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Krepšinį laimėjus prieš 
Izraelį, laukia kova su rusais

Atėnai, birželio 28 d. — 
Lietuvos rinktinė trečiadienį, 
žaisdama paskutines „A” po
grupio rungtynes prieš Izraelį, 
laimėjo 91-75 pasekme Europos 
vyrų krepšinio pirmenybių 
rungtynėse Olimpiniame sta
dione Atėnuose. Kaip praneša 
„Draugo” specialus korespon
dentas dr. Remigijus Gaška iš 
Atėnų, būdama savo pogrupio II

Keli pirkėjai nori Tele-3 
televizijos stoties

Birželio 24 d. dienos „Draugo” 
laidoje perdavėme birželio 22 d. 
paskelbtą žinią, kad Status 
bendrovė, turinti 50%-67% 
Tele-3 stoties akcijų, nušalino 
stoties administracijos vadovę ir 
įkūrėją Liuciją Baškauskaitę. 
Birželio 21 d. „Lietuvos ryto” 
laidoje perduodama BNS žinių 
agentūros informacija apie 
TELES stoti nusipirkti norin
čius pretendentus.

Ėmus ryškėti galimiems 
televizijos stoties Tele-3 
pirkėjams, tarp dabartinių sto
ties savininkų kilo nemaža 
įtampa.

Pasak vienos verslo padėtį 
Lietuvoje tiriančios firmos, 
greičiausiai Tele-3 televizijos 
stotį nori pirkti gerai žinoma 
„naujųjų lietuviškųjų kapita
listų” grupė, kuri prieš kiek 
laiko atvirai nagrinėjo gali
mybes perimti kitą privačią 
televizijos stotį. Neatmetama 
galimybė, kad perkant stotį bū
tų panaudotas ir Vakarų kapi
talas.

Pasak šaltinių, šie ar kiti 
galimi Tele-3 pirkėjai į televizi
jos stotį žiūri kaip į verslą, o ne

Į Lietuvą parskrenda 
savas

„Boeing 737-200”
Vilnius, birželio 22 d. (AGEP) 

— Birželio 23 d. į Vilnių par
skraidintas Lietuvos Avialinijų 
(LAL) įsigytas lėktuvas „Boeing 
737-200”, pranešė susisiekimo 
ministerijos atstovas. Lėktuvui 
suteiktas Stepono Dariaus 
vardas.

Šį lėktuvą Lietuvos Avialini
jos nusipirko už 8.3 milijonus 
dolerių. Sutartis su lėktuvą 
parduodančia kompanija buvo 
pasirašyta kovo 21 dieną. Iki 
šiol 1982 m. pagamintą lėktuvą 
naudojo JAV kompanija „Del
ta Airlines”.

Naujajam „Boeing 737-200” 
pirkti buvo suteiktos 3.5 mili
jonų dolerių JAV bankų pa
skolos ir 11.5 milijonų nepro- 
centinė paskola iš Lietuvos 
valstybės biudžeto. Iš viso šiam 
pirkiniui skirta beveik 6.4 mi
lijonų JAV dolerių. Neprocenti- 
nė paskola iš biudžeto skirta 
trims mėnesiams ir rugsėjo 1 d. 
turės būti grąžinta.

Ateityje LAL ketina įsigyti ir 
daugiau tokio modelio lėktuvų. 
Balandžio mėnesį LAL toles
nėms deryboms išsirinko JAV 
firmą „Empire Capital Corpo
ration”, taip pat pasiūliusią 
1982 m. gamybos orlaivį. Iki šiol 
LAL naudojo tik vieną lėktuvą 
„Boeing 737-200”, nuomojamą 
iš Airijos kompanijos GPA.

Praėjusią savaitę vyriausybė 
kaip tik nutarė pratęsti pusei 
metų 1.5 milijonų dolerių ga
rantiją, suteiktą Airijos kompa
nijai GPA pagal sudarytą lėktu
vo „Boeing 737-200” nuomos 
sutartį, pradedant šį laiką 
skaičiuoti nuo š.m. birželio 21 
dienos.

vietoje, Lietuvos komanda tikė
josi ketvirtfinalio rungtynėse 
susitikti su Prancūzija. Tačiau 
antradienį, birželio 27 d., Rusi
jai pralaimėjus prieš Ispaniją ir 
patekus į „B” pgrupio III vietą, 
Lietuvai šiandien penktadienį, 
12 vai. dieną, Čikagos laiku, 
teks kovoti su rusais. Plačiau — 
šios dienos „iJraugo” 2 pusla
pyje.

kaip į kokių nors idėjų ruporą.
Dėl finansinių sunkumų par

davusi pusę stoties akcijų finan
sinei 'pramoninei bendrovei
Status, Tele-3 įkūrėja Liucija 
Baškauskaitė toliau liko stoties 
vykdomąja direktore. (Bet, kaip 
jau pamatėme, neilgam. — Red.) 
Išvykdama į užsienį, savo pa
reigas ji pavesdavo žmonėms, 
dirbantiems televizijos stotyje.

Tačiau per paskutiniąją Liu
cijos Baškauskaitės išvyką 
Status pasistengė anuliuoti jos 
įgaliojimus, įskaitant parašo 
galiojimą banke. Pasak šaltinių, 
kelias sutartis uždarosios 
akcinės bendrovės Tele-3 vardu 
pasirašė Status bendrovės 
atstovė.

Maždaug tuo pat metu buvo 
paskelbta, kad šaukiamas 
visuotinis uždarosios akcinės 
bendrovės Tele-3 akcininkų 
susirinkimas. Iš pradžių jis buvo 
numatytas liepos 10 d., vėliau 
perkeltas į liepos 17 dieną. 
Skelbtoji susirinkimo darbo
tvarkė numato, kad bus atšau
kiamas ir skiriamas adminis
tracijos vadovas, perrenkama 
valdyba, didinamas įstatinis 
kapitalas ir keičiami įstatai.

Status viceprezidentas Vla
das Bieliauskas, BNS kores
pondento paprašytas pakomen
tuoti Tele-3 padėtį, teigė, kad 
stotis „auga, gyvuoja, tai yra 
pagrindinis dalykas, o likusieji 
— neesminiai”.

Su Status veikla susipažinę 
šaltiniai teigia, jog ši biznio 
grupė pastaruoju metu stengiasi 
atsisakyti objektų, kurie buvo 
perkami trumpalaikiais speku
liaciniais sumetimais, kad 
galėtų susitelkti pelningai 
Veiklai pramonės srityje.

Minimos ne mažiau kaip dvi 
didelės pramonės įmonės, su 
kuriomis Status sieja pagrin
dinius savo planus.

Liucija Baškauskaitė sako, 
kad padėtis kol kas „labai ne
aiški” ir kad jai nesant Lietuvo
je. „įvykę labai daug įvykių”. Ji 
sako reikiamą medžiagą per
davusi savo advokatams iš Ar- 
thur Andersen & Co. Sc, kuriuos 
vertina kaip geriausius Lietu
voje.

BNS žiniomis, Status grupė 
siekia nušalinti L. Baškaus
kaitę, apkaltinusi ją pinigų eik
vojimu jos užsienio komandi
ruotėms.

Tuo tarpu Baškauskaitė kol 
kas susilaiko nuo daugiau ko
mentarų, pabrėždama, jog ji 
nenori komplikuoti visos situ
acijos.

Baškauskaitė patvirtino, kad 
pastarosiomis dienomis ji inten
syviai susitikinėja su įtakingais 
Lietuvos politikais ir kai kurių 
Vakarų valstybių ambasado
riais, kurie ją ir anksčiau rėmė, 
kai Tele-3 buvo puolama dėl 
akivaizdžių politinių motyvų. 
Paklausta, ar ir dabartinėje 
situacijoje nėra politinių mo
tyvų, L. Baškauskaitė pasakė, 
jog „dar neaišku”.

Birželio 12 d. Liuksemburge pasirašę Europos Sąjungos asocijuotos narystės sutartį,Baltijos šalių 
premjerai Adolfas Šleževičius, Maris Gailis ir Tiit Vaehi su Prancūzijos Europos reikalų ministru 
Michel Barnier kėlė šampano taures. Ta proga M. Barnier pareiškė: „Šiandien mes švenčiame 
Baltijos šalių sugrįžimą į Europos šeimą”.

Į Lietuvą atvyko NATO 
jungtinių pajėgų vadas

Vilnius, birželio 26 d. (Elta) — 
„Mes tikimės, kad visos šalys, 
kurios įsirašė į „Partnerystės 
vardan taikos” programą, galės 
gyventi taikoje ir santarvėje”, 
tik nusileidus lėktuvui Vilniaus 
aerodrome pasakė NATO jung
tinių pajėgų Europoje vadas ge
nerolas George A. Joulwan. Jis 
atvyko į Lietuvą drauge su 
žmona Karen E. Jonės, lydimas 
14 asmenų delegacijos.

Per tris dienas jis susitiks su 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi, Krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi, 
Užsienio reikalų ministru Po
vilu Gyliu, Kariuomenės vadu 
generolu Jonu Andriškevičiumi, 
Danijos ambasadoriumi Lietu

Seminare Vokietijoje 
svarstyta Karaliaučiaus 

ateitis
Vilnius, birželio 21 d. (LR) — 

„Lietuvos rytas” perdavė Vokie
tijos žinių agentūros DPA žinią 
apie Travemuende pajūrio ku
rorte vykusį seminarą apie Ka
raliaučių. Straipsnyje primena
ma, jog dabar Rusijai priklau
santi Kaliningrado sritis, iki 
Antrojo pasaulinio karo buvo 
vadinama Koenigsbergu ir buvo 
Vokietijai priklausiusios Rytų 
Prūsijos dalis. Daug vyresnio 
amžiaus vokiečių, kurie po karo 
buvo išvaryti iš šio krašto, iki 
šiol šią 150 kilometrų (90 mylių) 
ilgio Baltijos pajūrio atkarpą 
laiko savo tėvyne.

Vokiečių paruoštas straipsnis 
pastebi, kad dar nė vienas 
Vokietijos valstybės veikėjas 
rimtai nepasiūlė Kaliningradą 
prijungti prie Vokietijos, tačiau 
kai kurių pareigūnų nuomone, 
ši sritis būtų ideali vieta ap
gyvendinti karo metu depor
tuotus Volgos vokiečius, kurie 
šiuo metu išsibarstę Sibire ir 
Kazachstane. Šiai sričiai taip 
pat būtų labai naudingos Vokie
tijos investicijos, kurios nors 
kiek pakeltų ekonomiką, bet pa
stebėta, kad ši sritis po truputį 
atsigauna po dešimtmečių so
vietinės izoliacijos.

Vokietijos pąjūrio kurorte 
Travemiundėje surengtame se
minare savo požiūrį galėjo išdės
tyti pareigūnai iš Vokietijos, 
Kaliningrado, Lietuvos ir Len
kijos. Turėjo progos susitikti 
Karaliaučiuje gyvenantys rusai 
ir ištremtieji vokiečiai bei moks
lininkai, įsitikinę, jog Karaliau
čiaus laukia šviesi ateitis. Rusai 
buvo kritikuojami dėl krašto 
skurdo ir užterštumo.

voje Birger Dan Nielsen bei 
kitais Lietuvoje akredituotais 
NATO šalių ambasadoriais.

Generolas G. Joulwan susi
pažins su vienu geriausių 
Lietuvoje Kauno atskiruoju 
jėgerių batalionu bei Rukloje 
kuriamu Lietuvos Taikos palai
kymo pajėgų mokymo centru. 
Jam taip pat bus pristatytos 
Lietuvos karinės jūrų pajėgos.

Oficialiai NATO pąjėgų Euro
poje atstovų delegacijos suti
kimo ceremonija buvo surengta 
Lietuvos kariuomenės genera
liniame štabe. Čia įvyko ir pir
masis generolo G. Joulwan susi
tikimas su Lietuvos kariuome
nės vadu generolu Jonu Andriš
kevičiumi.

