagerius, 1952 m. nuteistas 25 
m. kalėti už aktyvią kovą su 
darbininkų klase, revoliuciniu 
judėjimu ir kitus išgalvotus 
nusikaltimus. Bausmę suma
žinus, iš kalinimo paleistas, 
išvyko pas žmoną, kuri irgi gy
veno tremtyje. Grįžo į Lietuvą 
1956 m., bet ir čia buvo seka
mas saugumo. Mirė 1969 m.

Vytautas Petrulis, gabus fi
nansininkas, 1922-1925 m. 
buvęs finansų ministeris, gy-

lino. O aš vis dar bandžiau at
kalbėti nuo tos kelionės, kad, 
iki nuvažiuosime tokį kelią 
apie 120 kilomentrų, mažai 
beliks laiko ten viskuo ir pasi
grožėti, nes laikrodžio rodyk
lė jau krypo žemyn.

Bet ji buvo užsispyrus, tik 
kartojo, kad nesįjaudinčiau. 
Tik paminėjus, kad galime 
būti saugumo sekami, ji jau 
rimčiau atkreipė dėmesį. Kiek 
pagalvojusi, pasakė vairuoto
jui pasukti į šalutinę gatvę ir 
keletą minučių palaukti, pa
žiūrėti, ar kas mūsų neseka?

Vairuotojas neprieštaravo, 
greit įsuko į pasitaikiusią ša
lutinę gatvelę ir sustojo. At
rodė, nieks mūsų nesivjjo. 
Pastovėję keletą minučių ir
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Danutė Bindokienė

Taip tolima ir kartu 
taip gimininga

venęs Julijanavos kaime savo 
ūkyje, prie Aleksoto, išvežtas į 
Rusiją ir ten 1942 m. sušau
dytas.

Donatas Malinauskas, Ne
priklausomybės akto signata
ras, gyvenęs Alvite, Vilkaviš
kio apskr., ištremtas į Sibirą, 
tenai mirė. Ir daugelis lietu
vių inteligentų, ramiai senat
vę leidusių ir į jokią politiką 
neįsijungusių susilaukė pana
šaus likimo. Atrodo, kad bol
ševikai stengėsi sunaikinti ne 
tik aktyviai veikusius valsty
bininkus ir visuomenininkus, 
bet ir tuos, kurie kadaise kūrė 
Lietuvos valstybę ar prie šio 
darbo buvo prisidėję. Taigi 
norėjo sunaikinti bet kokius 
nepriklausomos Lietuvos kūri
mo pėdsakus.

Deportacijoms vadovavo so
vietų saugumo generolas Ivan 
Serov, kuris pasižymėjo dide
liu uolumu, ne tik paruoš
damas Baltijos kraštų gyven
tojus išvežimams, bet vadova
vo čečėnų, ingušų, kalmukų ir 
Krymo totorių trėmimams, iš 
Rytų Vokietijos jo uždavinys 
buvo gabenti žmones į urano 
kasyklas. Už žmonių naiki
nimą ir kitus nuopelnus ap
dovanotas Lenino bei kitokiais 
ordinais. Vėliau už įvykdytus 
nusikaltimus tie pasižymėji
mo ženklai buvo atimti.

Trėmimus nutraukė kilęs 
karas ir vokiečių okupacija, 
bet 1944 m. grįžę bolševikai 
tautos genocido darbus tęsė. 
Skaičiuojama, kad bolševikinė 
tremtis palietė vieną dešim
tadalį lietuvių tautos.

Aiškiai buvo matoma, kad 
čia vykdoma rusifikacija, nes 
išvežtųjų į Sibirą namus 
užimdavo atkelti iš Sovietų 
Sąjungos rusakalbiai; ateiviai 
turėdavo privilegijas ir pir
menybę gauti butus naujuose 
namuose.

Povilas Pakarklis, 1940- 
1941 m. buvęs Lietuvos teisin
gumo komisaras, vėliau Vil
niaus universiteto profesorius, 
propagavęs ir telkęs me
džiagą, kad Lietuvai būtų 
priskirti prie Nemuno 
žemupio kairiojo kranto priei-
nepastebėję nieko įtartino, 
grįžome į tą pačią gatvę. Iš
važiavus už miesto ribų, įsu
kome į kelią, vedantį į Gied
raičius. Vairuotojas įgudęs, iš
važiavus iš miesto, spaudė 
gana greit. Jei ne tas baugi- 
nimasis, galėjai tik važiuoti ir 
grožėtis aplinkos vaizdais. O 
popietė buvo tikrai graži: sau
lė švietė, kelias vingiavo tai 
per kalveles, tai per klonius, 
o aplinkui klestėjo pavasaris.

Kaip Elenutė mane nedrą
sino, bet mano baimės Jausmo 
nesumažino. Atrodė, taip ir 
lindo į galvą mintis, kad kas 
nors jau mus vejasi, o gal 
Giedraičiuose jau lankia mili
cija? Sėdėjau mašinoje, kaip 
zuikis svetimame darže, su
glaudęs ausis, bijodamas net 
pro langą pažvelgti, kad nepa
geidaujama akis manęs nepa
stebėtų.

Bet iki tol viskas klostėsi ge
rai. Privažiavome Giedraičius.

Rimvydo Racėno nuotrauka

JAV LB KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
TARYBŲ PRANEŠIMAS

2002 m. Premijoms skirti 
sudarytos komisijos ir tų ko
misijų pirmininkams prašoma 
siūlyti kandidatus:

Tautinių šokių mokytojos 
— Tautinių šokių institutas, 
pirm. Nijolė Pupienė, 7355 S. 
Whipple Avė., Chicago, IL 
60629;

Žurnalisto-spaudos dar
buotojo — pirm. Vytautas 
Volertas, 405 Leon Avė., Del- 
ran, NJ 08075;

Muzikos — pirm. Stasė 
Pautienienė, 4411 Los Feliz 
Blvd., Apt. 608, Los Angeles, 
CA 90027;

Radijo ar radijo darbuo
tojo — Teresė Gečienė, pink, 
1357 Gantt Dr., Huntington 
Valley, PA 19006-2731;

Dailės — pirm. Dalia Šle- 
nienė, 12421 Archer Avė., Le
mont, IL 60434;

Teatro ar teatro darbuo
tojo — JAV LB Kultūros ta
ryba, 2841 Denton Ct., West- 
chester, IL 60154.

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo ste

nantieji plotai, siekiant Kara
liaučių. Potsdamo konferenci
jai tą sritį priskyrus Sovietų 
Sąjungai, giliai išgyveno ir 
vienam savo artimam studijų 
draugui guodėsi: „Gerai, kad 
daugelis mūsų tautiečių išbė
go į užsienį. Jie ten triukš
mauja, kad Lietuvoje terori
zuojami gyventojai, deportuo
jami į Sibirą ir ten iš bado ir 
nepakenčiamų gyvenimo sąly
gų miršta, tai mes dar galime 
gyventi Lietuvoje. Kremliaus 
komunistų buvo nutarta, kai 
Lietuvą užims raudonarmie
čiai — Lietuvos gyventojus 
išvežti už Uralo, į neapgyven
dintą Sibirą, o Lietuvą apgy
vendinti rusais”.

Matyti, kad jau palaipsniui 
visa tai buvo vykdoma. Re
miantis 1955 m. statistiniais 
duomenimis, Estijoje vietos 
gyventojų sumažėjo 35 proc., 
Latvijoje 36 proc., Lietuvoje
Čia niekas mūsų nesustabdė.
Miestelis buvo tuščias, tary
tum apmiręs. Pervažiavus jį, 
lengviau pasidarė. Dabar vėl 
leidomės per laukus tolyn, 
Molėtų link. Atstumas nema
žas, bet tuščiu keliu vairuoto
jas negaišo, greit ir ten atsira
dome. Ir Molėtuose neatsira
do jokių netikėtumų— kaip 
važiavome, taip ir pervažia
vome nesustoję.

Nuo Molėtų dar buvo geras 
kelio galas iki Utenos. Artė
jant prie jos, žinojau, kad tu
rėtume kažkur prąvažiuoti 
Norkūnų piliakalnį, kurį pri
siminiau dar iš gimnazijos lai
kų. Paminėjau tą vairuotojui, 
kad bent minutei sustotume 
prie jo akis pasotinti. Pasiro
dė, kad jis žinojo tą vietą, tik 
pasakė, kad piliakalnis yra 
ant senojo kelio ir, norint prie 
jo privažiuoti, reikėtų sukti 
gana toli į šalį, nes naujasis 
kelias, kuriuo važiuojame, ei

lo lietuvių visuomenė. Pasira
šytame, su siuntėjo adresu 
laiške komisijai pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, 
adresas, telefonas ir bent 
trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato asmens 
veikla.

Lituanistinės mokyklos 
mokytojo premijai komisiją 
sudaro JAV LB Švietimo tary
ba, pirm. Dalilė Polikaitienė, 
1501 Valecroft Avė., Westlake 
Village, CA 91361, e-paštas: 
polik@gte.net Kviečiame JAV 
lietuvių visuomenę siūlyti 
Švietimo premijai kandidatus 
iš lituanistinių mokyklų mo
kytojų, kurie ilgus metus dir
bo arba tebedirba mokytojo/ 
vedėjo darbą, pasižymėjo lie
tuviško švietimo srityje ir va
dovėlių bei knygų leidime.

Visoms premijoms pasiūly
mus siųsti atitinkamiems ko
misijų pirmininkams iki rug
sėjo 15 d.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

32 proc.
Baltijos tautos jautė, kad, 

vykstant rusifikacijos politi
kai, jų ateitis bus liūdna. 
Švedijos konsulas New Yorke 
Dag S. Alander, anksčiau bu
vęs konsulu Sankt Peterbur
ge, gerai susipažinęs su Balti
jos tautų padėtimi sovietų 
okupacijoje, rašė: „Jei ilgiau 
būtų užtrukusi tokia padėtis, 
tai latviai ir estai būtų at
sidūrę sunaikintų vietos gy
ventojų grupėje, panašiai kaip 
Amerikos indėnai ir eskimai. 
Etniniai latviai sudarė 52,3 
proc., estai — 61,5 proc. Lietu
vių padėtis dėl stipraus parti
zaninio pasipriešinimo buvo 
geresnė”.