Karaliaučiaus sritis, kurioje 
gyvena 900,000 žmonių, turis
tams atsivėrė tik 1991 metais. 
Iki tol jos gyventojams taip pat 
buvo draudžiama vykti į užsie
nį. Šiuo metu vis tiek nelengva 
išvykti, ypač į Vokietiją. Bona 
norėtų Karaliaučiuje įsteigti 
konsulatą, tačiau Maskva kate
goriškai nesutinka.

Be vizos Karaliaučiaus gyven
tojai negali nuvykti į Vokietiją, 
todėl norint Baltijos jūra keltu 
nuvykti į Vokietijos uostą Liu
beką, kelionę reikia pradėti 
priešinga kryptimi — į Maskvą, 
kur kartais kelias dienas tenka 
laukti vizos eilėje prie Vokieti
jos ambasados.

Apie tai daug buvo šnekama 
Travemuende vykusiame semi
nare. Vokietijos pasienio vado
vybė buvo įkalbėta padaryti 
išimčių seminaro dalyviams ir 
skubiai suteikti jiems vizas.

Žlugus komunizmui, Kara
liaučiaus žmonėms atsirado 
galimybė galvoti apie ypatingą 
savo tapatybę. Pavyzdžiui, 
ketinama rekonstruoti vokiško 
stiliaus miesto centrą. Pro
fesoriaus S. Kargopolovo nuo
mone, Karaliaučius gali tapti 
euorpietišku miestu. Anot pro
fesoriaus, Karaliaučius — Rusi
jos tiltas į Europą — norėtų 
tapti autonomine Rusijos Fede
racijos respublika.

Kiti seminaro dalyviai mąstė 
gerokai realiau. Jų manymu, 
Maskva linkusi Karaliaučiui 
sutrumpinti pasaitėlį: kovo 
mėnesį sritis neteko teisės 
importuoti prekes mažesniais 
muitais, nors protestavo ir 
gyventojai, ir Kaliningrado ad-

ES paramą Lietuva 
panaudotų kelių ir 

ryšių sistemoms 
gerinti

Vilnius, birželio 28 d. (Elta) — 
Per penkerius metus Europos 
Sąjunga žada skirti 9 bilijonų 
JAV dolerių paramą Vidurio 
Europos ir Baltijos valstybėms, 
tačiau dar neaišku, kokia šios 
sumos dalis atiteks Lietuvai, 
pasakė prezidentas Brazauskas, 
komentuodamas Kanuose (Pran
cūzijoje) vykusio Europos Są
jungos aukščiausio lygio susi
tikimo rezultatus spaudos 
konferencijoje trečiadienį.

Jo nuomone, gautos lėšos pir
miausia turėtų būti panaudotos 
Europos standartus atitinkan
čioms transporto magistralėms 
Lietuvoje tiesti, taip pat ko
munikacijų tinklo, energetikos 
įmonių, valstybės sienų ap
saugos institucijų plėtrai pa
remti.

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad Kanuose jis buvo susitikęs 
su naujuoju Prancūzijos prezi
dentu Jacųues Chirac, kurio 
nuomone Lietuva jau apie 
2000-uosius metus gali tapti 
Europos Sąjungos nare.

Siūloma keisti 
aukštojo mokslo 

finansavimą
Vilnius, birželio 23 d. (Elta) — 

Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
išplatino pareiškimą „Dėl 
aukštojo mokslo finansavimo ir 
studijų kreditavimo Lietuvoje”. 
Jame rašoma, kad kiekvienas 
pilietis turi teisę žinoti, kiek 
kainuoja studijos aukštojoje mo
kykloje, kiekvienam iš jų turi 
būti suteikta vienoda galimybė 
gauti valstybės paramą — pa
skolą.

Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
taip pat siūlo apskaičiuoti ir 
viešai paskelbti tikrąją studijų 
aukštojoje mokykloje kainą ir 
kreditavimo reikalus pavesti 
Valstybiniam Mokslo ir studijų 
fondui.

ministracijos vadovas Jurij 
Matočkin.

Importuotojai buvo infor
muoti, kad jie gali tikėtis 
valstybės paramos, kompen
suojant didesnius muitus, ta
čiau kol kas šie pažadai dar ne
ištesėti. Privačiuose pokal
biuose seminaro dalyviai šne
kėjo, kad maisto produktai ir 
kitos būtiniausios prekės Ka
raliaučiuje 20%-30% pabrango. 
Pagrindinė kliūtis Karaliaučių 
padaryti laisvosios prekybos 
zona — pavaldumas MaskvatS

NATO generolui rūpi ir 
Lietuvos santykiai su 

kaimynais
Vilnius, birželio 28 d. (Elta) — 

Spaudos konferencijoje paklaus
tas, kada Lietuva taps NATO 
nare, Lietuvoje viešintis NATO 
jungtinių pąjėgų Europoje vadas 
generolas George A. Joulwan 
sakė, jog kol kas vyksta politikų 
debatai ir Lietuvai reikia steng
tis kuo aktyviau dalyvauti 
„Partnerystės taikos labui” 
programoje.

Trijų dienų vizito į Lietuvą 
atvykęs George A. Joulwan 
pabrėžė, kad jam svarbu ne tik 
išsiaiškinti, kaip šalis bendra
darbiauja su NATO, bet ir kokie 
jos santykiai su artimiausiais 
kaimynais. Generolas sakė esąs

Rytų Europos šalyse 
ekonominis gyvenimas kyla

Vilnius, birželio 22 d. (LA )
— Šeši didžiausi Vokietijos eko
nomikos institutai paskelbė pra
nešimą apie pasaulio ekonomi
kos plėtrą, kuriame kalbama ir 
apie Vidurio bei Rytų Europos 
šalis. Šio pranešimo turinį „Lie
tuvos aidui” paruošė Vytautas 
Daugirdas.

Ekspertų nuomone, šiemet 
ekonominis gyvenimas Vidurio 
bei Rytų Europoje turi pagyvėti. 
Kartu dar labiau išryškėjo vals
tybių ekonomikos plėtros skir
tumai. Lenkijoje, Slovakijoje, 
Slovėnijoje, Čekijoje ir Veng
rijoje, t.y. tose šalyse, kuriose 
nuosekliausiai buvo vykdoma 
ekonomikos reforma, gamyba 
didėja. Gamyba stabilizavosi 
Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Rusijoje, Ukrainoje ir Bal
tarusijoje, atvirkščiai, gamyba 
toliau sparčiai mažėjo. Bendra
sis vidaus produktas šiose 
šalyse, pasak Rusijos žinių 
agentūros Itar-Tass, pernai vėl 
sumažėjo 10% ir daugiau. 
Pavyzdžiui, Lenkijoje 1994 m. 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) padidėjo 5%, Slovakijoje 
ir Slovėnijoje — 4.5%, Vengrijoje
— 3%, o Rusijoje sumažėjo 15%, 
Baltarusijoje sumažėjo 20% ir 
Ukrainoje — 23%.

Ekspertų nuomone, šiemet 
BVP labiausiai didės Lenkijoje 
ir Slovėnijoje (po 5%) bei 
Čekijoje ir Slovakijoje (po 4%), 
o mažės Rusijoje (7%) ir Bal
tarusijoje bei Ukrainoje (10%).

Daugumoje persitvarkančių 
Rytų Europos šalių kapitalo in
vesticijos į ekonomiką padidėjo. 
Po to, kai 1993 m. investicijų pa
daugėjo Lenkijoje ir Slovėnijoje, 
1994 m. tas pats procesas pra
sidėjo ir Vengrijoje, Čekijoje ir 
Rumunijoje.

Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos (NVS) šalyse, at
virkščiai, investicijos sumažėjo 
vidutiniškai trečdaliu, o dauge
lyje pramonės šakų sumažėjo 
net ir pagrindinis kapitalas. Už
sienio kapitalo buvo investuota 
labai nedaug. Užtat daug kapi
talo, visų pirma iš Rusijos, buvo 
išvežta į užsienį. To priežastis — 
nepasitikėjimas būsimu ekono
minės politikos kursu.

Infliacįja, palyginti su 1993 
m., sumažėjo beveik visose Vi
durio ir Rytų Europos šalyse, 
nors ji vis dar matuojama dvi
ženkliais skaičiais Vidurio Eu
ropos šalyse ir triženkliais skai
čiais NVS šalyse. Lenkijoje per
nai ji buvo 32% (1993 m. buvo 
35.3%), Slovakijoje — 13.5% 
(nukritusi nuo 35.3% 1993 m.).

maloniai nustebintas trijų Bal
tijos šalių tarpusavio draugiš
kumu ir akcentavo kuriamo 
jungtinio taikos palaikymo 
bataliono BALTBAT svarbą. 
Aukštas svečias taip pat pa
reiškė nuomonę, kad Lietuva 
galėtų padėti NATO rengti spe
cialaus bendradarbiavimo su 
Rusija dokumentą, nes ji turin
ti ilgametę bendravimo su šia 
šalimi praktiką.

Trečiadienį NATO generolą 
priėmė prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir premjeras Adol
fas Šleževičius. Po pietų svečias 
išvyko į Klaipėdą, kur apžiūrėjo 
jūrų uostą ir karinius laivus.

Slovėnijoje — 20% (nukritusi 
nuo 32.7% 1993 m.), Čekijoje — 
10% (o 1993 m. buvo 20.8%), 
Vengrijoje — 19% (nukritusi 
nuo 22.2% 1993 m.), Rumunijo
je — 160% (bet 1993 m. buvo 
257.4%) ir Ukrainoje — 800% 
(bet 1993 m. 10,225% — taip, 
virš 10 tūkstančių procentų!) ir 
Rusijoje — 220% (nukritusi nuo 
840% 1993 m.).

Priešingai eina infliacija 
Bulgarijoje — 1994 m. pakilo iki 
100% (o 1993 m. buvo 63.5%) - 
ir Baltarusijoje, kur 1994 m. 
pakilo iki 2,200% nuo 1993 m. 
1,576% (taip, ir čia skaičiuojama 
tūkstančiais).

Ekspertų apskaičiavimais 
1995 metais mažiausia infliacija 
numatoma Čekijoje — 9%, 
Slovakijoje — 12% ir Slovėnijoje 
— 15%. Prasčiausi reikalai Rusi
joje, kurioje numatoma 22% in
fliacija, Ukrainoje, kur lau
kiama 700% infliacijos ir Bal
tarusija, kur laukiama 1,500% 
infliacijos.

Šiemet, ekonomistų apskai
čiavimais, daugelio Vidurio ir 
Rytų Europos šalių ekonomi
koje sustiprės teigiamos tenden
cijos, o atskirų valstybių 
išsivystymo skirtumas ims 
mažėti. Vidurio Europos šalyse 
bendrasis vidaus produktas 
turėtų didėti tokiu pat greičiu 
kaip ir 1994 metais. Bulgarijo
je ir Rumunijoje ekonomikos 
plėtrai tebetrukdo struktūriniai 
sunkumai.

Kainos bemaž visose šiose 
šalyse šiemet didės beveik taip 
pat kaip ir pernai, o padėtis dar
bo rinkoje praktiškai nepasi
keis, nes valstybinėse įmonėse 
toliau bus mažinamas perso
nalas.

Vokietijos ekonomikos insti
tutų pranešimo autoriai 
pabrėžia, kad numatyti padėtį 
NVS šalyse labai sunku. Tačiau 
galima neabejoti, kad bendrasis 
vidaus produktas jose toliau 
mažės, tad mažės ir realios 
gyventojų pajamos, ir gyvenimo 
lygis.

KALENDORIUS

Birželio 30 d.: Pirmieji 
Romos Bažnyčios kankiniai (mi
rė 64 metais); Adelė, Otonas, 
Emilija, Lucina, Skaidąs, No- 
vilė.

Liepos 1 d.: Palaimintasis 
Junipero Serra, Kalifornijos mi
sijų steigėjas (1713-1784); Juli
jus, Regina, Gandrutis, Liepa, 
Tautrimas. Kanados Diena (Ka- 
nadoieV

I i
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Lietuvai savo pogrupyje užtik
rintai įsitvirtinus antroje vie
toje, rungtynės prieš Izraelį 
nekėlė tos įtampos, kurią lietu
viai žiūrovai paprastai jausdavo 
mūsų krepšininkams išbėgant į 
aikštę. Ir Izraelio vyrams šios 
rungtynės daug nereiškė, jie jau 
buvo susitaikę su mintimi, kad 
į ketvirtfinalius nepateks. 
Taigi, Garastas išnaudojo šią 
progą leisti pažaisti mūsų 
jaunimui. Taip, kaip Marčiu
lionis buvo taupomas rungty
nėse prieš švedus, taip Sabonis 
rungtynėse prieš Izraelį išsėdėjo 
ant suolelio. Jo žando ištinimas 
pastebimai atslūgęs ir po ketvir
tadienio poilsio, turėtų būti 
pilnoje savo formoje.

Rungtynių pradžioj lietuviai, 
perėmę iniciatyvą į savo rankas, 
per visas 40 minučių diktavo 
žaidimo kryptį. Dešimtoje 
minutėje jau 25:19 Lietuvos 
naudai. Čia gražiai pasirodo 
Einikis, savo puikiais kabliais 
pirmajame kėlinyje surinkęs 13 
taškų. Karnišovas aikštėje ne
turi sau lygių ir per pirmąsias 
20 minučių surenka 15. Kėlinys 
baigiamas 45:29 Lietuvos 
naudai.

Antrame kėlinyje lietuvių 
komanda dar pajauninama. Čia 
geriausiai ir agresyviausiai 
pasirodo Štombergas ir Mar
kevičius. Štombergas palieka 
itin gerą įspūdį savo mikliais 
prasiveržimais atakuodamas 
oponentų krepšį.

Likus žaisti 12 minučių, 
Lietuvos rinktinė rezultatą 
iškelia iki 66:37. Nuo tada Ga
rastas leidžia žaisti vien 
jaunimui. Visi mūsų tūzai ant 
suolelio. Ir Einikį pakeičia 
Visockas. Atsarginiai laikosi 
neblogai ir parodo keletą gražių 
prasiveržimų. Likus dvejoms 
minutėms, žaidimo santykis 
90:70. I galą mūsų jaunuoliai 
šiek tiek atleidžia vadžias ir 
Izraelis skirtumą sušvelnina 
iki 16 taškų.

Lietuvai taškus pelnė: Karni

šovas — 24, Einikis 21, Štom
bergas ir Marčiulionis po 9, 
Krapikas, Kurtinaitis ir Mar
kevičius po 6, Visockas ir 
Chomičius po 3, Timinskas ir 
Lukminas po 2. Taigi, išskyrus 
Sabonį, visi žaidė ir visi pelnė 
taškus. Pažymėtina, kad žai
džiant ir be Sabonio, mūsiškiai 
laimėjo ir atšokusių kamuolių 
paėmimo konkursą — 43:28 
rezultatu.

Šiomis rungtynėmis buvo už
baigti septynias dienas trukę 
priešžaismiai. Abiejuose pogru
piuose komandos išsirikiavo 
tokia tvarka:

A”
1. Jugoslavija
2. Lietuva
3. Graikija
4. Italija
5. Izraelis
6. Vokietija
7. Švedija 

„B”
1. Kroatija
2. Ispanija
3. Rusija
4. Prancūzija
5. Slovėnija
6. Turkija
7. Suomija
Į tolimesnius pogrupius 

patenka po 4 komandas iš kiek
vieno pogrupio, o trys žemutinės 
važiuoja namo. Lietuvos siekis 
„A” pogrupyje patekti į pirmą 
ar antrą vietą buvo pasiektas. 
Tačiau tai, kas įvyko „B” pogru
pyje — niekas nepramatė, šio 
turnyro didžiausia staigmena 
įvyko antradienį, kai Ispanija 
nugalėjo Rusiją 94:78. Teis
ingiau sakant, ne Ispanija 
laimėjo, bet Rusija pralaimėjo. 
Iki tol ispanai nedarė didesnio 
įspūdžio. Buvo atitinkančiai 
pralošę kroatams ir prancū
zams, o prieš slovėnus laimėjo 
tik 3 taškų skirtumu. Ir rungty
nėse prieš silpnučius suomius 
ispanai daug vargo, kol 
pagaliau prasiveržė 87:74. Ir 
įvyko tai, kad rusai, ispanai ir 
prancūzai ,,B” pogrupyje

surinko po lygiai taškų, ir 
komandų eilė lentelėje priklau
sė nuo tarpusavyje žaistų rung
tynių taškų skirtumo. Lietuviai, 
ir visa spauda tikėjosi, kad 
pirmąsias ketvirtfinalio rung
tynes jiems teks žaisti prieš 
prancūzus, ,,B” pogrupyje 
užimančius trečiąją vietą. Rusai 
tuo būdu būtų paėmę antrą 
vietą ir turėtų žaisti prieš 
graikus ir graikų publiką. 
Rusams nukristi į trečią vietą 
reikėjo, kad jie praloštų bent 
16-kos taškų skirtumu. O kas 
įvyko? Jie ispanams pralošė 
lygiai 16-kos taškų skirtumu. 
Ar čia planuota, ar tik atsitik
tinai taip įvyko? Tik rusai į šį 
klausimą gali atsakyti. Mums 
teko kalbėtis su italų ir prancū
zų žurnalistais, kurie tvirtino, 
kad rusai tyčia pralošė. JAV 
žurnalistai laikosi nuomonės, 
kad rusai, eidami į rungtynes, 
pralošti nenorėjo, bet kai pama
tė jog pralošia, tai tada 
užtikrino 16-kos taškų skir
tumą. Spaudos konferencijoje 
Sergejus Belovas, rusų treneris, 
buvo pastebimai susijaudinęs ir 
į klausimus tik keliais žodžiais 
teatsakė. Kitą dieną vykusioje 
konferencijoje paklaustas apie 
rungtynes prieš ispanus, Belo
vas atsakė, kad šiandien jis 
tekalbąs tik apie šios dienos 
rungtynes (prieš Turkiją).

Kaip ten bebūtų, penktadienį 
lietuviai žais ne prieš prancū
zus, bet prieš rusus. JAV žurna
listai apgailestavo, kad jų 
nuomone, viena iš keturių 
geriausių šio turnyro komandų 
(Jugoslavija, Kroatija, Lietuva, 
Rusija) į Atlantą nepateks, nes 
viena jų ketvirtfinalyje (Lietuva 
arba Rusija) turės iškristi. 
Susidarius šioms aplinkybėms, 
graikams atsidaro vartai į 
Atlantą, nes savo publikos re
miami, jie neturėtų vargo susi
tvarkyti su ispanais.

Lietuvos komanda nujaučia, 
kad rungtynės su rusais bus žy
miai sunkesnės negu prieš 
prancūzus. Prisiminkim ir rusų

rungtynes su kroatais. Kroatai 
tik paskutinėse sekundėse 
išlygino ir privertė žaidimą pra
tęsti, kurį jie laimėjo 100:94.

I mūsų iškeltą Garastui 
klausimą, ką darys Lietuva 
rungtynėse prieš Rusiją, kad 
Sabonis negautų trijų baudų 
pirmoje dešimtyje minučių, 
atsakė: „Čia ir yra svarbiausias 
klausimas. Mūsų strategija 
dalinai priklausys nuo kokią 
gynybą vartos rusai, zoninę, ar 
žmogus prieš žmogų. Mes imsi
mės priemonių apsaugoti ne tik 
Sabonį, bet ir Marčiulionį, ir 
Karnišovą”. Paklaustas kokie 
teisėjai teisėjaus rungtynėse 
prie rusus, Garastas prasitarė, 
jog; „Lietuviai negali diktuoti. 
Tačiau mes pareiškėm pagei
davimą, kad neskirtų graiko ar 
ispano teisėjo”.

Teko girdėti kalbų, kad rusai 
pasiryžę atsirevanšuot Lietuvai 
už Barcelonos bronzos medalį. 
Aišku, lietuviuose matomas 
susirūpinimas, nes šios rung
tynės yra lemiamos. Garasto 
pagalbininkas Donnie Nelson, 
paklaustas ar lietuviai nebijo 
rusų, atsakė: „We kicked their 
a., in Barcelona, we’ll kiek their 
a... here. We play better against 
good teams”.

Atrodo, kad ir kiti komandos 
vadovai yra optimistiškai nusi
teikę, nors ir matomas susirū
pinimas. Ypač kalbama apie 
sulaikymą greitųjų rusų Baza- 
revich, Kudelin ir Babkov. Tai
gi, penktadienį, 8 vai. vak. (12 
vai. dienos metu Čikagoje) lietu
viai stos į kovą pačioms svar
biausioms šio turnyro rung
tynėms. Nuo to priklausys ar 
mūsų krepšininkai vyks į At
lantą kaip dalyviai, ar kaip žiū
rovai. Spauskime nykščius!

LIETUVA LAUKIA
IŠEIVIJOS

SPORTININKŲ
Jau nekartą teko rašyti apie 

V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, kurios prasidės liepos 
30 d. Lietuvoje. Tuo reikalu 
daug dirba ir rūpinasi JAV Iš
vykos organizacinis komitetas 
(jo pirmininkas — JAV LB vice
pirm. sporto reikalams — Algis 
Rugienius). Jis atlieka didelį 
darbą, persiųsdamas iš Lietuvos 
gaunamą informaciją sporto 
klubams, spaudos žmonėms ir 
kitiems, o taip pat atlieka no
rinčiųjų vykti į Lietuvą regist
raciją ir t.t.

Šių žaidynių pradžiai artėjant, 
kyla daugiau nerimo dėl mūsų 
sportininkų ir jų vadovų 
nerangumo, laiku neprisiun- 
timo registracijos ar delsimo 
atlikti kitus reikalavimus. Ypač 
nerangūs yra daugumas mūsų 
sporto klubų vadOVų, kurie 
nepasistengė pasidalinti gauta 
informacija su nariais. A. Rugie
nius teigia, kad šioje srityje la
bai pagelbėjo lietuviška spauda 
ir apie žaidynes nemažai mūsų 
sportininkų sužinoję ne iš spor
to klubų, bet iš lietuviškos 
spaudos.

Iki birželio 15 d. pas A. 
Rugienių oficialiai buvo užsire
gistravę tik kiek daugiau negu 
šimtinė sportininkų. Jo teigimu, 

i labiausiai apvylė krepšininkai,
kurių daugiausia tikėtasi, o’ 
dabar atrodo, kad vyks tik dvi 
vyrų komandos, nors dar nė 
viena oficialiai nėra užsi
registravusi. Gausiausiai 
registruojasi lauko tenisininkai 
— jų jau turima arti 30. Regist
racija priimama tel. (810)

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

LIETUVOS VETERANAI 
SPORTININKAI ATVYKSTA Į 

BUFFALO, N.Y.

642-7049 (čia A. Rugieniaus 
telefonas).

Tai tokios, palyginus, nelabai 
linksmos naujienos apie mūsų 
sportininkų vykimą į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Tačiau 
dar yra šiek tiek laiko ir dar 
neužsiregistravusieji privalo 
nedelsiant tai padaryti. Kaip 
žinome, Alekso Lauraičio 
vadovaujamas kelionių biuras 
dar turi laisvų vietų vykimui 
Lietuvon į šias žaidynes. Tai ir 
besivėluojantiems dar yra 
galimybių greitai sutvarkyti 
kelionės reikalus.