Dabar, pagal 2002 m. „The 
New York Times” almanachą, 
etniniai latviai sudaro 56,5 
proc. bendro gyventojų skai
čiaus, estai — 65,1 ir lietuviai 
— 80,1 procento.
na tiesiog į Uteną, palikdamas 
piliakalnį toli šalyje. Atsisa
kiau to, nes laikas buvo bran
gus, o kelio galo dar nesi
matė.

Dar keletas minučių ir jau 
įvažiavome į Uteną. Čia se
nas Ukmergės plentas, Basa
navičiaus gatve vadintas, ker
ta išilgai visą miestą. Greit 
pamačiau senuosius pašto rū
mus, bestovinčius kitoje pusė
je plento. Tais laikais jie buvo 
gražūs, balti su kolonomis 
priekyje. O dabar atrodė lyg 
susitūpę, susmukę į žemę. Uk
mergės plentas, platus, didin
gas kelias, jau tais laikais per 
visą miestą asfaltu padeng
tas, dabar atrodė lyg susiau
rėjęs, didžiulių medžių ap
gaubtas, tarytum pasivaikš
čiojimo alėja. Ir pats miesto 
centras neatrodė toks didelis 
kaip tada.

Pavažavę kiek plentu, įsu
kome į man prisimenamais

„Mes ginreme tą naktį, kai 
vilkė atsivedė vilkiukų./ Pa
ryčiui, riaumojant liūtui, 
mums parinko vardus./ Mus 
motinos erelių gūžtose išmai
tino./ Tėvai gi jaučius sutram- 
dyt išmokė...”

Tai žodžiai iš Čečėnijos him
no. Jau iš tų kelių eilučių 
aišku, kad tauta neeilinė, nes 
jose skamba narsa, iššūkis ir 
pasiryžimas. Tai tauta, kuri 
nekeliaklupsčiauja, nelenkia 
galvos prieš svetimuosius, ne
paisant, kiek galingesni, gau
sesni jie yra. „Niekada ir prieš 
nieką mes nebūsime nuolan
kūs./ Mirtis ar Laisvė — tik 
viena iš jųdviejų mums lem
ta...” — šiuos spėliojimus tary
tum patvirtina dvi tolimesnės 
to himno eilutės.

Kas turėtų drąsos tokios 
tautos žmones pavadinti tero
ristais ar banditais, jeigu jie 
kovoja su okupantu už savo 
laisvę, nepriklausomybę? O 
visgi drįsta Net vienos galin
giausių valstybių sekretorius 
— Colin Povvell. Amerikos at
stovai, besilankydami įvai
riose pasaulio valstybių sos
tinėse, turėtų labai atsargiai 
ir apdairiai kalbėti, ypač apie 
dalykus, kuriuos jie nedaug 
pažįsta, kuriuos yienašališkai 
pristato agresorius. Šiuo atve
ju Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin, kuris jau ne kartą 
yra pareiškęs, kad nenugali
mieji čečėnai nėra jokie patrio
tai, kovojantys dėl savo tautos 
nepriklausomybės. Jie — eili
niai teroristai, tad Rusija turi 
lygiai tokią pat teisę imtis vi
sų galimų priemonių, kovojant 
su teroristais čečėnais, kaip 
Amerika ir jos sąjungininkai 
Afganistane ar kuriame ki
tame pasaulio krašte.

Dar neseniai buvo laikas, 
kai Vašingtonas Rusijos'agre
siją Čečėnijoje smerkė. Bet tai 
— prieš pernai rugsėjo 11-ąją. 
Dabar už Putin palankumą ir 
pažadėtą paramą JAV prez. 
George W. Bush tir jo kabine
tas bei vyriausybė) yra linkęs 
su viskuo sutikti ir nuolai
džiauti. Net ir su aiškiais rusų 
kariuomenės smurto veiks
mais, vadinamosiomis „valy
mo operacijomis”, kurias nuo
lat vykdo Čečėnijos kaimuose 
ir miesteliuose. Tik retkar
čiais dar JAV žiniasklaidoje 
pasirodo kritika ir prieš Mask
vą, kurios įsakymu čečėnai 
žudomi, terorizuojami, ir prieš 
Vašingtoną, kuris jau atsisako 
matyti ir girdėti. Vienas tokių 
kritikos straipsnių išspausdin
tas „The Economist” žurnale 
birželio 8 d.

Mums kyla klausimas: iki 
kokio laipsnio JAV preziden
tas nusileistu Kremliui, jeigu
laikais vadintą Ladygos gat
vę. Privažiavome buvusią tur
gavietę, dabar vos atpažįsta
mą. Taip besižvalgant, net ne
pastebėjau, kaip privažiavome 
prie bažnyčios. Čia trumpam 
sustojome bent akis paganyti. 
Jei būtų buvę kitoniškos ap
linkybės, tikrai būčiau išlipęs 
iš mašinos pasidairyti, pasi
grožėti ir. nuotraukų prisimi
nimui pasidaryti, bet dabar 
tegalėjau tik pro mašinos lan
gą akis pasotinti tuo reginiu 
ir buvo viskas, nes baimės 
jausmas nuo tokio žingsnio 
sulaikė, kad kokia nepagei
daujama akis neatkreiptų 
dėmesio į vienintelę mašiną 
prie šventoriais bestovinčią.

Kiek pastovėję, pąjudėjome 
toliau. Pasirodė, kad mano 
brolio sumanymas buvo ne tik 
atgabenti mane į tėviškę pasi
dairyti, bet pravežti ir pro tas 
vietas, kurios, jo manymu, dar 
tebebuvo gyvos mano atmin

tasai pradėtų nuoseklų žygį 
susigrąžinti (ar kaip kitaip 
kontroliuoti) buvusias sovietų 
imperijos valdose nepriklauso
mas valstybes, įskaitant Lie
tuvą?

Tas klausimas ypač pasą
monėje šnibžda kaip tik dabar 
— pačiame birželio viduryje, 
kada Lietuva prisimena vieną 
juodžiausių savo istorijos lai
kotarpių. Viskas į tą laikotar
pį sutelpa: pirmoji bolševikų 
okupacija; pirmieji lietuvių 
patriotų areštai, vėliau trėmi
mai, žudymai; pirmoji ir vis 
stiprėjanti rezistencija; parti
zanų kovos; spontaniškas tau
tos sukilimas Antrojo pasauli
nio karo pradžioje.

Čečėnija ir Lietuva — taip 
geografiškai toli viena nuo ki
tos, bet taip ideologiškai arti. 
Abi jos pamilę laisvę, abi pa- 
siryžusios už ją kovoti, negai
lint nei jėgų, nei gyvybės.

Galėtume sakyti, kad prieš 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų Lietuva savo laisvės ko
vą pralaimėjo. Bet ar tikrai? 
Laisvės troškimo sėkla, pasėta 
į mylimos tėvynės žemę, pa
laistyta jos vaikų krauju, tie
sa, ilgai augo, net skurdo, bet 
pagaliau visgi pražydo Nepri
klausomybės akūrimo aktu. 
Deja, tai nebuvo stebuklingas 
paparčio žiedas, kurį radęs, 
žmogus bematant tampa tur
tingas ir laimingas. Gal dėl to 
daug lietuvių jaučiasi tarytum 
nusivylę ar apvilti. Tačiau ge
rovė — ne bibliškoji manna, 
dykumoje kritusi tiesiai į al
kanas žydų tautos burnas. Tik 
pasakose viskas įvyksta „tuo
jau pat” — tikrovėje reikia 
daug pastangų, kantrybės ir 
darbo, kad ji būtų pasiekta. 
Šiuo metu lietuvių tautai 
būtina prisiminti, kokiu keliu 
reikėjo eiti, kol priartėjo prie 
tikslo: 1990 m. Kovo 11-osios. 
Birželio vidurys kaip tik su
teikia tą progą.

Lietuva pamini Gedulo ir 
vilties dieną. Tai prasmingas 
pavadinimas: pirmoji jo dalis 
grąžina praeitin, primindama, 
ko pamiršti tauta niekuomet 
neturės teisės. Antroji kreipia 
akis į šviesesnį rytojų, ragina 
tikėti, kad tos baisios praeities 
dienos nebegrįš. Žinoma, jeigu 
tauta budės ir stebės — tiek 
savųjų veiklą, tiek užsienyje 
besivystančius įvykius.

Nedaug Lietuva gali padėti 
čečėnams. Tai jų šventa kova. 
Bet mes galime pareikšti bent 
moralinę paramą. Čečėnai sa
vo troškimų neatsisakys: 
„Kartu su kalnų ereliais mes 
išaugome laisvi. ... Niekada ir 
prieš nieką mes nebūsime 
nuolankūs...”
tyje. Taigi viena tokių buvo 
ir Utenos gimnazija. Nebu
vo ji toli nuo bažnyčios. Pava
žiavus keletą kvartalų, Kuk
tiškių gatvėje ir privažiavome 
ją. Didelis raudonų plytų pas
tatas dar tebestovėjo gana toli 
nuo gatvės, o privažiuoti ar
čiau prie jo ir pats vairuotojas 
nežinojo, nors čia pat Utenoje 
gyveno. Pasirodė, kad reikėjo 
mano paslaugos. Net ir po 
trisdešimt metų tas vietas dar 
gerai prisiminiau. Arčiau prie 
tų rūmų privažiuoti galėjai 
šalutine gatve, kuria mano 
laikais naudojosi privažiavi
mui prie kitų dvaro pastatų, 
tuo pačiu ir gimnazijos rūmų. 
Kada vairuotojas buvo begrįž
tąs atgal, aš tą mintį jam pa
sakiau ir už minutės jau bu
vome prie priekinių pastato 
durų, pro kurias senais lai
kais tūkstančius kartų buvo 
vaikščiota.

Bus daugiau

*
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MAIRONIO AŠARA
Šie metai (2002 m.) yra Mai

ronio metai —- septyniasde
šimt metų nuo jo mirties. Šiai 
datai artėjant, noriu prisimin
ti vieną mažą jo gyvenimo mo
mentą.