Reikia pažymėti, kad sporti
ninkams ir palydovams Lietu
voje bus duodamas nemokamas 
išlaikymas (nakvynė, maistas ir 
kt.), taigi belieka nusipirkti 
lėktuvo bilietą, ir viskas! Tad

pajudėkime — Lietuva laukia 
visų išeivijos lietuvių spor
tininkų!

E. Šulaitis

PENKTOSIOS
AUSTRALIJOS SPORTO
VETERANŲ ŽAIDYNĖS

Melbourne 1995 spalio 5-20 d. 
vyks V Australijos sporto vete
ranų žaidynės. Programoje nu
matyta net 53 sporto šakų 
varžybos. Tikimasi sulaukti 
labai gausaus dalyvių skaičiaus 
iš viso pasaulio. Kviečiami yra 
ir Lietuvos sporto veteranai: 
krepšininkai (vyrų ir moterų 
komandos), lengvaatlečiai, fut
bolininkai (Vyrų ir moterų ko
mandos), ledo ritulininkai, teni
sininkai ir stalo tenisininkai bei 
pramoginių šokių šokėjai. Lietu-

Artūras Karnišovas, pirmose 29-jų Europos čempionato rungtynių varžybose, dėl kamuolio at
kakliai kovoja su Chris Welp ir Ademola Okulaja, Europos buv. čempiono — Vokietijos rinktinės 
žaidėjais. Lietuva šiose rungtynėse nugalėjo vokiečius 96:82.

Š.m. liepos 13-23 d. Buffalo, 
N. Y., rengiamos Pasaulio leng
vosios atletikos veteranų spor
tininkų pirmenybės. Anksčiau 
į šias varžybas planavo vykti tik 
4 moterys lengvaatletės, tačiau 
neseniai atėjo laiškas (jį gavo 
JAV LB vicepirm. sporto rei
kalams Algis Rugienius) iš Lie
tuvos lengv. atletikos veteranų 
asociacijos pirm. B. Kalėdienės 
(buvusios žymios ietininkės), 
pranešančios, kad Lietuva į Buf
falo siunčia arti 30 asmenų.

„Mes labai prašytume Jūsų 
pagalbos nakvynės ir maitinimo 
klausimu. Jei Buffalo gyvena 
lietuvių, gal jie sutiktų priimti 
pas save, o jei ne — tai mes galė
tume apsigyventi universiteto 
bendrabutyje pigiausiu tarifu — 
36-40 dol. parai (nakvynė ir mai
tinimas vienam žmogui). Jei 
galėtumėte mums nors kiek 
padėti šiuo klausimu, mes at
silygindami Jum3, kuo reikės 
padėsime V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metu. Susisiekti 
su Buffalo čempionato orgkomi-

tetų galite telefonu (716) 
852-2765”.

Tai labai rimtas kreipimasis, 
kurio turėtų nepraleisti ne
girdomis mūsų sporto mėgėjai, 
ypač gyvenantieji Buffalo, N. Y., 
ar netoli nuo šio miesto įsikū- 
rusieji mūsų tautiečiai. Žinome, 
kad Lietuvoje daug žmonių už
dirba tik 40 dolerių per mėnesį, 
tad kaip jie galėtų atsilyginti už 
10 dienų viešnagę Amerikoje po 
40 dolerių parai?

Mes taip pat žinome, kad čia 
iš tėvynės atvykstantieji spor
tininkai yra buvę pasaulinio ar 
tarptautinio garso lengv. atle
tikos specialistai, kurie daugelį 
metų garsino lietuvių vardą, 
nepaisant, kad tais laikais visa 
garbė tekdavo Lietuvą valdžiu
siai Sov. Sąjungai. Tačiau dabar 
jie jau atstovauja laisvai Lietu
vai ir tuo labai džiaugiasi.

Šiuo reikalu galintieji padėti, 
prašomi skambinti Algiui Ru
gieniu!, tel. (810) 642-7049.

E.Š.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 70B-422-8260

vos veteranai sportininkai taip 
pat yra kviečiami į pasaulio 
lengvosios atletikos čempio
natą, kuris vyks Buffalo mieste, 
JAV-se, 1995 liepos 13-24 d.

Sig. K.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

3*00 W. 95 St. Tai. (70S) 422 0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v.v anlrd 12 30-3 v p p 
Irečd uždaryta, kelvd 1-3 v p p 

penkt it šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
3000 N. Hatated

Chicago, IL 80857
Tai. 312-2*8-3800

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. '

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzla Ava., Chicago 
(312) 77S-S98* arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 80120

Tai. (70*) 742-0285
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3115 W 55th St.. Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Hdy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMor M., Elmburst, IL 80128 

70*-*41-260*
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C,
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6185 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 885-7788

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 *. Kadzla, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2v p p - 7v v . antr 9v r - 12, 
ketvd 12-4 v p p , penktd 12-6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 B. Ogdon Ava., *utte 310, 

Naparvffla IL 80883
Tol. 7M-S27-00M

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 6O*S2

i »



Lietuvos ambasadorius Antanas Valionis ir generalinis konsulas Šarūnas Adomavičius, Stuttho- 
fe nukankintus Lietuvos žmones pagerbiant, perduoda gėlių puokštę Garbės sargybai prie 
paminklo.

LIETUVA 50 METŲ KARO PABAIGOS 
MINĖJIMO SŪKURIUOSE

(Tęsinys)
Neužmirštamas vaizdas! At

gabeno apie 30 naujų jaunų 
vyrų karių iš Armijos Krajovos 
(AK) į Stutthofą. Prie jų prieiti 
niekam neleido. Sužinojome per 
Sruogą apie sprendimą juos 
sušaudyti. Iš anksto slaptai 
buvo susitarta, kad jiems 
lietuviai kunigai duos iš tolo 
išrišimą ir paskutinįjį sakra
mentą „apelio” metu. Kiekvie
ną rytą visi kaliniai prieš darbą, 
taip vadinamam „apelyje”, yra 
išrikiuojami ir suskaičiuojami. 
Išrikiavo ir tą jaunų karių būrį. 
Sfutthofo administracija, kad 
laikinai juos apgauti, „apelio” 
metu įdavė jiems į rankas 
lopetas neva vedimui į darbą... 
Mačiau kaip išrikuotus priešin
goje nuo mūsų kelio pusėje ir 
sušaudymui paskirtus lenkų 
AK karius iš tolo kun. Yla ir 
kun. A. Lipniūnas peržegnojo, ir 
jie visi, sušaudyti pasmerktieji, 
persižegnojo. Tai buvo vienas iš 
didžiausių man pergyvenimų, 
kurį aš asmeniškai patyriau.

Pabaiga tos scenos buvo dra
matiška. Po „apelio” jie, apsupti 
ginkluotų esesininkų ir vedami 
sušaudymui, nesileido būti į 
šaudyklą nuvesti. Vedant per 
aikštę, pradėjo į visas puses 
bėgti, pasipylė šūviai. Kun. Yla 
ir kun. Lipniūnas toje mažutėje 
kajutėje atlaikė už juos šv. 
Mišias... Ir man, šiose mišiose 
patarnaujant, nejučiom byrėjo 
ašaros.

Stutthofo vietovė dabar yra 
šventa. Ir dabar, dedant ne tik 
visiems Stutthofe nukankin
tiems, ne tik visų Stutthofo, bet 
ir visos Lietuvos kankintų ka
linių vardu vainiką, atiduodant

PILYPAS NARUTIS

pagarbą jiems ir tuo liudijant jų 
kančią, paaukotą už Lietuvą, 
mintyse jutau kun. Stasį Ylą ir 
kun. Alfonsą Lipniūną, laikan
čius šv. Mišias čia, Stutthofe, 
tamsioje kameroje, slepiantis 
nuo esesininkų ir degė tik maža 
žvakutė, pačių kunigų ranko
mis nulipdyta, o krematoriumo 
dūmai, kaip šventasis smilka
las, driekdavosi į dangų auko
jant šv. Mišias...

Ir dabar Stutthofe tas aukas 
prisimenant ir jas pagerbiant, 
man gėda buvo, kad Lietuvos 
prezidentas nuvažiavo į Izraelį 
kažko atsiprašyti, lyg Lietuva 
nebūtų buvusi okupuota, lyg 
Lietuva nebūtų turėjusi antina- 
cinės rezistencijos, lyg Lietuva 
nebūtų turėjusi aukų nacių ka- 
cetuose, lyg Lietuvos žydai 
nebūtų Lietuvos piliečiai ir jų 
išlikusių liudininkų nebūtų 
Lietuvoje, kurie taip pat kentėjo 
kaip ir lietuviai. Argi Lietuva ir 
jos piliečiai kalti, kad Lietuva 
buvo okupuota, kad į Lietuvą 
buvo nacių vežami žydai sušau
dymui net iš Vengrijos? Ar ir 
Vengrijos prezidentas atsipra
šys? Ar nežinoma, kad vyskupas 
Paltarokas užprotestavo ir eks- 
komunikavo tuos, kurie prisidės 
prie žydų žudymo? Ar nežino
ma, kad specialus generolas 
Stahlecker jau antrąją karo 
dieną buvo atsiųstas su specia
liais SS daliniais naikinti ne 
tik žydus, bet ir lietuvius? Lie
tuva buvo okupuota: Hitlerio 
draugo Stalino kariuomenei pa
bėgus iš Lietuvos, įžygiavo 
Vokietijos kariuomenė. Lietu
vių pastangos sukilimu atgauti 
laisvę buvo tuojau sužlugdytos.

vęs įteikti Popiežiui atsistatydi
nimo pareiškimą. Naujosios tai
syklės reikalauja visiems kar
dinolams, sulaukus 75 metų 
amžiaus, raštu pareikšti apie 
atsistatydinimą. Tolimesnis 
mūsų mylimo kardinolo buvi
mas pareigose priklausys nuo 
popiežiaus.

Dalyvavau kardinolo laikomo
se Šv. Kazimiero kolegijos kop
lyčioje mišiose ir jutau tikrai 
labai šiltą ir tvirtą kardinolo 
asmenybę, sugebėjusią atlaikyti 
sunkiausius Lietuvos vergovės 
metus, būti ir likti visų mylimu 
dvasiniu Lietuvos vadu.

Prel. K. Vasiliauskas, Sibiro 
kalinys, šia proga atlaikė Lietu
vos kankinių koplyčioje šv. Mi
šias, asistuojant kun. Vladui 
Dielininkaičiui. Man dabar pir
mą kartą teko buvoti toje kop
lyčioje, kurios statymo komitete 
(Lithuanian Martyrs Chapel 
Committee) aš buvau sekre
toriumi. Rinkome aukas. 
Gausiai aukojo visi lietuviai už 
Lietuvos ribų, o ypač Amerikos 
vyčiai, kad toji Lietuvos 
kankiniams skirta koplyčia 
stovėtų prie Šv. Petro karsto, 
pagerbiant Lietuvos, nacių ir 
bolševikų nukankintuosius. 
Bet, koplyčią statant, Maskva 
užpuolė to meto Vatikano 
diplomatus, pareikšdama, kad 
tokios koplyčios statymas yra 
nepageidaujamas. Vatikanas 
dėl to nesustabdė statybos, bet 
ano meto aplinkybėse Maskvos 
spaudimui nusileido tiek, kad 
pataisė „Lietuvos Kankinių 
Aušros Vartų koplyčios” vardą, 
nubraukdamas žodį „kanki
nių”. O dėl „Aušros vartų” var
do užprotestavo Lenkijos diplo
matai, nes esą Aušros Vartų 
koplyčia, esanti Vilniuje yra ir 
Lenkijos šventovė, ne vien tik 
Lietuvos. (Atsimenu, kaip 1950 
m. Vokietijoje būdamas ir klau
sydamas per radiją iš Paryžiaus 
transliuojamas lenkiškai gegu
žines pamaldas, girdėjau kaip 
melsdamiesi lenkų kunigai į Šv. 
Marijos litaniją įterpdavo: 
„Aušros Vartų Marija, Lenkijos 
Karalienė, melskis už mus!...” 
Taip lenkai puoselėjo Aušros 
Vartų priklausomybę Lenkijai). 
Bet Vatikanas to lenkų protesto 
nepaisė. Taip ir paliko vardas — 
„Lietuvos Aušros Vartų koply
čia”. Koplyčioje viena siena 
buvo projektuota atžymėti Lie
tuvos kankinius: nužudytus Lie
tuvos vyskupus, kunigus, Sibire
ir nacių kacetuose. Visa tai liko 
neišpildyta.

Prel. K. Vasiliauskas, laiky
damas šv. Mišias, pasakė ypa
tingą pamokslą: „Laikome šias 
šv. Mišias kankinių koplyčioje, 
atstovaudami visą tremtinių 
bendruomenę: jūs buvote karo

Mes turime dar ir Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės du gyvus 
narius: Mečį Mackevičių, Tei
singumo ministrą, kalėjusį Stut
thofe kaip Lietuvos įkaitą, 
turime ir Adolfą Damušį, Pra
monės ministrą, buvusį nacių 
kalėjime... Ir Mykolą Naujokai
tį, ir Bronių Railą, ir Liudą 
Reivydą ir daug liudininkų, 
okupuotos Lietuvos išmestų į 
Vakarus... O vargšas preziden
tas užtraukia gėdą Lietuvai ne
teisingu atsiprašymu. Atsiprašė 
už kažką... už Lietuvą, kuri 
buvo okupuota ir valstybės, 
kurios 1941 m. nebuvo?

Pagerbiame nacių genocido 
Lietuvoje aukas, visų pavergtos 
Lietuvos piliečių aukas, kurios 
dar nesuskaičiuotos, kurioms 
visi lietuviai, iš Lietuvos išmes
tieji, priklauso, 50-mečio proga 
maldomis susijungėme su kan
kintais, žuvusiais broliais ir 
seserimis, įrašusiais į Lietuvos 
istoriją lietuvio laisvės kovą.

Susikaupimas Romoje 
50-metį minint

Šalia vaizdo apie šventę Stut
thofe, atžymint 50-ąsias metines 
nuo Hitlerio nugalėjimo, tenka 
sustoti ir prie tolimesnių įspū
džių, apie šventę Romoje. Čia 
buvimas maloniame viešbutyje 
,,Vilią Lituania” sutapo su at
vykimu į Romą Jo eminencijos 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus. Kardinolas buvo lydimas 
vysk. Vladislovo Michelevičiaus 
ir prel. Kazimiero Vasiliausko, 
Vilniaus Katedros klebono. Vi
soje Lietuvoje ir už Lietuvos 
ribų labiausiai gerbiamas mūsų 
kardinolas į Romą buvo atvažia

audrų nublokšti į vakarus, mes 
buvome nublokšti į rytus. Dau
gelis turėjo paaukoti savo 
gyvybę ant tėvynės aukuro. 
Džiaugiamės, kad atėjo laisvė 
tėvynei ir, kad vėl .kaip broliai 
galime visi susitikti prie vieno 
altoriaus ir bendrauti. Norėčiau 
pakviesti, kad šitų šv. Mišių 
metu, kurias mes aukosime prie 
Šv. Motinos Marijos, su ypatin
ga meile ir pagarba prisimin
tume tuos, kurie daug patyrė 
vargų, kovodami už tėvynės 
laisvę, kad šitų mišių metu 
pamatytume ir Sibiro platybes^ 
ir kalėjimų kameras, ir tūkstan
čių tūkstančius žuvusių, gelbė
jant savo tėvynę. Kad būtų 
Viešpats Dievas ypatingai gai
lestingas tiems, kurie mirė už 
šventus idealus. Aušros Vartų 
Marijai užtariant, mes pajėgsi
me ir šiandieninėje valandoje 
stovėti tvirtai, ginant šviesiuo
sius tautos ir tikėjimo idealus”.

Prel. K. Vasiliauskas įteikė 
man Mykolaičio Putino eilėraštį 
„Mortuos voco” dėl kurio jis 
buvo bolševikų areštuotas ir į 
Sibirą ištremtas.

Šiomis įspūdingomis dviejų 
kunigų, Sibire kalėjusio kunigo 
ir į vakarus priversto pasitrauk 
ti kunigo, laikomomis mišiomis, 
aukojamomis už nacių ir bolše
vikų genocido aukas, lietuvių 
projektuotoje ir pastatytoje prie 
Šv. Petro karsto Lietuvos Kan 
kinių koplyčioje, gegužės 29 d 
buvo atžymėtos 50-metinės Ro 
moję. Lietuvos kankinių koply 
čioje mišioms laikyti turėjo būti 
gautas specialus leidimas, kurį 
parūpino prel. Butkus, Šv. Ka
zimiero Kolegijos Romoje 
rektorius.

Įspūdinga buvo sekmadienį 
suma didžioje Šv. Petro Vatika
no katedroje, kurioje prie alto
riaus asistavo monsinjoras K. 
Vasiliauskas, o iškilmingoje 
kapitulos eisenoje mačiau ir 
prel. Tulabą, taip pat labai 
įspūdingas buvo ir trečiadienis 
(gegužės 31 d.), kada popiežius 
skyrė pasimatymą atvykusiems 
į Romą. Šv. Petro aikštėje susi
rinko didelė minia. Gražiai 
pasirodė jaunų šokėjų ir choro 
grupė iš Marijampolės. Jie po
piežių sveikindami, uždainavo: 
„Ąžuolai žaliuoja žemėj Lietu 
vos, žmonės Lietuvos ąžuolais 
žaliuos!” Popiežius atsakė: 
„Kristaus vardu sveikinu Jus, 
žmones Lietuvos! Marija jus 
globos! Garbė Jėzui Kristui 
nuskambėjo Šv. Petro aikštėje 
graži lietuviška tarsena iš 
popiežiaus lūpų.

Tenka priminti ir Fątimą. 
Vietovė, kurioje jau 1917 m. 
vaikams apsireiškusi Marija 
prašė jų melstis, kad Rusija

(Nukelta į 4 psl.)

Grįžkime į savas 
parapijas!”

Po Lietuvos genocido pradžios 
— Baisiojo birželio — paminė
jimų daugumas visuomeninių 
renginių organizatorių lengviau 
atsikvepia, nes tai kone pasku
tinis darbas, žymintis dar vienų 
„veiklos metų” pabaigą. Vasarą 
pasitenkinama paprastesnio po
būdžio suėjimais, išvykomis, 
gegužinėmis, na, žinoma, ir sto
vyklomis.

Ką gi, nuo praėjusio rudens 
lietuviška veikla ne tik Čika
goje, bet ir kituose, didesniuose 
bei mažesniuose lietuvių 
telkiniuose tiesiog kunkuliavo. 
Niekas negalėtų pasakyti, kad 
buvome apsnūdę, išsisėmė, 
išsekę, kaip upeliai ilgesnės 
sausros metu. Ir publikos rengi
niuose netrūko. Įsivaizduokite 
tokius dyvus: vienoje veiklioje 
lietuviškoje apylinkėje rengėjai 
viešai atsiprašė visuomenės, 
kad nuo durų turėjo grąžinti 
svečius dėl vietų stokos! Tai jau 
seniai girdėtas mūsuose reiš
kinys ir, reikia tikėti, kad čia 
nebus išimtis, o ateinančio 
rudens įvykių viltingas prana
šas.

Atrodo, kad pradedame iš
mokti „nuryti savas ambicijas”, 
jungiant jėgas bendram labui. 
Šiais metais keletą kartų pasi
taikė, kad minėjimus ar kitus 
renginius kartu sutarė ruošti 
kelios organizacijos, atsisakiu
sios savo natūralaus palinkimo 
„pirmauti” ir kitiems užbėgti už 
akių. Pvz., Cicero mieste net du 
kartus, ruošiant paminėjimus, 
bendradarbiavo vietinė LB 
apylinkės valdyba ir ALTo sky
rius; už poros savaičių Lemonte 
ruošiami pietūs padėti dviem 
mažametėm lietuvaitėm susida
riusias už gydymą išlaidas 
apmokėti, o ruošėjai — kelios 
mūsų labdaros organizacijos, 
draugiškai sujungę rankas, kad 
lengviau pakeltų užsimotą 
naštą. Gegužės mėnesį rengto
je JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos konferencijoje „Pagalba 
Lietuvai” taip pat suvažiavo 
įvairių organizacijų atstovai, 
nešykštėdami pasidalinti patir
timi ir patarimais, nes visų 
tikslas tas pats — ištiesti dosnią 
pagalbos ranką savo tautie
čiams tėvynėje.

Panašių džiuginančių reiški
nių, kur kooperavimas ir nuo
širdus bendradarbiavimas 
nugali įprastines atsiribojimo

Danutė Bindokienė

nuo kitų panašių organizacijų 
ar institucijų tendencijas, buvo 
visuose didesniuose lietuvių 
telkiniuose. Tačiau yra dar opų, 
kurias gydyti reikia ir pa
stangų, ir pasiaukojimo. Tai 
lietuviškosios parapijos, ypač 
Čikagoje. Jų išlikimas (o jų jau 
tiek nedaug belikę...) šiandien 
per daug vilčių neteikia, bet 
gyvastingumą dar galėtume 
pratęsti. Kas žino, gal sąlygos 
vėl kažkaip pasikeis ir gy
ventojų sudėtis apylinkėse, kur 
anksčiau gyveno tiek daug 
lietuvių, vėl pasvirs mūsų 
naudai.

Šiemet (ir anksčiau) daug 
parapijų šiame žemyne skelbėsi 
švenčiančios ilgo amžiaus 
sukaktis. Su liūdesiu reikia 
pripažinti, kad daugeliu atveju 
tie aprašymai skambėjo tarsi 
nekrologai. Parapijų lietuviš
kumo žymių jau nedaug matyti 
— tik steigėjai (tų juk pakeisti 
neįmanoma) ir, kai kuriais atve
jais — vardas. Jau siūlyta įvai
riausių „receptų” ir išeičių iš to 
akligatvio, bet drįstame 
pasiūlyti dar vieną: visiems ben
drai jungtis su šūkiu — „Grįž
kime į senąsias parapijas!”

Kartą per mėnesį, paskirtą 
sekmadienį visi buvusieji tos 
lietuviškos parapijos parapi
jiečiai, nors išsibarstę po plačias 
apylinkes, turėtų pasiryžti ir at
vykti į šv. Mišias, užpildyti 
bažnyčią lietuviškos maldos bei 
giesmės garsais. Be abejo, vie
tiniai klebonai per daug 
neprieštarautų ir sutiktų vienas 
Mišias per mėnesį „atiduoti” 
šiam nostalgiškam tikslui. O 
ten, kur dar vyksta pamaldos 
lietuvių kalba, problemos iš viso 
nebūtų. Kai kas suabejos: 
juk reikia organizatorių, rei
kia lietuvio kunigo, reikia... 
Pradžioje, kol tradicija įsibėgė
tų, gal organizacinių darbų 
galėtų imtis vietiniai skautai, 
šauliai, vyčiai, ateitininkai ar 
netolima LB apylinkė. Gali
mybių yra, tik reikia gerų norų.

Tingių vasaros dienų slink
tyje, užuot „išjungę smegenis” 
iš visų lietuviškų reikalų, 
pavartykime mintyse šią idėją, 
kad, „veiklos metams” vėl atė
jus, galėtume konkrečiai dirbti. 
Čia taip pat puiki proga pasi
reikšti geranoriškam bendra
darbiavimui, be „varžovų ir 
ambicijų” susikryžiavimo.