Tai buvo 1932 m. birželio 15 
d. Tą dieną visos Lietuvos mo
kyklos baigė savo mokslo me
tus Juos baigė ir Kauno semi
narija, ir teologijos-filosofijos 
fakultetas. Ta proga Maironis, 
kaip tos Kunigų seminarijos 
rektorius, pasakė trumpą žo
dį. Paprastai, Maironis savo 
paskaitose nevartodavo poezi
jos, bet šį pirmą kartą mes 
išgirdom ir keletą poetiškų žo
džių

Jis kalbėjo: „Šiuo metu žydi 
Lietuvos pievos ir laukai. Lie
tuva paskendusi žieduose. Jūs 
esate mūsų jaunimo žiedai, ir 
tegul pajunta Lietuvos mieste
liai ir kaimai, kad jūs su
grįžote pas juos...”

Po šios kalbos visa semina
rija ėjome į garlaivių uostą 
prie Vytauto bažnyčios, Ne
muno krante. Iš čia plauksime 
į Kačioniškį, kuris yra ant 
Nevėžio upės kranto. Ten gra
žioje Nevėžio pakrantėje turė
sime savo išvyką. Suėjome į 
garlaivį ir užėmėme žemutinį 
denį, o ant viršutinio, mažes
nio denio, priekyje stovėjo vie
nas Maironis, už jo kiek toliau 
— profesoriai. Tarp jų buvo — 
prof. St. Šalkauskas, prof. P. 
Dovydaitis. Tarp jų buvo ir 
Vatikano nuncijus Bartaloni, 
kurį globojo ir su juo visą lai
ką prancūziškai kalbėjo prel. 
prof. K. Šaulys. Su Maironiu 
niekas nekalbėjo ir, atrodo, jis 
sąmoningai buvo paliktas vie
nas, paskendęs savo mintyse. 
Laivui pajudėjus plaukti, se
minaristai, kurių buvo 220 
jaunų vyrų su stipriais ir gra
žiais balsais, pradėjo dainuoti. 
Tenorams lydėjo Povilas Ast
rauskas, bosams — Juozas 
Jaruševičius. Ir nuo jų dainų, 
atrodo, virpėjo net Nemuno 
krantai. Jie užtraukė Mairo

Poeto Maironio statula Kaune.

DAINININKAS
APKALTINTAS

PORNOGRAFIJA
Populiarusis Čikagos daini- 

inkas, R & B žvaigždė R. 
ielly praėjusią savaitę apkal- 
ntas pornografija, į kurią 
ungti nepilnamečiai. Jis yra 
reštuotas ir laukia teismo, 
’idelj religinių bendruome- 
ių vadovų ir tėvų pasipikti- 
imą sukėlė, kad „roko 
vaigždė” ne tik turėjo lyti
ms santykius su keturiolik- 
įete mergaite, bet tą veiksmą 
Imavo. Tai dar vienas įrody
tas, kad vadinamosios „sekso

nio „Lietuva brangi”, o priar
tėjus prie Nevėžio upės, jie pa
kartojo ir refreną: „Ten su
simąstęs tamsus Nevėžis... jo 
gilią mintį težino Dievas...”

Man teko būti arti to aukš
tesnio denio, ant kurio stovėjo 
Maironis. Aš pažiūrėjau į jį ir 
nustebau — Maironis verkė...

Ir dėl ko ta ašara? Ar tai 
džiaugsmo ašara, girdint, kad 
jo kūryba, jo poezija įsmigo į 
Lietuvos jaunimo širdis?

Ar tai. buvo skausmo ašara? 
Galėjo būti ir tai, nes tuo me
tu Kaune buvo maža grupelė 
studentų, kurių nei vienas iš 
jų nebaigė universiteto, bet 
dėjosi labai mokytais, moder
niais ir dideliais poetais. Jie 
kūrė įvairias literatūrines 
„sroves” ir jų, ir visos Lietuvos 
naujos kartos vardu — nieki
no Maironį ir jo poeziją... Jų 
mokslo darbų nei poezijos —, 
nieko neišliko, tik atrodo, 
skausmas Maironiui paliko, 
kurį jis savo paskutinėje poe
zijoje skaudžiai išgyveno.

Ir trečia prielaida — gal jau 
artimos mirties nuojauta — tą 
liūdesį jam nešė, nes po šios 
kelionės Nemunu, po maž
daug dviejų savaičių — Mairo
nis mirė.

Šis labai mažas ir smulkus 
Maironio gyvenimo akimirks
nis — aš manau daugumai 
buvo ir liko neįdomus ir ne
reikšmingas, bet kažkodėl 
šis momentas įstrigo į atmintį 
po septyniasdešimties metų 
nedingo iš atminties. Artėjant 
jo mirties datai, aš tą įvykį 
prisimenu, tik atsakymo — 
kodėl ta ašara krito — neran
du ir nesurasiu. Gal reikia šia 
proga prisiminti Carduci žo
džius: „Praeina laikas, kaip 
pelkių ugnys, tik poeto dainą 
archangelas neša...” Tai gal ir 
mūsų didžiojo poeto Maironio 
dainas, džiaugsmus ir ašaras 
— archangelas į dangų nu
nešė — amžiams.

Ignas Urboną

kultūros” epidemija siaučia 
visame krašte, užkrėsdama 
vis jaunesnius ir jaunesnius 
vaikus. Ją daugiausia ir plati
na populiariosios muzikos at
likėjai, filmų aktoriai, sporto 
žvaigždės, kurie yra įsitikinę, 
kad jiems viskas galima ir 
leidžiama. Galbūt R. Kelly at
vejis kiek atvers visuomenei 
akis.

DIAGNOZĖ — VĖŽYS
Čikagos mero žmona Mag- 

gie Daley šiomis dienomis su
žinojo, kad turi krūtų vėžį. Li
ga atrasta kasmetinės mamo

Trakų salos pilies kieme operos „Karmen” spektakliu birželio 8-osios vakarą prasidėjo Nacionalinio operos ir ba
leto teatro antrasis vasaros sezonas. Iki liepos 5 dienos po atviru dangumi bus rodomi šeši populiariausi reper- 
tuariniai operos ir baleto spektakliai. „Karmen” — naujausias keturių veiksmų operos pastatymas su lietuvių ir 
kviestiniais atlikėjais. Spektaklyje pagrindines partijas atliko solistai Anželina Švačka ir Viktor Lutsiuk iš Uk
rainos, dirigavo Liutauras Balčiūnas.

Trumpai apie viską

Seimas pritarė 
siūlymui paankstinti

pensijos amžių
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau jis kas metai pail
ginamas 6 mėnesiais. Šiuo 
metu galiojantys įstatymai 
numato, kad iki 2006 metų 
vyrų pensinis amžius turi būti 
padidintas iki 62.5 metų, o 
moterų — iki 60 metų.

„Aš manau, kad mes pirmie
ji pradėsime tendencijų kaitą 
Europos Sąjungoje mažin
dami, o ne didindami senatvės 
pensijos amžių. ES jau svars
toma, kad tai, ko gero, nėra 
pats geriausias kelias”, sakė 
V. Martišauskas.

Minėto įstatymo svarstymas 
numatytas Seimo rudens sesi
joje. (BNS)

* Medikai šiemet galės at
likti dvigubai daugiau kau
lų čiulpų persodinimų nei pla
nuota — pataisytame biudžete 
šioms operacijoms papildomai 
planuojama skirti 2.4 mln. 
litų. Kaulų čiulpų persodinimo 
Vilniaus universiteto ligoni
nės Santariškių klinikose lau
kia 83 suaugusieji ir vaikai.

(R, Elta)

* Izraelio valstybinė oro 
bendrovė „EL AL Israel 
Airlines” ketina pradėti skry
džius iš Tel Avivo į Vilnių. 
Bendros Lietuvos ir Vokietijos 
komercinių skrydžių aptarna
vimo bendrovės „Litcargus” di
rektorius Vidmantas Vaškys 
pranešė, kad Izraelio ben
drovė, siekdama maksimaliai 
užtikrinti savo piliečių sau
gumą, kelia ypatingus saugu
mo reikalavimus.

gramos metu Northwestem 
Memorial ligoninėje. Maggie 
Daley yra 58 m. amžiaus — 
tai tik viena iš 200,000 mo
terų šiame krašte, kurioms 
šįmet gresia krūtų vėžio pavo
jus. Visgi Amerikoje yra 2 
mln. moterų, kurios šią ligą 
nugalėjo ir gyvena, tad mero 
žmonai prognozė dar nėra tra
giška.

Dažniausiai krūtų vėžiu 
suserga moterys, peržengu
sios 40 m. amžiaus ribą. Dau
giau pavojaus toms, kurių šei
mose jau kas sirgo krūtų 
vėžiu, kurios mėgsta išgerti, 
arba po menopauzės gerokai 
pastorėja. Todėl vyresnėms 
moterims patariama dažnai 
tikrinti krūtis ir kasmetinė 
mamograma.

VĖL SUMAŽĖJO KRAUJO 
ATSARGOS

Po pernai rugsėjo 11-osios 
amerikiečiai gausiai aukojo 
savo kraują, kad būtų įma
noma padėti sužeistiesiems, 
tačiau šiuo metu kraujo atsar
gos — ir aukotojų skaičius — 
vėl gerokai sumažėjo. Čikagos 
sveikatos institucįjos ir Rau
donasis Kryžius rūpinasi, kad

* „Mažeikių naftos” ga
myklą valdanti JAV ben
drovė „Williams” Amerikoje 
turi problemų. „Williams” at
stovai pranešė apie pelno 
planų mažinimą. Bandydami 
taisyti padėtį, JAV bendrovės 
vadovai prabilo apie būsimą 
darbuotojų atleidimą bei ben
drovės veiklos strategijos kei
timą. Kai kurių Lietuvos 
ekonomistų teigimu, šios nau
jienos gali atsiliepti „Mažeikių 
naftos” ateičiai bei paskatinti 
amerikiečius pamažu Lietuvos 
bendrovės valdymą perduoti 
Rusijos bendrovei „Jukos”.