PARTIZANINIO 
PASIPRIEŠINIMO 
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Sustojom visi keturi, nusiėmėm kepures, persižegnojom, 
sukalbėjom maldą. Prasidėjo kelionė į namus; du iš 
Skapiškio, vienas iš Rokiškio ir vienas iš Panemunio, 
— tas, kuris bėgo, klumpes pasikišęs po pažastimis. 
Paaiškėjo, kad aš daugiausia nusimaniau apie 
astronomiją ir, žiūrėdamas į Šiaurės žvaigždę, parodžiau 
jiems Didžiuosius bei Mažuosius Grigo ratus, o kartu 
ir kryptį, kur mums reikėjo keliauti. Pavargę po dienos 
žygio ir greito bėgimo, nutarėm dar paeiti ir tada nakvo
ti. Suradom panašesnę vietą nakvynei, prisirovėm 
samanų ir, pridėję pušų šakų, įsirengėm gultus.

Trumpai miegojom, nes buvo šalta. Žemė padengta 
šalna, o mūsų ploni rūbai taip pat pabalo. Anksti rytą 
klaidžiojom po pelkėtą vietovę, norėdami išeiti šiaurės 
link, bet kelią pastodavo platokas ir gilus upelis. Vaka
rop, šiaip taip nugalėję tą vandens kliūtį, priėjom kaimą, 
pamatėm vienoj troboj žiburius. Prislinkę prie lango, ma
tėm tarpe savęs kalbančius valstiečius. Troboje rusų ne
buvo. Mums pasibeldus į duris, iš vidaus atsiliepė len
kiškai, klausė, kas mes tokie esame. Vienam iš mūsų 
lenkiškai paaiškinus, kad bėgam iš Raudonosios armijos, 
mus įsileido vidun. Paaiškėjo, kad tai buvo sodyba, tu
rinti ryšius su lenkų partizanais. Paprašius valgyti, 
šeimininkė užvirino arbatos, atnešė duonos kepalą ir 
cukraus. Ant stalo mes padėjom amerikietišką konser
vų dėžutę ir ėmėm drauge su šeimininkais vaišintis. Kai 
kurie išgėrė net po septynias stiklines arbatos, taip

buvom išalkę ir ištroškę. Nuotaika pasitaisė. Po vaka
rienės trobon įsiveržė ginkluoti lenkų partizanai ir 
pranešė, kad jie ką tik susprogdino vieną NKVD sunk
vežimį ir apšaudė kitą, pravažiuojantį plentu. Rodė pa
imtus trofėjus, automatiškus šautuvus ir kulkosvaidį. 
Jie siūlė mums prie jų prisidėti ir likti kartu su jų dali
niais. Mums paaiškinus, kad norime grįžti į savo vie
toves, jie mandagiai atsisveikino ir palinkėjo laimingo 
kelio. Taip mes vėl išėjom į tamsią naktį, pilną nežinios 
ir įvairių netikėtumų, nes tolumoje vis dar pakildavo 
raketos, girdėjom pavienius šūvius. Matyt, NKVD 
kariuomenė tikrino kaimus ir sodybas toj vietoj, kur 
buvo užpulti jų sunkvežimiai. Greičiau iš tos vietos, kad 
tik vėl nepakliuvus į jų nagus! Mūsų kelias tiesia kryp
timi būtų buvęs apie 130 km, betgi mes ėjom išraity
tais, nuošaliais keliukais, apsidairydami, aplenkdami 
miestelius ir kaimus. Į nuošaliai esančias trobas pasi- 
belsdavom, pasiklausdami kelio. Neturėjom žemėlapio, 
tik aplamai suvokėm kryptį: Širvintos, Ukmergė, Ka
varskas, Troškūnai, Viešintos, Skapiškis. Atstumas, 
rodos, nedidelis, tiesia kryptimi ne daugiau kaip 150 km, 
tačiau, keliaujant naktimis be jokio žibinto, apeinant 
įtartinas kliūtis, kelionės maršrutas buvo kur kas il
gesnis. Retai kada naktį padarydavom 30 km. Vietovėje 
netoli Širvintų ilgai beldėmės į vieną nuošalų namą, kol 
pravėrė langą išsigandęs žmogus. Išklausinėjęs, kas mes 
esame ir ko norime, jis neleido pas save užeiti ir pernak
voti daržinėje, bet piktokai parodė tolumoje žiburiuo
jančią trobą ir sako galėsite ten apsistoti. Kai mes 
priėjom prie tos trobos ir, atsargiai dairydamiesi naktyje, 
žvilgterėjom pro menkai užtiestą langą, viduj pamatėm 
rūkančius kareivius rusiškom milinėm — greit sprukom 
šalin. Gerai, kad neužbėgom ant jų sargybinių. Užėję 
toliau vienkiemį, išsiklausinėjom sutiktą moterį, kas ten 
per kareiviai galėjo būti. Ji pasakė, jog tai NKVD 
būstinė, o senis, nurodęs žiburius, buvo „skrebų” tėvas, 
plačiai žinomas visoj apylinkėj. Per visą mūsų kelionę

tas tik ir buvo vienintelis neigiamas tipas. Kiti žmonės 
mums buvo labai draugiški, malonūs valstiečiai, lietu
viai patriotai. Daugumas vaišindavo, kuo turėdami, dar 
ir kelionei įdėdavo. Menu, kaip vienoj daržinėj visą parą 
gydžiau du sunegalavusius draugus, jie stipriai vidu
riavo. Senutė atnešdavo išvirusi kažkokių žolelių arba
tos, kvepiančių lyg darželių mėtomis, lyg čiobreliais. 
„Sūneliai, gerkite, pagysite, pamatysite kaip ranka 
atims!” Prisiklausėm toje apylinkėje baisių dalykų, kaip 
ties Šešuoliais NKVD nušovė keliolika jaunų vyrų, kai 
kur trobas sudegindavo, o visą turtą išsiveždavo.

Baisus raudonasis teroras užklupo Aukštaičių 
kraštą. Tai buvo pirmieji ateinančios didžiulės nelaimės 
ženklai mūsų tautai. Kas dabar bus? — klausė 
susirūpinę, pilni išgąsčio žmonės.

Mums kelią užtvėrė Šventoji upė. Tiltai dažniausiai 
saugomi NKVD kariuomenės, todėl reikėjo ją apeiti 
kitose vietose. Mums į pagalbą atėjo vienas lietuvis 
ūkininkas. Jis pakinkė savo arkliuką, liepė sėsti mums 
į ratus ir išvažiavom. Jam vienam žinomu keliu 
pasukom lėkštu krantu išilgai upės ir ten, pasisukioję 
po brastą, lengvai pervažiavom į kitą krantą. Tekantis 
vanduo tik porą kartų apsėmė vežimo dugną, kojos 
lengvai sušlapo, bet už tai sausi buvo visi drabužiai. 
Lapkričio naktys 1944 metais buvo šaltos ir neramios, 
pilnos nežinios ir baimės. Svetimi žmonės atėjo į mūsų 
kraštą iš Rytų, žudyti ir plėšikauti. Baisi atrodė tada 
Šventoji upė, jos vanduo toks tamsus ir juodas naktį. 
Atsargiai brendantis ir traukiantis vežimą arklys rodė
si mus tempia kažkur į gelmę. Stovėjom ratuose kaip 
žąsiukai viens kitam įsikibę į šonus, prisiglaudę ir 
tylūs...

Priėjom plentą Utena Ukmergė Kaunas. Sukritę 
griovio pakraščiuos, stebėjom pro šalį riedančius veži
mus. Kai privažiavo prie mūsų stebėjimo vietos vežimas, 
pusiau pakrautas šieno, žiūrint naktį iš apačios 
prisiglaudus prie žemės paviršiaus, buvo matyti vienas

važiuojantis žmogus. Mes staiga prišokom ir prisistatėm 
nustebusiam savininkui pabėgėliais iš Raudonosios ar
mijos. Ūkininkas buvo iš Kavarsko apylinkių, ilgai 
užtrukęs Ukmergėje ir dabar vėlai grįžtantis namo. Jis 
pasakė, kad ir jo sūnų NKVD kariuomenė neseniai 
nušovė netoli namų, ant jo sklypo. Tėvas pasakojo ir 
jaudinosi. Jis pasiūlė mums apsistoti jo sodyboj, nes ryt, 
girdi, šeštadienis, jis iškūrensiąs pirtį ir mes visi keturi 
galėsim nusiprausti, pailsėti per sekmadienį. Girdi, 
NKVD kariuomenės siautėjimai jau praėję tose 
apylinkėse, neatrodo, kad jie galėtų greit vėl sugrįžti. 
Mums važiuojant per Vidiškes, jis patarė sulįsti į šieną. 
Sako, Vidiškėse stovi rusų kareiviai ir vežimų netikrina, 
o, be to, aš juos beveik visus pažįstu, nes dažnai pro čia 
važiuoju.

Mes taip ir padarėm, šis nepažįstamasis nekėlė jokių 
abejonių. O, blogiausiu atveju, jeigu būtų priėjęs vienas 
sargybinis, mes galėjom keturiese jį nuginkluoti. 
Pravažiavom be incidentų. Pravažiuojant vežimo 
šeimininkas užkalbino sargybinį, tas kažko dar paklausė 
ir taip mes ramiai sau toliau nuvažiavom Kavarsko link. 
Važiuoti šiene per Kavarską nesiryžom, nes ten 
stipresnės kariuomenės ir „skrebų” įgulos. Su tuo 
ūkininku susitarėm susitikti už Kavarsko ant vieškelio. 
Mes keturiese apėjom kiemais Kavarsko miestelį iš 
vakarų pusės. Jis žodį ištesėjo, mūsų nekantriai laukė. 
Parsivežė namo, pavaišino karšta arbata, davė išgerti 
ir degtinės po stikliuką. Priėmė kaip savo sūnus. 
Išdalino mums po švarių baltinių eilutę, iškūreno pirtį 
Nusiprausę su kitais to kaimo vyraispamažu atsigavom. 
Šeimininkė išvirė cepelinų ir labai skanios pieniškos 
sriubos, kaip aukštaičiai sako, bulviniai kleckeliai. Va 
karop pats šeimininkas mus palydėjo, parodė tą vietą 
kur buvo nušautas jo sūnus. Ten radom pastatytą mažą 
medinį kryželį.

(Bus daugiau)

I I
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LIETUVIU TELKINIAI

CLEVELAND, OH

ĮDOMI KULTŪRINĖ 
PROGRAMA

Lietuviškų Kultūrinių dar
želių draugijai sumaniai va
dovauja Vincas Apanius. Kiek
vienų vasarų ši draugija su
ruošia įdomius pobūvius - kon
certus. Liepos 8 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. visi kviečiami į Gwinn 
dvarų, Bratenahe, kur bus gė
rimai, užkandžiai ir įdomi operų 
arijų, duetų ir populiarių dainų 
programa. Girdėsim bosų-bari- 
tonų Robert W. Becker, daina
vusį Europos operų teatruose ir 
suprantu Laura Schwartz. Dėl 
informacijų ir rezervacijų skam
binkit Vincui Apaniui, tel. 
729-0843. Pelnas Kultūrinių 
darželių išlaikymui.

POPIEŽIAUS
PALAIMINIMAS

Šventasis Tėvas, popiežius 
Jonas Paulius II, pagerbė Cleve- 
lando Šv. Jurgio parapiją — jos 
šimtmečio proga suteikdamas 
palaiminimą. Iš Vatikano gau
tas pergamento ritinys su palai- 
minimu. Šis raštas bus 
įrėmintas ir pakabintas Šv. Jur
gio bažnyčios pastate.