* JAV firma „Penninox”
prieš 5 metus buvo pareiš
kusi ketinimus Klaipėdoje sta
tyti plieno ruošinių gamyklą ir 
investuoti į ją 50 mln. JAV 
dol. UAB „Penninox Baltica” 
prieš metus gavo tam tikslui 
sklypą. Tačiau šios dukterinės 
įmonės vadovė teigia jau seno
kai negavusi iš savo darbda
vių jokios informacijos apie 
gamyklos statybą, Klaipėdos 
savivaldybės Žemėtvarkos 
skyriaus duomenimis, „Penni- 
nox Baltica” turi 30,000 litų 
įsiskolinimą už 5.1 hektaro 
sklypo nuomą. (R, Elta)

* Suomijos pasieniečiai
Lietuvos Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai (VSAT) pa
dovanojo sensorinių sienos ap
saugos priemonių, kurių vertė 
— 35,000 eurų. ibnsi

* Lietuvos kiokušin ka
ratė kovotoja Sandra Stane
vičiūtė iš Budapešte (Vengri
ja) vykusių pirmenybių par
sivežė Europos čempionato 
bronzą. (BNS)

šią vasarą kraujo stoka gali 
tapti kritiška, jeigu daugiau 
žmonių neaukos kraujo.

APKALTINTI
ŽMOGŽUDYSTE

Michael Murphy (21 m.) ir 
Edward Williams (18 m.) ap
kaltinti žmogžudyste, nes per
šovė nėščią moterį, šovinys 
pataikė į jos 6 mėn. kūdikį ir 
jį nužudė. Cook apskrities 
teisėjas žmogžudžius iki teis
mo paleido už labai didelius 
užstatus: Murphy už 1 mln. 
dol., Williams — 850,000 dol. 
Jeigu šie vyrai bus teismo 
baudžiami už negimusio kū
dikio nužudymą, tai kodėl už 
abortų metu nužudomus kū
dikius niekas nebaudžia?

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI
Du keleiviais perpildyti Me

trą traukiniai iį trečiadienį 
dėl kol kas neišaiškintų prie
žasčių susidūrė Auroroje. 
Apie 30 keleivių buvo sužeis
ti, bet nelabai pavojingai. Ka
dangi abu traukiniai tuo metu 
važiavo labai pamažu, vago
nai nuo bėgių nenuvirto ir 
išvengta kur kas didesnės 
tragedijos.

Michailo Raškovskio (Elta) nuotr

* Per pastarąjį mėnesį 
JAV doleris Lietuvoje atpi
go 14 centų. Lietuvos banko 
specialistai teigia sulaukę gy
ventojų skundų, jog neva ban
kai dirbtinai sukelia dolerio 
kurso kritimą lito atžvilgiu, 
nes visame pasaulyje doleris 
nekrenta. „Aišku, labiausiai 
nukenčia tie, kurie neklausė 
bankų analitikų patarimų”, 
sako Lietuvos banko Pinigų 
politikos departamento direk
torius Raimondas Kuodis. 
Anot jo, turintiems indėlius 
doleriais, dabar tenka spręsti 
dilemą: ar laukti, kol doleris 
vėl sustiprės, ar jau dabar 
keisti dolerius į litus ir eurus.

(LŽ, Elta)

* Pernai iš Lietuvos į
užsienį vasarą legaliai dirbti 
išvyko per 3,000 studentų, 
šiemet tokių — beveik dvigu
bai daugiau. Niekur negalin
tys išvykti paaugliai vasarą 
griebiasi bet kokio darbo. 
Deja, darbdaviai vengia priim
ti nepilnamečius, o darbo 
biržose jiems siūlomas tik 
mažai apmokamas darbas. Pa
sak paauglių, daug pelnin
giau plauti mašinas ar sank
ryžose pardavinėti laikraš
čius. (LŽ, Elta)

* Valstybinio matemati
kos brandos egzamino neiš
laikė 7.5 proc., biologijos —
3.8 proc. moksleivių. (BNS)

* Seimo nariui Vytautui 
Šustauskui gali tekti atsis
veikinti su išsipildžiusią sva
jone — turėti nuosavą moto
ciklą. Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos vadovas Algi
mantas Salamakinas svarsto, 
ar per baikerių šventę Kaune 
dovanų gautą motociklą V. 
Šustauskas neturėtų perduoti 
valstybės žinion. Mat Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymas

Ir iš kitų JAV-jų

NEGALI SUSTABDYTI 
GAISRŲ

Colorado valstijoje dėl šįmet 
įsigalėjusios sausros ypač pa
gausėjo miško gaisrų. Mano
ma, kad šis, vienas nuostolin- 
giausių gaisrų, prasidėjo šeš
tadienį dėl neatsargaus išky
lautojo laužo. Nuo praėjusio 
šeštadienio gaisrai jau nu
siaubė 90,000 akrų plotą ir 
priartėjo prie Denver miesto. 
Nors pačiam miestui pavojaus 
nėra, bet dūmai jau dabar 
trukdo eismą ir gyventojams 
kvėpuoti.

Daug žmonių turėjo palikti 
savo namus, daug prarado 
visą turtą. Kadangi artimoje 
ateityje sinoptikai nenumato 
skalsesnio lietaus, dar ilgai ir 
intensyviai reikės patiems 
žmonėms su gaisrais kovoti.

HOLLYWOODAS NORI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Hollywood, Calif., jau seniai 

žinomas, kaip JAV filmų sos
tinė. Jis taip pat yra Los An
geles miesto dalis. Tačiau, jei
gu viskas vyks, kaip numa
tyta, tas gali pasikeisti jau

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS
Į V EDIMAI-PATAIS YMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMOHUOį NAMU SVEIKATOS
IKtAVYHĖSDRAlUMSS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

773-617-6768
FREE ESTIMATE 

Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas Ir

Vandens šildytuvai 
Kaminai.
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

- $1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window WasHing. 

Chicągo and Milvvaukee area. TeL 800-820^155.

Amerikiečių firmai reikalingi 
patyrę darbuotojai „saiding” 

darbams. Anglų kalba nebūtina. 
Tel. 847-340-9088, nuo 9 v.r. 

iki 5 v.v.

Cobblestone Development, 
Ine. is looking for a person to 
maintain 12 small buildings. 
Mušt be able to do minor re- 
paira. Excellent opportunity for 
the right person. Good starting 
salary. Mušt speak English. 
Call 773-928-8218.-.....................

numato apribojimus gauti do
vanas. V. Šustauskui už rengi
nio reklamą motociklą pado
vanojo Kauno bendrovė „Auto- 
moderna”. (LR, R, Elta)

* Bado streiku bangai 
Lietuvos įkalinimo įstaigo
se toliau plintant, Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite
to pirmininkas Aloyzas Saka
las pareiškė, kad nuteistųjų 
reikalavimai pagerinti maiti
nimą yra nepagrįsti. „Jie pa
geidauja, kad maistas būtų ge

š.m. lapkričio 5 d. — yra pa
duota peticija, kad Hollywoo- 
das būtų atskirtas nuo Los 
Angeles. Jeigu taip įvyktų, 
Hollywoodas būtų atskiras 
miestas su maždaug 184,000 
gyventojų, bet Los Angeles 
namų savininkų sąjunga nela
bai linkusi šį projektą remti, 
nes tuomet likusiems miesto 
gyventojams reikėtų mokėti 
didesnius nuosavybės mokes
čius.

ŠI KARTĄ FBI 
NEPRAMIĖGOJO

Šiomis dienomis O’Hare oro 
uoste buvo sulaikytas žinomas 
teroristas Jose Padilla, kurio 
paskirtis esą buvusi JAV sos
tinėje išsprogdinti vadinamą 
„nešvarią bombą”, t.y. eilinę 
bombą, į kurią įmontuota ra
dioaktyvių medžiagų. Nors 
šiuo atveju radioaktyvumas 
nebotų per daug pavojingas, 
bet sukeltų paniką ir ilges
niam laikui suardytų kasdieni
nio gyvenimo eigą.

Padilla gimęs Brooklyn, 
NY, kurį laiką gyvenęs Či
kagoje, vėliau Floridoje, daug 
kartų areštuotas už įvairius 
nusikaltimus, priklausęs jau-

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VdteMafc 773854-783)
Fax: 708-361-9618

. DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Piofesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
fmi Landmark 

[jajągį properties

Bus. 773-229-8761 MMA 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Profesionali kirpėja, gyvenanti 
Bervvyn, teikia savo paslaugas.

Kerpa vyrus irmoteris, dažo 
plaukus, antakius ir blakstienas. 

Gali atvykti į namus.
Tel. 708-415-7952, Dalia

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. Butų 

remontai už prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790, 

Algirdas.

PARDUODA

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Lietuvių tautinėse kapinėse 
parduodama kapavietė 
nuo tvoros pirmoje eilėje.

Kaina $375. Tel. 847-864-0171, 
palikti žinutę.

„DRAUGO” skelbimų 

skyrius

773 585 9500

rokai geresnis, negu tas, kurį 
šiandien valgo eiliniai pensi
ninkai”, teigė A. Sakalas. Jam 
antrino ir teisingumo minis
tras Vytautas Markevičius. 
„Šiandien daugelis laisvėje 
gyvenančių žmonių maitinasi 
sąlyginai blogiau, negu nuteis
tieji”, sakė ministras. A. Saka
lo nuomone, daugiausia prob
lemų įkalinimo įstaigose kyla 
dėl jų perpildymo, tačiau ši 
problema nebus greitai iš
spręsta. (BNS)

namečių gaujai. Išauklėtas 
kataliku, kalėjime susipažino 
su islamų tikėjimu ir tapo 
musulmonu, pakeisdamas pa
vardę į Abdullah al-Muhąjir.

Vėliau išvyko į Pakistaną ir 
Afganistaną, kur įsijungė į 
„Al Qaeda” dalinius ir buvo 
išmokytas įvairių teroristinių 
veiksmų, įskaitant, kaip pasi
gaminti ir susprogdinti „dirty 
bombs”. Kadangi Padilla visgi
buvo Amerikos pilietis, tikėta, 
kad jam bus lengviau patekti į 
šį kraštą ir atlikti teroristi
nius veiksmus. Tačiau FBI 
sužinojo apie tuos ketinimus, 
vyras buvo sekamas ir paga
liau areštuotas. Taip išvengta 
bent vieno pavojaus.

PABRANGS PAŠTO 
PATARNAVIMAI

Nuo š.m. birželio 30 d. JAV 
paštas vėl pakels laiškų per
siuntimo kainas. Nuo dabar 
mokamų 34 centų paprasto 
laiško pasiuntimas (1 uncijos 
svorio) kainuos 37 centai, 
kiekviena papildoma uncija — 
23 c.; atvirlaiškiai — 23 c. Pa
brangs ir kiti pašto patarnavi
mai.

t



LAIŠKAI IR NUOMONĖS

*

SEIMO NARYS 
PREZIDENTĄ VADINA 

„HITLERININKU”

Lietuva išsirinko ir „prisi
rinko” įvairiausio plauko Sei
mo narių. Štai neseniai Seimo 
narys, socialdemokratų parla
mentaras Mykolas Pronckus, 
Seimo posėdyje pareiškė, kad 
„buvę emigrantai, kurie išdū
mė tada už sienos, tarp jų ir 
dabartinis Lietuvos preziden
tas, kuris, atrodo, yra vienin
telis kovojęs nacių lageryje, 
neturi moralinės teisės mus 
mokyti ar moralizuoti”.

Konservatorių frakcijos nuo
mone, šiuo teiginiu Mykolas 
Pronckus sakė netiesą ir įžei
dė prezidentą, priskirdamas jį 
prie hitlerinės koalicijos na
rių, taip pat įžeidė visus pri
verstinius politinius emigran
tus iš Lietuvos ir supriešino 
juos su kitais Lietuvos pilie
čiais.

Seimas yra vyriausias lietu
vių tautos organas, ir todėl jos 
narių pareiškimai, ypatingai 
yra nemalonūs, kada jie netei
singai įžeidžia, visus antros 
bangos lietuvius, kurie išven
gė komunistų teroro, rasdami 
prieglaudą Amerikoje.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, C A

PUIKUS STRAIPSNIS

Š.m. birželio 4 d. „Drauge” 
išsiskiria Algimanto Lelešiaus 
straipsnis „Eldorado, galintis 
virsti skaistykla”. Tai neti
kėtas straipsnis šiuo metu iš 
visų žiniasklaidos priemonių 
girdimų ditirambų stojimui į 
ES fone. Žiniasklaida mums 
kalba apie naudą, Lietuvai 
įstojus į ES, ir niekas, atrodo, 
nesusimąsto, kad tas įstojimas 
gali turėti neigiamų padari
nių, kurių, vienokių ar kito
kių, tikrai bus. A. Lelešiaus 
straipsnis mums tą primena, 
jis perspėja. Straipsnis verčia 
suklusti, susimąstyti ir pajus
ti savo atsakomybę.

Puikus straipsnis. Daugiau 
tokių — verčiančių galvoti — 
straipsnių.

Dalia Kairiūkštienė
Philadelphia, PA

DŽIAUGIASI „DRAUGU”

Džiaugiuosi, kad „Draugas” 
kuo toliau, tuo įdomesnis da
rosi skaityti. Pastebėjau pasi
keitė jo pirmas puslapis. Daug 
įdomių ir naudingų patarimų 
galima rasti ruošiamuose B. 
Jasaitienės ir A. Šmulkštienės 
straipsniuose. O ypač yra įdo
mūs savaitgalio leidiniai. 
Penktadienio laikraštis su 
„Bičiulyste” (pageidaučiau jo 
kiekvieną penktadienį, daug 
trečiabangininkų to pageidau
tų) ir šeštadienio laikraštis 
su literatūra ir menu. Ypač 
norėčiau pažymėti šio šešta
dienio (05.18 d.) literatūros 
lapą — labai įdomus ir jau
čiasi aukštas lygis. Patikėkit, 
dabar kas kartą nekantriai 
laukiu savaitgalio spaudos.

Nesutinku dėl spaudoje su
kilusio triukšmo dėl horosko
pų. Turiu pažymėti, kad mūsų 
miesto laikraštis, „Chicago 
Tribūne”, taip pat spausdina 
horoskopus. Jie neprieštarau
ja katalikybei, o tik praplečia 
mūsų akiratį. Jei prisiminsim 
senovę, kada lietuviai dar bu
vo pagonys, jie stebėjo ir tikėjo 
į žvaigždes ir įvairius ženk
lus. O kas atvedė tris kara
lius — žynius į tvartelį, ku
riame gimė Jėzus Kristus, ar 
ne žvaigždės? Nežinantiems 
arba pamiršusiems noriu pri
minti, kad katalikybė atėjusi 
vėliau bž krikščionybę labai 
daug ką paėmė iš pagonybės. 
Aš esu katalikė, bet mane do
mina ir kitų tautybių kultūra, 
ypač rytų. Nuo to, kad žmogus

daugiau žino, blogai nebus, o 
nepatinka, paprasčiausiai — 
neskaityk. O laikraštis progre
suoja, kad nestovi vietoje, kad 
eina pirmyn su gyvenimu — 
sveikintina. Lietuvių liaudies 
patarlė sako, kad ir akmuo 
stovėdamas vietoje apkerpė
jai Ir sveikinu su gerom per
mainom!

Pastaba — „Bičiulystėje” 
buvo spausdinama apie Salo
mėja Nėrį ir jos eilėraščius. Ji 
nebuvo komunistė — ji buvo 
suklydusi. Prisiminkim Jėzų 
Kristų: „Mesk akmenį pirmas, 
jei esi nekaltas”.

Viskas, kas buvo parašyta 
apie Lietuvą, šimtaprocentinė 
teisybė su širdgėla patvirtinu 
— aš neseniai iš Lietuvos.

Zita Kaunaitė 
Čikaga

SKAUDŪS PRISIMINIMAI

Skaitant apie komunistus 
poetus, prisimena, kaip buvau 
IlI-oj Kauno gimnazijoj (ku
rią dabar pavadino S. Nėries 
gim.l). S. Nėris tuo laiku bu
vo mūsų mokytoja, kai ji pa
rašė tą savo meno šedevrą: 
Stalinui poemą, gerai kad at
sirado kas jai atsakė (rodos, 
Kauno radiofono tarnautojas, 
jo pavardę pamiršau), mes 
mokiniai buvome labai pasi
piktinę, aišku, išskyrus moki
nį - politruką Mozoriūną, ku
ris šantažavo mokytojus ir jo 
dėka iš mūsų gimnazijos buvo 
išvežti šie mokytojai: Audzijo- 
nai (žmona ir vyras), Pauliu- 
konis, M. Kviklys (gal ir dau
giau, neatsimenu), aišku, dar 
prie to prisidėjo muzikos mo
kytojas Banaitis (kuris mėgi
no įtraukti į komunistų tinklą 
mokinius, vienas jų — Mie
želaitis).

Ar gali būti didesnis tautai 
įžeidimas kaip palaidoti S. 
Nėrį karo muziejaus sodely?! 
Ačiū tiems, kurie jos palaikus 
iškėlė kitur, atgavus neprik
lausomybę.

Kas gali gėrėtis, gerbti tuos, 
kurie garbina svetimus sta
bus, niekindami kas mums 
buvo brangu: meilė Dievui ir 
laisvai tautai.

Laima Repeika
Lombard, IL

PER ANKSTI IŠTARĖ 
ŽODŽIUS

...Vos spėjo atvažiavęs į Či
kagą t. Antanas Saulaitis, Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijolas, „Drauge” (2002.05.- 
14) parašyti: „Čia yra vienas 
sveikas vienuolis — kun. K. 
Ambrasas” (Audronė Škiudai
tė. „Jėzuitų tradicija vystyti 
mokslą —sena”), svečio spau
doje paskelbti žodžiai apvirto 
aukštyn kojom. Prieš pat 
Sekmines, Šv. Dvasios atsiun
timo šventę, gegužės 18 d., 
šeštadienį 68-ųjų savo gimi
mo ir pirmųjų atvykimo iš 
Kanados į Ameriką atvykimo 
metinių išvakarėse po kelių 
dienų iš sustiprintos slaugos 
palatos buvau gydytojų išleis
tas iš Kristaus ligoninės 
(Christ Medical Centre). Iš 
pradžių visai nesitikėjau, kad 
gali ištikti toks rimtas fizi
nis ir moralinis išmėginimas 
(infarktas — Širdies smūgis), 
nes pats iš pradžių, kai vieną
syk po pietų norėjau važiuoti 
namo, tiesiog iš skausmo ne
galėjau žingsnio žengti. Pagal
vojau — nuo blogo maisto ap
sinuodijau. Vieno gydytojo 
nuomonė — turėjau akmenį 
inkste ar pan. Nors ir gana 
pavėluotai (nuo krizės pra
džios tiktai po šešių -septynių 
dienų) buvau atvežtas į Holy 
Cross (Šv. Kryžiaus) ligoninę, 
iš kurios po valandos buvau 
pergabentas į Christ Medical 
Center ir rūpestingų gydytojų, 
taip pat visų kitų ligoninės 
tarnautojų buvau labai gerai

prižiūrėtas, atidžiai slaugo
mas. Ant lango, pro kurį buvo 
matyti bepradedantis gaiviu, 
švelniu žalumos rūbu siaustis
didmiestis, žydėjo lankytojų 
atneštos gėlės, kartais su
skambėdavo nerimo kupinas 
telefonas, netrūko dovanų ir 
kitų rūpestingo paslaugumo 
iš bendradarbių, pažįstamų, iš 
Kanados, Australijos ir kitur 
užuojautos kupinų ir gilaus 
susirūpinimo ženklų, už ku
riuos visiems kuo nuošir
džiausiai dėkoju. Labiausiai 
dėkingas už paaukotas šv. Mi
šias, nuoširdžias maldas, ku
rių dėka ne tik palatoje nebu
vau užmirštas, nes iš tikrųjų 
stebėtinai sėkmingai praėjo 
visi medicininiai ir kitokie iš
mėginimai.

Dėkingumo sklidinas Šv. 
Dvasios dovanų meldžiu ne 
tik gydytojams, chirurgams, 
visiems, kurie mane gabeno į 
ligoninę, lankė, gydė, valgydi
no, apdovanojo, ypač už mane 
meldėsi, bet ir tiems, kurie 
linkėjo pasveikti, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisiminė. Šv. 
Dvasia teapdovanoja Jus gau
siomis malonėmis, kurių taip 
trūksta kiekvienam mūsų gy
venimo žingsniui. Dėkingas 
už medžiaginę ir ypač dvasi
nę pagalbą.