JURGINES GEGUŽINE

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos metinė gegužinė ir sugrįžtu- 
ves bus klebonijos sode š.m. 
liepos 16 d., sekmadienį, po Su
mos. Visi parapijiečiai ir 
bičiuliai kviečiami šioji 
viešnagėn.

CLEVELANDIEČIAI 
VYKSTA i A.P.P.L.E. 

KURSUS

A.P.P.L.E. seminarai Lietu
voje prasidės liepos 10 d. ir tę
sis keturias su puse savaitės. 
Seminaruose darbuotis vyksta 
septyni clevelandiečiai. Jau 
ateinantį antradienį iškeliauja 
Algirdas ir Amanda Mulioliai, 
o šeštadienį — Danguolė 
Vodopalienė. Savaitę vėliau 
iškeliauja Algis ir Irena Ged- 
riai, Vytenis ir Aldona Miški
niai.

Danguolė po dvi savaites dirbs 
Vilniuje ir Šilutėje. Ji rūpinsis 
vertėjų paskyrimu. Amanda, 
Irena ir Aldona bus Kėdainiuo
se ir Šilutėje. Amanda eis pro-

•amos direktorės ir tiksliųjų 
okslų sričių koordinatorės 
ireigas; Irena — pradžios mo

kyklos mokytojų skyriaus koor
dinatore, o Aldona dėstys ma
tematikos metodiką. Jau visi 
gerai pažįstame Algio Gedrio fil
mus iš praėjusių seminarų, o 
Algirdas ir Vytenis prisidės, kur 
reikės.

Paskutinis seminaras — 
Anykščiuose. Ten švęsime 
A.P.P.L.E. penkmetį. Čia daly
vaus dėstytojai iš JAV ir kvies
ti svečiai iš Lietuvos, kurie 
keletą metų dirbo su A.P.P.L.E.

T.G.

Gen Shalikashvilli, JAV Karo pajėgų vyriausias vadas (dešinėje) ir JAV LB 
Tarybos vicepirmininkas Vytautas Vidugiris, susitikę Los Angeles, CA, disku 
tuoju Lietuvos įsijungimo i NATO galimybes

NEW YORK, NY

PRISIMINTAS
BAISUSIS BIRŽELIS

Sekmadienį, Švč. Kristaus 
Kūno ir Kraujo šventėje (De
vintinės), birželio 18 d., New 
Yorke, šįmet buvo pati karš
čiausia diena. Temperatūra vir
šijo 90 laipsnių. Tą sekmadienį 
newjorkiečių lietuvių visuome
nė prisiminė 1940 m. birželį, kai 
Sovietų Sąjunga, okupavusi Lie
tuvą, Sibiro kančioms ir mirčiai 
išgabeno tūkstančius lietuvių.

Minėjimas buvo pradėtas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
11 vai. šv. Mišių auka už visus, 
kurie amžinai pasiliko Amžino 
įšalo žemėje. Mišias, kartu su 
parapijos klebonu kun. Vytautu 
Palubinsku, aukojo buvęs šios 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis, buvęs Atsimainy
mo parapijos vikaras kun. Sta
sys Raila ir buvęs Angelų Ka
ralienės parapijos vikaras, da
bar gyvenantis Floridoje, Vy
tautas Pikturna, kuris ir pa
mokslą pasakė. Pamokslą pra
dėjęs apie tą sekmadienį šven
čiamos bažnytinės Švč. Kristaus 
Kūno ir Kraujo šventės prasmę, 
sugebėjo pažvelgti ir į Baisiojo 
birželio ištremtųjų mūsų tautie
čių kančias ir jų likimą.

Parapijos bažnytinis choras, 
giedamąsias Mišių dalis (Kyrie, 
Gloria ir Agnus Dei — Fr. Gru- 
ber, o Sanctus ir Benedictus — 
Tazes), giedojo lotyniškai. Mišių 
intarpuose dvi giesmes: „Priimk 
į laimės šalį” — A. Virbicko ir 
„Parveski, Viešpatie”, — J. 
Strolia, žodž. P. Jurkaus, solo 
giedojo Vytautas Alksninis (pas
tarąją giesmę giedojo kartu su 
parapijos choru). Chorui vado
vauja muz. Asta Barkauskienė.

Po Mišių ir palaiminimo su 
Švč. Sakramentu, antroji minė
jimo dalis vyko apatinėje, mažo
joje parapijos salėje.

Salės papuošimas, atliktas ar
chitektės Irenos Puidokienės, 
atitiko dienos rimtį. Ant prieša
kinės sienos buvo pakabintas 
juodos medžiagos gabalas. Jo vi
duryje, juodu kaspinu perrišta, 
Lietuvos trispalvė. Šonuose — 
juodi kryžiai, koplytėlės, besi
driekiu balti ir juodi kaspinai.

Minėjimą pradėjo LB NY apy
gardos pirmininkė Laima Šilei- 
kytė-Hood. Susikaupimo minute 
pagerbus Sibiro tremtyje miru
sius, maldą kalbėdamas kun. 
Vyt. Palubinskas kreipėsi į 
Aukščiausiąjį: „Išklausyk mūsų 
maldas, Viešpatie, už nekaltai 
į tremtį išvežtus, kentėjusius ir 
ten mirusius mūsų brolius ir se
seris ir savojoje karalystėje su
teik jiems amžiną garbę ir ra
mybę”.

Sekė rašytojo, savaitraščio 
„Darbininkas” redaktoriaus 
Pauliaus Jurkaus žodis. Kalbė
tojas, trumpai papasakojęs apie 
Lietuvos vėliavos istorinę kil
mę, ant dviejų pakopų esančias 
(po tris ant kiekvienos) 
lietuviškų spalvų žvakutes 
uždegti pakvietė LB NY apygar-

(K
Atsisveikinime su Lietuvon gyventi išvykstančia O. Mikulskiene š.m. gegužės 21d. Lietuvių 
namuose, Clevelande. Iš k. — Elena ir Jurgis Malskiai, Ona ir Vacys Rociūnai, prel. A. Goldikov- 
skis, Ona Mikulskienė, J. Budrienė. Atsisveikinimo žodį taria Dievo Motinos parapijos klebonas
kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

dos pirmininkę Laimą Šilei- 
kytę-Hood, naujosios apylin
kės „Versmė” pirmininką dr. 
Algį Pliūrą ir buvusį Dachau 
koncentracijos politinį kalinį 
kun. Vytautą Pikturną. Kitas 
tris žvakutes uždegė jaunųjų 
atstovai: Gediminas Pliūra, 
Ramūnas Bartulis ir Mantas 
Barkauskas. Savo kalbą tęs
damas, P. Jurkus glaustai pa
žvelgė Stalino užmačias išnai
kinti lietuvių tautą ir apie jos 
(tautos -P.P.) išlikimą. — „...ne
būkime pasimetę, būkime išdi
dūs, Lietuva yra mūsų tėvynė, 
mylėkime ją ir dirbkime jos 
gerovei...” — baigė savo kalbą 
Paulius Jurkus.

Meninę programos dalį atliko 
apylinkės „Versmė” nariai. Dr. 
Algis Pliūra (be muzikinės pa
lydos) padainavo dvi liaudies 
dainas: „Teka sąųlužė”, ir „Ant 
Nemuno krantd”, paflltaitė ir 
vaizdelį „Graži tu mano brangi 
tėvyne”. Viktoras Zikas dekla
mavo du Bernardo Brazdžionio 
eilėraščius: „Ištrėmimo keliai” 
ir „Svetimi kalnai”. Taip pat B. 
Brazdžionio eilėraštį „Tėvynės 
gėlės” padeklamavo Daiva Bar- 
tulienė. Po to, dr. A. Pliūrai ar
monika pritariant, jie. padaina
vo porą dainų, kartų.dąinuoti 
pakviesdami ir visus minėjimo 
dalyvius.

Visiems prie šio renginio pri- 
sidėjusiems ir jame dalyvaujan
tiems nuoširdžią padėką išreiš
kė LB NY apygardos pirminin
kė Laima Šileikytė-Hood.

Minėjimą rengė LB NY apy
gardos valdyba.

P. Palys

EAST ST. LOUIS, IL

ŠIMTAMETĖJE NEKALTO 
PRASIDĖJIMO 
PARAPIJOJE

Aukšta tvora aptverto Nekal
to Prasidėjimo parapijos sklypo 
pietvakarių kampe, Baugh ir 
15-tos gatvių sankryžoje, East 
St. Louis mieste, stovi šviesiai 
rusvų plytų lietuvių katalikų 
šventovė, o prie jos prisiglaudusi 
klebonija. Abu pastatai sujungti 
taip, kad tiek maldininkai pas 
kleboną, tiek klebonas pas 
maldininkus gali pereiti „nesu
šlapę padų”. Šiuo patogumu ir 
buvo naudotasi iki 1992 metų 
vasario, tai yra iki to laiko, kol 
parapija turėjo savą lietuvį 
kunigą.

Minėtų metų žiemą parapijai 
tarnavęs klebonas, pranciš
konas kunigas Vytautas 
Balčiūnas, buvo perkeltas Flo- 
ridon, St. Petersburg Beach 
misijų parapijon. Vietinės diece
zijos vyskupas parapijai 
administruoti paskyrė jauną, 
vos prieš porą metų iš Lenkijos 
atvykusį, kunigą Tadeusz Gego- 
tek. Kunigas Tadas parapijon 
atvažiuodavo tris kartus 
savaitėje, nes vikaru dirbo kitas 
keturias savaitės dienas ameri
kiečių Šv. Henriko parapijoje, 
kurioje turėjo savo butą.

Norėdami apsaugoti parapijos 
pastatus ir juose esantį turtą 
nuo dažnų vagysčių ir apiplė
šimų, patikėtiniai surado jauną 
lietuvį, kuris veltui gyven

damas klebonijoje, įsipareigojo 
atlikti tam tikrus darbus. Turė
dami klebonijoje jau nebe 
dvasininką, bet pasaulietį, 
kunigo Tado pageidavimu, 
atskyrėme kleboniją nuo 
parapijos raštinės ir šventovės 
aklina siena.

Kunigą Tadą Gegotek ban
dėme prisipratinti visam laikui. 
Parapijos „lingvistas” ėmė 
įrodinėti, kad kunigas turėjęs 
kilti iš lietuvių, nes jo pavardė 
esanti labai panaši į Lietuvoje 
mėgiamo paukščio vardą 
„gegutė”. Kunigas tuos iš
vedžiojimus su šypsena priim
davo, savo parapijiečius pamė
go, bet jam nebuvo lemta šioje 
parapijoje ilgiau negu tris 
mėnesius išbūti. Jaunas kuni
gas vertingesnis ten, kur 
parapija žengia į gyvenimą, o ne 
šlepsi iš jo. Jaunas reikalingas 
ten, kur mdkykla, jaunimas, 
kur organizacijos, kur gyveni
mui ruošiamasi, bet ne tursno- 
jama iš jo. Po trijų mėnesių teko 
išlydėti kunigą Tadą kiton, jau 
vokiškos kilp^ės, parapijon.

Nuo to laikė Nekalto Prasidė
jimo parapija buvo aptarnau
jama kunigų pensininkų. Kuni
gas Dirler buvo pirmasis pen
sininkas, parapijos administra
torius. Jį po poros mėnesių 
pakeitė monsinjoras Cun- 
ningham. Parapijiečiai juokavo: 
„Vyskupo Deksnio katedrai mo- 
sinjoras ir tetinka...”

Tai buvo meilė iš pirmo žvilgs
nio. Gerasis monsinjoras ne tik 
vadovavo parapijai, bet parei
kalavo išduoti jam parapijiečio 
vokelius į kuriuos sukišdavo 
didesnę dalį savo kuklaus atly
ginimo. Monsinjoras rūpinosi ne 
tik parapijiečių sielų, bet ir 
parapijos materialine gerove. 
Per savo administravimo laiko
tarpį palaidojęs porą parapi
jiečių, dieną po 1994 metų Vely
kų, gerasis monsinjoras ir pats 
buvo pašauktas namolei...