Kun.
Kazimieras Ambrasas, SJ 

Chicago, IL

LIETUVIUKŲ DRAUGAS

Mokytojui Juozui Plačui mi
rus, sustojo ir jo redaguojamas 
skyrius vaikams. Labai malo
nu vėl skaityti „Lietuviukų 
Draugą”, redaguojamą Graži
nos Sturonienės. Pagarba jai, 
apsiėmusiai šį skyrių tvarky
ti. Su dideliu malonumu 
skaitau vaikų rašinėlius, juk 
tai geriausia proga vaikams 
pasireikšti. Kas žino, gal iš jų 
išaugs žurnalistai, „Draugo” 
redaktoriai. Sveikinu mokyto
ją Gražiną Sturonienę, linkiu 
jai sėkmės ir ištvermės.

Stasė Vaišvilienė
Oak Lawn, IL

PAGEIDAVIMAS

Gal galėtumėte laikraštyje 
parašyti smulkiau, kaip gau
namas Lietuvos pasas. Kaip 
ilgai užtrunka tas procesas...

Artėja Lietuvos prezidento 
rinkimai. Prie V. Adamkaus 
laimėjimo rinkimuose daug 
prisidėjo JAV lietuviai, turėju
sieji Lietuvos pasus.

Čia kai kas nuogąstauja, 
kad, turint dvigubą pilietybę, 
gali kai ką prarasti JAV — 
pensijas ar pašalpas... Reikėtų 
viską išaiškinti. Paaiškinti ko
kių atsiranda pliusų.

Labai labai reikėtų apie tai 
rašyti šeštadieniniame laik
raščio numeryje dabar ir gal 
dar vėliau rudenį.

O kaip Lietuvoje socialde
mokratai nori, kad Lietuvos 
rinkimuose dalyvautų visi gy
ventojai ir ne Lietuvos pilie
čiai. Suprantama, Lietuvoje 
nelietuvių daugiausia yra 
rusų.

Juozas Giedraitis
Hartford, CT

Redakcijos pastaba. Ti
kimės, kad LR konsulatas į šį 
klausimą „Drauge” atsakys, 
nes apie tai jau buvo rašyta.
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Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo suma 
po pavardės = įnašų iš viso.

2002 m. kovo mėn.

2x$10 Perez Petrauskaitė Jūratė atm. įn.: Pe
trauskienė Marijona, $530; Petrauskas 
Steponas atm. įn.: Petrauskienė Marijona , 
$130.

lx$15 Tomkutė Milda, $210.
2x$20 Laskauskienė Valerija atm. įn.: Laskaus-

kas Kęstutis, $225; Žukas Jonas, $20.
4x$25 Gilys Vladas, $200; Kalvaitienė Paulina

atm. įn.: SkučienėRūta, $225; Valeska Ed- 
ward atm.: Valeska Marcella, $350; Žemec- 
kas Kazys ir Helena, $750.

4x$50 Grigaliūnas Raimundas, $1,200; Ivaška Po
vilas ir Joana atm. in.: Landsbergienė 
Teresė, $650; Macys Vytas ir Stasė, $250; 
Vailionis Vladas atm.: Vailionis Philippine, 
$350.

16x$100 Bray Bertulytė Ina, $350; Draugelis Arū
nas ir Irena, $2,200; JAV LB Clevelando 
apylinkė, $3,200; Kalvaitienė Ona atm. įn.: 
Kalvaitis Antanas ir Teresė, $100; Karaška 
Narimantas ir Ona $900; Keblinskienė Vi
da atm.: Bublys Algimantas ir Birutė, 
$1,275; Kisielius Rita, $9,325; Kojelytė 
Daina, $740; Kulys Alfred V., $200; Laucis 
Marija atm.: Laucis dr. Augustinas,
$1,900; Lembertas Pranas atm. įn.: Lem- 
bertas Monika, $3,100; Lembertas Vitalis, 
$1,510; Reikenis Richardas ir Živilė, $900, 
Rishkus Ona, $200; Sealey prof. Raphael, 
$3,300; Urbutis Algimantas ir Dalia,
$1,350.

lx$200 Šimkienė Bronė, $2,000
lx$250 Pikturna kun. Vytautas atm. įn.: JAV LB 

Auksinio Kranto apylinkė, $250.
lx$400 Puškorienė Marytė, $1,000.
lx$890 Valaitienė Joana atm.: po $100 Baras Sta

sys ir Elena, Domanskis Vandelinas ir Ri
mas, Jablonskis Kostas ir Mary, Kliorė Ar
vydas ir Birutė, ir Uknienė Magdalena, 
Plikaitis Barbara, po $50 Hamming Fami
ly, Momkus Vaclovas ir Margarita, Razma 
dr. Antanas ir Alė, Siliūnas Rimas, Tamu
lis Jonas ir Teodora, $40 Džiugas Stasys ir 
Sofija, $30 Ječius Kęstutis ir Dalia, po $25 
Barškėtis Eugenia, Ostis Algirdas ir Regi
na, $20 Vaitkus ir Aldona, $10,420.

lx$l,000 X, $16,500.
lx$2,247,401.35 Šarauskas Alphonse J. testamentinis 

palikimas, $2,253,561.54.
Iš viso $2,252,116.35

2002 m. balandžio mėn.

lx$10 Šalčiūnas Jeronimas, $110.
lx$15 Grybauskas Vytautas ir Joana, $560.
2x$20 Masaitis Antanas ir Žibutė, $220; Mikaliu-

kas Stasys atm. įn. Mikaliukas Stefanija, 
$185.

5x$25 Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambrose 
Marius, $630; Keblinskas Darius, $250; 
Keblinskas Julius, $250; Kolupaila prof. 
Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė 
Eugenija, $1,925; Ugianskis Juozas ir Ann 
Marie, $600.

lx$30 Railaitė Neringa, $740.
12x$50 X, $850; Barauskienė Ona, $550; Barzdu-

kas Arvydas ir Daiva, $200; X, $850; Galdi
kas Valentinas atm. įn.: Galdikienė Sofija, 
$850; Keblinskas Algirdas, $1,225; Keb
linskienė Vida atm.: Keblinskas Algirdas,, 
$1,325; Kučiūnas Aleksandras ir Jūra, 
$600; Laucius Henrikas ir Ilona, $200; Lu
kas Juozas ir Barbora, $1,350; Misiūnaitė 
Aistė, $225; Valiuškis Antanas ir Konstan
cija, $175.

lx$75 Variakojis dr. Daina, $900
lx$90 Venclova Tomas, $1.000.
28x$100 Biliūnienė Juzefą atm. įn.: Mitkus Cecilija,

$1,000; Bučmienė Vida, $450; Budrienė 
dr. Milda, $1,600; Čyvienė Birutė, $500; 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. įn.: 
Gedgaudas Walter, $1,000; Gelažauskas 
Algirdas, $230; Gelažius Vladas ir Marįja, 
$500; Jeneckas Elena, $680; Karbauskaitė

A f A.
MARYTEI PETRULIENEI

mirus, jos vyrą VYTĄ PETRULĮ, sūnus VYTĄ, 
ALGĮ ir SAULIŲ, jų šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Fronto bičiulių Čikagos sambūris

A t A
MARYTEI PETRULIENEI

mirus, jos vyrui VYTUI PETRULIUI, sūnums VY
TUI, ALGIUI ir SAULIUI su šeimomis, giminėms 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Fronto bičiulių taryba 
Į Laisvę fondo taryba 

Lietuviškų studijų centro vadovybė

Rasa, $100; Kirvelaitis Vytenis, $1,100; 
Kriaučiūnas Audra, $100, Kriaučiūnas Gy
tis, $100, Kriaučiūnas Vytas, $100: įm. 
Kriaučiūnas dr. Romualdas ir Gražina; 
Kwedar dr. Edward, $1,100; Leugoud Ed- 
ward, $5,094.40; Mikuckis Algis ir Vaida, 
$700; Pačkauskienė Leokadija, $1,100; 
Pakštas Emilija, $1,100; Prasauskas Justi
nas ir Danutė, $400; Rač-kauskas Eugeni
ja, $800; Razma Lana Kristina, $100: įm. 
Razma dr. Edis P.; Tamulis Andrius, $100: 
įm. Tamulis Arvydas ir Audronė; Ta
tarūnaitė Aleksa, $100; Tatarūnaitė Olivi- 
ja, $100, Tatarūnas Simas, $100, Ta
tarūnas Tadas, $100, Tatarūnas Tomas, 
$100: įm. Tatarūnas Henrikas ir Roma; 
Vaškys Stasys atm.: Vashkys Sofija, $900.

lx$140 Putrienė Jadvyga atm.: Lillian Demas & 
Mary Lagos, $100 ir 2 kt. asm., $350.

lx$150 Valaitienė Joana atm.: Marcus Peter & 
Mikhail Lyrce $100, Markelis Aldona $50, 
$10,570.

lx$170 Gudaitis Antanas ir Rima, $300.
4x$200 Aleksiūnas Kostas ir Zofija atm. įn.: Dan-

tienė Julįja, $200; Apeikis Vytautas ir 
Anelė, $2,200; Baltutis Vytautas atm.: Bal
tutis Ona, $3,500; Leparskas Romas, $500.

lx$300 Degutis Zigmas ir Elvira, $300.
2x$500 Nutautas Stasys atm. įn.: Adamkus Valdas

ir Alma, $1,000; Pocius Antanas atm.: Po
cienė Birutė, $2,540.

Ii viso $6345.00

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
2002. IV.30 $13,263.017.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą $8,658,545.

Palikimais gauta $7,911,380.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lie

tuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION, FED. 1D #36-6118312. Visi remkime Lietuvių 
fondą, nes Lietuvių fondas remia lietuvybę.
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JUZĖ AUGAITIENĖ

Mirė 2002 m. birželio 12 d. sulaukusi 83 metų.
Gyveno Marųuette Park apylinkėje.
Gimė Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgy

veno 40 metų.
Nuliūdę liko: duktė Vida su vyru Alfredu Blyškiai, 

anūkai Arvidas ir Aurelija, proanūkai Jonas ir Andrius; 
sūnus Algis su žmona Birute Augaičiai, anūkė Rima; 
sūnus Raimondas su žmona Dalia Augaičiai, anūkės 
Andrėja, Aleksandra ir Renata; seserys Lietuvoje Terese 
Laurinskienė ir Benigna Venavičienė.

A. a. Juzė priklausė Putnamo seselių rėmėjams ir 
„Šaulių” organizacijai. 25 metus buvo „Tulpės” restorano 
savininkė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, birželio 14 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 15 d. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Namams Paikoloi, Apdrauitos Sąskaitos

Mutual federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WestConmk Road, Chicago, IL 60608 
(773)147-7747 

Stephen M. Oksas, Prertdent
HM,

ii i

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
MUZIKOS ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE”

Didžioji „Draugo” geguži
nė ivyks liepos 28 d„ sek
madienį. Taigi jau pats lai
kas pradėti kaupti laimikių 
skrynią! Visus raginame apsi
žvalgyti ir ilgai nelaukiant šią 
skrynią praturtinti savo suve
nyrais, paveikslais, papuoša
lais, liaudies dirbiniais, medi
niais drožiniais, vazelėmis, 
namų apyvokos reikmenimis ir 
kitais gražiais daikteliais, net 
pinigais! Šiuos labai pageidau
jamus laimikius į „Draugą” 
galite pristatyti pirmadienį- 
penktadienį administracijos 
darbo valandomis - nuo 8:30 
val.r. iki 4:30 val.p.p. Būsime 
nuoširdžiai dėkingi!

Birželio 16 d„ sekmadie
nį, Cicero lietuvių telkiny
je vyks tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimas. Cicero LB val
dyba ir ALTo skyriaus valdy
ba kvieCia ne tik šie telkinio 
lietuvius, bet ir svečius iš apy
linkių į šį paminėjimą atvykti, 
taip pagerbiant savo brangius 
tautiečius, žuvusius ir kentė
jusius Sibiro taigose. Minėji
mas prasidės 9 val.r. šv. Mi
šiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, tuoj po Mišių pa
rapijos salėje - akademinė ir 
meninė programa. Žurnalistė 
Audronė Škiudaitė skaitys pa
skaitą, meninę programą at
liks Jūratės Lukminienės va
dovaujamas parapijos choras. 
Prieš pradedant minėjimą, LB 
rengėjai pavaišins namie ga
mintais koldūnais, pyragais ir 
kavute. Visi kvieCiami ir lau
kiami.

Tėvo dienos pietūs Pasau
lio lietuvių centre vyks šį sek
madienį, birželio 16 d., 1 vai. 
p.p. didžiojoje centro salėje. 
Vaišinsime darbščių lietuvai
čių namie gamintais koldū
nais, salotomis, sriuba. Atvy
kite!

„Draugo" knygynėlyje

Alfonso Šešplaukio kny
gelėje „J. G. Herderis ir baltų 
tautos”, išleistoje 1995 metais 
Vilniuje, bandoma atskleisti 
vokiečių klasiko, literatūros 
bei istorijos tyrinėtojo ir hu
manisto J. G. Herderio (1744- 
1803) ryšį su baltų tautomis, 
jo domėjimąsi tautiškumo bei 
liaudiškumo problema žmoni
jos istorijoje. Skyrelyje apie 
Herderio ryšius su Lietuva pa
sakojama, kaip vokiečių tyri
nėtojas žvelgė į Lietuvos ir 
Lenkijos politinę, kultūrinę 
padėtį, kaip mąstė ir rašė apie 
lietuvių kalbą, liaudies dai
nas, kaip jas vertė. 78 psl. 
minkštais viršeliais knygelė 
kainuoja 4 dol., persiuntimo
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).

Antaninos Garmutės kny
ga „Tėvo vasara” - tai 36 do
kumentinių apybraižų apie 
Lietuvos laisvės kovotojus lei
dinys, suskirstytas į keturis 
skyrius. Čia pateikiami biog
rafiniai duomenys ir žinios 
apie tragiškus kovotojų liki
mus, yra autorės straipsnių ir 
pamfletų, 1992-1995 m. pas
kelbtų Kanados „Tėviškės ži
buriuose”, taip pat skelbiamos 
autentiškų bylų ištraukos iš 
KGB archyvų. A. Garmutė 
taip pat pasakoja ir apie savo 
ir Lietuvos dainuojančių parti
zanų grupės „Šilas" viešnagę 
JAV ir Kanadoje, mini aplan
kytus miestus - Čikagą, Cle- 
velandą, Torontą, Hamiltoną, 
Detroitą, rašo apie juos apgy
vendinusius žmones, lietuviš
kos bendruomenės telkinius, 
įvykusius susitikimus ir kon
certus. 284 psl. knygos kietais, 
blizgančiais viršeliais kaina - 
10 dol., persiuntimo mokestis 
- 3.95 dol. (Illinois gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).

„Seklyčia” yra vieta, kur vy
resnieji mūsų tautiečiai gauna 
atgaivą. Čia susirenkama iš
blaškyti susitelkusius rūpes
čius ir atgauti linksmumą. Ge
gužės 29 d. popietė buvo skir
ta atsisveikinimui su muziku 
Faustu Strolia.

Programų vedėja Elena Si
rutienė, pristatydama muzi
kus Faustą ir Herkulį Stro- 
lias, pabrėžė, jog ši dainų po
pietė su maestro Faustu Stro
lia yra paskutinė, nes jis išei
na į pensiją ir daugiau mūsų 
nebelinksmins. Atsisveikini
mui Faustas atsivedė brolį 
Herkulį, kad galėtų suruošti 
atsisveikinimo koncertą. 
Faustas grojo nuolatiniu kelio
nių „draugu” akordeonu, o 
Herkulis „virkdė” smuiką. 
Abu muzikai atliko įvairių pa
saulio kompozitorių kūrinių ir 
operų ištraukų. Programą pa
įvairino Ona Lukienė, perskai- 
tydama sveikinimą ir linkėji
mą, kad linksmai eitų laikas 
savo šeimos ratelyje.

Kaip padėką už ilgametį vy
resniųjų užėmimą, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė 
Faustą Strolią perrišo tautine 
juosta, o moterys įteikė gėlių, 
juosta, padovanojo knygą 
„Lietuvos bažnyčios” ir atviru
tę su parašais, o „Seklyčios” 
talkininkės Teresei Strolienei 
ir Herkuliui Stroliai įteikė gė
lių.

Maestro F. Strolia dėkojo B. 
Jasaitienei, E. Sirutienei ir 
popiečių lankytojams už pa
kvietimą vadovauti dainų va
landėlėms. Daina yra įaugusi į 
lietuvio širdį ir jo gyvenimo 
būdą. Lietuvis niekada nesi

Kun. dr. Rimantas Gude
lis atsisveikindamas šv. Mi
šias aukos sekmadienį, birže
lio 23 d., 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
(Marųuette Parke), kurioje jis 
ėjo vikaro pareigas nuo 1997 
metų. Baigęs magistro ir dok
torato studijas iš Bažnytinės 
Tarnystės, kun. R. Gudelis 
grįžta į Lietuvą. Po šv. Mišių 
visi parapijiečiai ir kun. R. 
Gudelio draugai yra kvieCiami 
dalyvauti, atsisveikinime ir 
vaišėse parapijos salėje. Tai 
bus geriausia proga pasveikin
ti naująjį daktarą su mokslo 
pasiekimais, padėkoti už dar
bą ŠvC. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, pabendrauti ir pa
linkėti Dievo palaimos ateities 
pastoracinėje veikloje.

Vytautas Juodka Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
perdavė savo mokslo draugo 
Tado Navicko atsiųstą anglų 
ir lietuvių kalbomis parašytą 
knygą „Why We Chose the 
West/Kodėl mes pasirinkome 
Vakarus?”. Knygos įvade ra
šoma: „Knyga yra daugiau 
kaip dienoraštis, nes apima 
eilę įvykių, šalia asmeniškų 
įspūdžių”. Šios knygos auto
rius yra parašęs ir išleidęs ke
letą kitų knygų ir brošiūrų 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Taipgi yra sukūręs religinių 
giesmių ir klasikinės muzikos. 
Tadas Navickas, muz. Stasio 
Navicko sūnus, gyvena Coeur 
d’Alene, Idaho valstijoje.

JAV LB Kultūros taryba
2003 m. organizuoja plataus 
masto Karaliaus Mindaugo 
karūūavimo 750 metų minėji
mą. Jau sudarytas minėjimų 
kalendorius ir yra pakviesti 
du profesionalai menininkai, 
kurie apkeliaus 20 LB apylin
kių. Čikagoje minėjimas bus 
kovo 8 d., šeštadienį, PLC Le
monte. Salė rezervuota tam 
įvykiui. Be to, Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys rengia kilno
jamą parodą „Krikščioniškoji 
Lietuvos valstybė” (nuo Min
daugo Karalystės iki Lietuvos 
Respublikos). Prašome Čika
gos ir apylinkių LB apylinkes 
pasižymėti savo renginių ka
lendoriuje kovo 8 d. skirti Ka
raliaus Mindaugo jubiliejaus 
paminėjimui.

Birželio 15 d., šeštadienį,
5 val.v. šv. Mišiose Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje tėvo dienos proga 
melsimės už gyvus ir mirusius 
tėvus, o po to juos pagerbsime 
parapijos salėje, kur vyks me
ninė programa, vaišinsimės 
naminiais patiekalais. Mus 
linksmins „Tėviškės” kapela, 
vadovaujama Stasės Jagmi
nienės. Visų laukiame.

Lietuvos Dukterų draugi
ja ne tik dėkoja Alinai Bagdo
nienei ir Angelei Venslovienei 
už aukas, bet labai atsiprašo 
už padėkos praleidimą 
(„Draugas”, Nr, 112, 2002 m. 
birželio 11 d.).

Atsisveikinimo popietėje „Seklyčioje”. Iš kairės: Faustas Strolia, Teresė 
Strolienė, Birutė Jasaitienė ir Herkulis Strolia.

LB LEMONTO IŠKYLA
Prieš keletą metų į Lemon- tory) pamatyti garsiojo stiklo

tą, prie Pasaulio lietuvių cen
tro, atsikraustė Gedimino ir 
Liolės Kazėnų šeima. Gedimi
nas — neramus, juda, dirba, 
organizuoja. Įsteigė Socialinį 
skyrių. Tuomet nemaniau, 
kad jo reikia, bet dabar atsi
imu savo žodžius, sakydama 
— kaip būtų nuobodu be šio 
skyriaus! Dokumentus tvarko, 
antspaudus deda, popietes 
ruošia, filmus rodo ir... auto
busais veža į teatrą, koncer
tus, Lietuvių operą ir net į 
laivą palošti, laimės pabandy
ti. Važiuojame pilni autobu
sai, tik važiuodami nedainuo- 
jam, nes reikia visiems ir vi
soms išsikalbėti.

Birželio 6 dieną važiavome į 
Garfield oranžeriją (Conserva-

LB Lemonto apylinkės lietuviai išvykoje į Garfield gėlių sodus Baniutėa Kronienės nuotr.

skyrė nuo dainos - ar būtų 
džiaugsmingos nuotaikos, ar 
nešdamas priespaudą. „Šiose 
patalpose lankiausi 15 metų, 
norėdamas, kad jūs nepamirš
tumėte dainos grožio. Visi esa
te mano ‘mokiniai’, kurie pui
kiai ‘išlaikėte egzaminus’. 
Man atėjo laikas išeiti į pen
siją ir pradėti lankyti savo 9 
anūkus”, - sakė F. Strolia, 
dėkodamas savo žmonai, kuri 
suprato jo meilę muzikai ir 
rėmė jo muzikinę veiklą. Mu
zikinį darbą F. Strolia tęsė 
daugiau kaip 40 metų. Vedė 
chorus, mokė vaikus dainų 
jaunimo ateitininkų ir skautų 
stovyklose. Tai buvo dainos 
žydėjimo metai. Muzikantui 
teko daug metų vadovauti Lie
tuvos Vyčių chorui ir dalyvau
ti suruoštuose dainų festiva
liuose. Atėjo laikas pasidėti 
akordeoną ir įsijungti į glau
desnį šeimos bendravimą. 
„Laikas bėga, reikia dalį laiko 
paskirti ir pasaulio Kūrėjui, 
kurio dovanomis ir talentais 
naudojausi visą gyvenimą”, - 
šiais žodžiais F. Strolia atsi
sveikino su pamiltais savo mo
kiniais - popiečių lankytojais.
- E. Sirutienė nuoširdžiausiai 
dėkojo broliams Strolioms už 
atsisveikinimo koncerto su
ruošimą. Kvietė Faustą nepa
miršti „Seklyčios” ir bent ret
karčiais atvykti, palinksminti 
dainomis.

Po pabendravimo su muzi
kais ir po gardžių pietų buvo 
surengtas dovanų paskirsty
mas, laimingieji džiaugėsi, o 
nieko nelaimėję buvo paten
kinti galėję prisidėti prie 
„Seklyčios” išlaikymo.

A. Paužuolis

menininko D. Chihuly paro
dos. Tarp tropikinių augalų 
slėpėsi stiklo gėlės, sviediniai 
vandenyje, įvairios stiklo 
skulptūros. Viską apžiūrėjo
me, pasidžiaugėme puikia 
augmenija ir nuliūdę, kad ne
galėjom nusipirkti kavos, suli
pom į autobusą. Žiūrim — 
mūsų Gediminas su pagalbi
ninke Lile, užsidėję gumines 
pirštines, kaip restorane vi
siems išdalino duonos, „Rokiš
kio” sūrio ir šalto gėrimo. 
Grįžom patenkinti. Dabar jau 
lauksim ateinančios iškylos. 
Jos metu žadame vykti į Mi
chigan ežero pakrantę ir laivą, 
kuriuo plaukdami pamaty
sime visą Čikagos grožį. Ačiū, 
Gediminai. B. Kronienė

Susirinkę į BALFo centro Čikagoje patalpas („Draugo” pastate), šie talkininkai skirsto, pakuoja ir išsiunčia ge
radarių suaukotas dovanas vargstantiems tautiečiams Lietuvoje ir kituose kraštuose.

Kai pagalvoji apie cepelinus, 
gardamulius, didžkukulius — 
pakvimpa gimtoji žemė ir dan
gus, atsiveria nukeliautų me
tų vartai ir grįžti į vaikystės ir 
jaunystės dienas. Atrodo, lyg 
su jais augai ir suaugai.

Kai subėgdavome į tetos ir 
krikštamotės kiemą didžku
kulių pasmaguriauti (nes jie 
čia tikrai buvo didžiuliai), tai 
ji juos paslaptingai paruoš
davo stalui, neišduodama iš 
senelės gautos valgio sudėties 
— „paslaptingo recepto”. Po to 
kryžmai susidėdavo ant krūti
nės rankas ir sakydavo „Ber
niukai, prižiūrėkite ugnį, o 
mergaites prašau prie pečiaus 
virimui”. Ir vis atkreipdavo 
dėmesį į Verutę, žiūrėdama, 
kur ji slampinėja. Mat jai at
rodė, kad ji apie jos mylimą 
Vicelį sukasi. O blogiausia, 
kad krikštamotės plačiai gar- 
sėjantiems gardamuliams iš 
miesto atvežė „cepelino” var
dą, kad kur galas paimtų...

Kai šeimininkas su bernais

Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos 2001-2002 
mokslo metai jau istorija ir 
praeitis. Pasibaigė ir mokyk
los grupinės skaitymo varžy
bos. Šių metų varžybų tema — 
„Lietuvos paukščiai”. Kiekvie
nas skyrius bandė kuo grei
čiau sužinoti savo paukščio 
vardą. Skaitymo varžyboms 
einant į pabaigą, storiausios 
knygos darėsi populiariausios. 
Vaikai šaukėsi matematikos 
pagalbos, nes taškų skaičia
vimas darėsi labai įdomus ir 
aktualus. Pagrindiniai moki
nių klausimai buvo: „Ar lai
mėsime?”, „Kiek taškų jau turi 
kitas skyrius?”

Palengva pildėsi paukščių 
paveikslai. Pagaliau paaiškė
jo, kad pirmo skyriaus paslap
tingasis paukštis buvo genys,

lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 4 skyrius ru mokytoja Rima Gedrimiene ir padėjėja Sandra Gedri- 
maite S. Masiulienės nuotr

BALFAS RENGIA CEPELINŲ PUOTĄ
ir pusberniais iš lauko darbų 
grįždavo ir sėsdavo prie stalo, 
tai mums užleidus jiems vie
tas ir išėjus į talkos darbą, 
krikštamotė vėl garsiai saky
davo, kad net per kaimą nu
skambėdavo: „Tie mūsų krikš
tavaikiai gardamulių prisivirę 
taip šveiste šveitė, kad net au
sys linko”.

* * *
Šį sekmadienį, birželio 16 d., 

po šv. Mišių, Marąuette Par
ke, Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje, vyks 
BALFo 5-to skyriaus tradici
nis didysis subuvimas — Tėvo 
dienos šventė, garsioji cepe
linų, gardamulių, didžkukulių 
puota. Poetiška nuotaika bus 
pagerbti ir pasveikinti Tėvai. 
Jiems bus skirtos gražiausios 
dainos. O labai turtinga ir 
įvairi loterija apdovanos visus 
tėvus — esamus ir būsimus, 
taip pat bočius-senelius.

Tiesime vieni kitiems ran
kas, bičiuliuosis kelių kartų

KIEK UŽDIRBOME TAŠKŲ?
antro skyriaus — zylė, trečio 
skyriaus — sniegena ir ketvir
to skyriaus — kėkštas.

Paaiškėjo ir laimėtojai. Tai 
mokytojos Irenos Senkevičie- 
nės pirmas skyrius; mokytojos 
Jūratės Chaves antras sky
rius; mokytojos Erikos Kunic- 
kienės trečias skyrius ir mo
kytojos Rimos Gedrimienės 
ketvirtas skyrius.

5-6 skyriaus mokinių skaity
mui paskatinti buvo skiriama 
25 dol. premija, kurią laimėjo 
penkto skyriaus mokinė Indrė 
Giedraitytė.

Skaitymas nepaprastai pra
turtina mokinių žodyną ir la
vina kalbą. Kad skaitymas bū
tų sėkmingas, jis turi būti at
liekamas bendradarbiaujant 
trims frontams: mokiniams, 
tėvams ir mokytojams. Gyve

ateiviai.
Pagerbsime BALFo sandėlio 

idealistus darbuotojus už jų 
didelį pasiaukojimą ir darbą 
rengiant siuntinius į Lietuvą 
našlaičiams, vaikams, sene
liams, ligoniams, tremtiniams, 
partizanams, kam tik reika
linga pagalba, nepaisant, kur 
jie gyvena. Tuos idealistus 
darbuotojus kun. G. Kijauskas 
pavadino šventaisiais. BAL
Fas siuntinius siunčia, kur jų 
prašo pagalbos reikalinga my
linti ir vargstanti lietuviška 
širdis. Tikrasis BALFo vardas 
— Bendras Amerikos lietuvių 
fondas.

Joniškio Kąsnių Vicelis 
— Vytautas Kasniūnas

P.S. Kai kalbininkai sulietu
vino pavardę, jie sprendė, kad 
gal senoliai valgė dideliais 
kąsniais ir dažnai kąsniuo- 
davo. O gal visados buvo alka
ni ir, gavę kąsnį, ilgai kąsno- 
davo?...

nant dvikalbėje visuomenėje, 
lietuvių kalbos išlaikymas nė
ra lengvas uždavinys. Lietu
viai yra maža tauta tarp ga
lingų pasaulio šalių, todėl 
mums yra taip svarbu išlikti, 
išlaikyti savo vietą tarp se
niausių pasaulyje kalbų.

Sniegą Masiulienė

Skelbimai

• Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

KALENDORIUS

Birželio 14 d.: Alka, Almina, Bazi
lijus, Digna, Labvardas, Rufinas, Va
lerijus. Gedulo ir vilties diena (Lietu
va), Vėliavų diena (JAV).
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