Parapijiečiai ir vėl baiminosi 
sklindančiais gandais, kad jų 
šventovė bus uždaryta, pastatai 
parduoti. Baimę pakeitė smagi 
nuotaika sužinojus, kad die
cezija ir vėl mus palaiko, vėl 
mumis rūpinasi atsiųsdama 
pensininką kunigą Joseph C. 
Hays. Kunigas Joe, kaip jis su 
meile parapijiečių vadinamas, 
vadovauja jau antri metai, bet 
dar nė vieną sekmadienį 
neužmiršo išreikšti savo jaus
mus sakydamas:

„Aš iš tiesų myliu šią 
parapiją. Tai geriausia parapi
ja, kurią man gyvenime teko ap
tarnauti”.

Visi „svetimtaučiai” kunigai 
išmoko lietuviškai. Prieš 
kiekvienas šv. Mišias jie mus 
pasveikina su „Labas”. Nors iš 
52 parapijiečių gal tik trečdalis 
namuose naudoja lietuvių 
kalbą, bet „Labas” atsako ir kiti 
du trečdaliai maldininkų. Kai 
kurie jų nėra net lietuvių 
kilmės.

Kunigas Joe tiesiog karštli
giškai išgyvena parapijos 
šimtmetį, savo pamoksluose 
nuolatos tai minėdamas, vis ra
gindamas tam šimtmečiui ruoš
tis ne tik materialiai, bet ir 
dvasiniai, o tai pralenks gi 
viską. Parapijiečiai dėkingi ir

Nuotr. V. Bacevičiaus

lietuviškajam „Draugui” savo 
skiltyse skelbiančiam apie atei- 
nančiąją šventę. Sekant įvairių 
paruošos šventei komitetų 
nuoširdų darbą ir rūpesčius, 
parapija gali būti užtikrinta, 
kad sukaktuvės visokeriopai pa
vyks. Tik tegu tie, kurie bent 
menkiausią sąlytį su parapija 
per jos ilgą gyvenimą turėjo, 
rugpjūčio 6 dieną atvyksta ją 
pražilusią pagerbti.

Zigmas Grybinas

DAYTONA BEACH, FL

SVEIKINAME
SUGRĮŽUSIUS

Prieš dvidešimt metų, ilgą lai
ką gyvenę ir dirbę Čikagoje, Bi
rutė ir Vacys Dzenkauskai, nuo
latiniam apsigyvenimui persi
kėlė į Floridą, Ormond Beach, 
įsigijo gražų namą ir vylėsi čia 
praleisti nerūpestingas dienas. 
Džiaugėsi tada daytoniškiai su
laukę mielų gyventojų, padidi
nusių šio telkinio lietuvišką 
šeimą.

Bet Birutės ir Vacio Dzen- 
kauskų gyvenimą lėmė kitos ap
linkybės.

Po keletos metų jų draugas, 
didelės kompanijos prezidentas 
inž. Vytautas Didžiulis, pakvie
tė sugrįžti darban, vadovauti 
kompanijai Lake Land, FL. Vac
lovas Dzenkauskas, baigęs eko
nomijos mokslus, tokiam darbui 
tiko. Palikę Daytoną Beach 
apylinkes, įsikuria Lake Land. 
Bet ir čia nebuvo lemta ilgai 
gyventi. Inž. Vytautas Didžiulis 
kviečia Vaclovą ir Birutę 
Dzenkauskus naujam darbui, 
Lancaster kompanijoje, Fort 
Lauderdale, naujoms atsakin
goms pareigoms.

Palikę Lake Land vietovę B. 
ir V. Dzenkauskai gražiai įsiku

ria Port Lauderdale. Čia keletą 
metų Vacys Dzenkauskas 
kompanijoje dirba labai atsak
ingose pareigose. Laikas nestovi 
vietoje. Metų našta Birutės ir 
Vacio Dzenkauskų gyvenimą 
suka kita linkme. Po keletos 
metų jie atsisveikina su kom
panija, padėkoja kompanijos 
prezidentui inž. Vytautui Di
džiuliui už sudarytas sąlygas 
praturtinti gyvenimą ir sugrįžta 
į Daytoną Beach, FL. Įsigyja ant 
Atlanto kranto gražų condo ir 
ryžtasi nebekelti sparnų, o die
nas leisti gražioje Daytona 
Beach, mielų draugų aplinkoje.

Bet likimas lemia dar kartą 
keliauti. Vėl parduoda nuosa
vybę ir persikelia į anksčiau 
gyventą Čikagą, arčiau savo 
šeimos. Pasitaikė šalta žiema, o 
Floridos oras, vasarą nors ir 
karštokas, nėra taip varginan
tis. Pagyvenę vienerius metus 
Čikagoje, dar kartą išgyvenę šio 
miesto šaltą orą, praėjusių metų 
rugsėjo mėn. Vacys ir Birutė 
Dzenkauskai vėl sugrįžo nuola
tiniam gyvenimui į Daytona 
Beach. Iš naujo gražiai įsikūrę, 
sako niekur iš čia nebekeliau
sią. Taigi per dvidešimtį metų 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
apkeliavo net septynias vietas, 
bet jiems užteko sveikatos ir 
ryžto.

Šių metų gegužės 27 d. į jų 
gyvenamo Ocean West salę su
važiavo arti keturiasdešimt Va
cio ir Birutės artimų draugų 
švęsti jų sugrįžimo šventę.

Šeimininkai paruošė šaunias 
vaišes, kurių metu „Šiaurės 
paukštelius” sveikino jų kolegos 
ir draugai. Valytė Skridulienė 
pirmoji pasveikino sugrįžusius, 
pažymėdama, kad šis telkinys 
džiaugiasi sulaukęs mielų žmo
nių. Kalbėjo Gediminas Lape
nas, Vytautas Abraitis, Stella 
Abraitienė, Kostas Žolynas, Al
dona Sandargienė ir Jurgis Ja- 
nušaitis.

Jaunystės dienų, studijų lai
kus, bendrus darbus dirbę ko
legos prisiminė Birutės ir Vacio 
draugiškumą, nuoširdumą, pali
kus pačius gražiausius prisimi
nimus. Jurgis Janušaitis humo
ro žodyje papasakojo Vacio ir 
Birutės „kelionę per pasaulį”.

We Ship UPS

Užsilmam maisto tiekimu (caterlng)

talman

312-434-9766

dclicatesscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629
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DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL VeJvtaf SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorteied ond Superyiieci by tbe United Stote, Goveilimeni 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IlilNOIS 60608 PHONE (312| 847 7747

IBHDBR

midlcind Padarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ
(708) 598-9400

M»C

Visi sveikintojai džiaugėsi jų 
sugrįžimu, palinkėjo sveikatos, 
ir tos pačios mielos draugystės.

Vacys Dzenkauskas padėkojo 
visiems kalbėtojams ir visiems 
draugams už dalyvavimą šiame 
maloniame susitikime.

Vacys Dzenkauskas baigęs 
Vytauto didžiojo universitetą, 
ekonominius mokslus, studijavo 
Vienoje, Lietuvoje dirbo valdi
nėse įstaigose.

Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
malonaus būdo, draugiški, ak
tyvūs šio telkinio lietuvių 
šeimoje, uolūs visų renginių 
lankytojai, savo aukomis visuo
met paremia kitų organizacijų 
veiklą. Vacys yra vadovavęs 
BALFo skyriui, priklauso ALT 
s-gos Daytona Beach skyriui, yra 
kontrolės komisijos pirminin
kas, Lietuvių fondo vienas iš 
steigėjų ir jo narys.

Sveikiname sugrįžusius Vacį 
ir Birutę Dzenkauskus, linkime 
sveikatos, kad galėtumėte dar 
daugelį metų džiaugtis gyve
nimu gražioje Daytona Beach 
lietuvių šeimoje.

Jurgis Janušaitis

LIETUVA MINĖJIMO
SŪKURIUOSE

(Atkelta iš 3 psl.) 
atsiverstų. Šiuo metu tai 
vienintelė vieta, turbūt, Europo
je, kur yra valstybės pastatytas 
paminklas, kaip padėka Dievui. 
Pastatyta koplyčia padėkoti 
Dievui, kad Vengrija buvo iš
laisvinta iš žiaurios komunizmo 
vergijos. Ar yra kur nors pasta
tytas toks kitas paminklas atžy
mint komunizmo pradžią ir kan
čių, komunizmo vergiją ir iš
reikštą padėką Dievui už išlais
vinimą iš vergijos? Labai įspū
dingi kryžiaus keliai kalnuoto
je gamtoje, kur Mariją mačiusie
ji vaikai vaikščiojo ir kalbėjosi 
su Marija ir su angelais. Vaka
rais didinga žmonių minia, pro
cesija su žvakutėmis, giesmėmis 
ir kalbamu rožiniu, yra di
džios dvasinės jungties, žmo
gaus su Dievu jungties, išraiš
ka. Europos religinis pasaulis 
ryškiai skiriasi nuo Amerikos.

(Pabaiga)
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BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 254-4470
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Surprise.
We Brrilt Healthcare Aminui 

Your Neighborhood.

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. birželio mėn. 30 d.

ANTIFEMINIZMO BANGA
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ar nebūtų patogu gyventi arti gydytojo kabineto? 
Arba sveikatos patikrinimui nueit kelis žingsnius 
pėsčiomis? Dabar galite tai padaryti, nes šv. Kry
žiaus ligoninė yra čia pat, jūsų apylinkėje —

ČIA, TEN, BEVEIK VISUR
Šv. Kryžiaus ligoninė teikia sveikatos paslaugas jūsų 
apylinkėje. Mes turime daugiau negu 300 gydytojų 
125 vietovėse. Yra iš ko pasirinkti, būtų tai šeimos 
gydytojai, specialistai ar ligoninės paslaugos. Viskas 
— arti namų!

STEBINANČIOS PASLAUGOS, 
STEBINANČIOS PROGRAMOS!
Apylinkės gyventojų patogumui Šv. Kryžiaus 
ligoninė nesiriboja tik gydytojais. Mes turime: Gydy
tojų Kabinetų Pavilijoną, „Outpatient" skyrių ir 
Gimdymo Centrą pačioje ligoninėje.

MŪSŲ PATARNAVIMAI ŠIOS 
APYLINKĖS SVEIKATOS 
REIKALUOSE ATKREIPĖ VISO
krašto dėmesį.
Štai jums kita staigmena — Šv. Kryžiaus ligoninė 
priklauso 1% geriausiai pacientus aptarnaujančių 
ligoninių visame krašte ir yra geriausia ligoninė Či
kagoje. Mus aukštai vertina The American Hospital 
Association, Motorola ir Northvvestem universite
tas. Daugelio ligoninių vadovai žiūri į mus, kaip j 
pavyzdį.

STAIGMENŲ PAKIETĖLIS 
VELTUI — TIK JUMS!
Informacija apie mūsų programas, gydytojų sąrašas, 
$350 vertės Šv. Kryžiaus ligoninės paslaugos sveika
tai, nuolaidos ir dovana veltui — tik paskambinkite 
mums šiandien. Jau nebesistebėsite šios ligoninės 
paslaugomis sveikatai, bet džiaugsitės ir būsit 
patenkinti.

I Press, Ganey Associates, 1994
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Holy Cross
HOSPITAL

E x p e c t to be Surprised!
Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600

Holy Cross Hospital is sponsored by the Sisters of St. Casimir

Prieš Lietuvai atgaunant ne
priklausomybę užsienio lietu
vių visuomenėje vyravo antiko
munistinės nuotaikos, dėl kurių 
buvo intensyviai kovojama už 
tėvynės laisvės atgavimą, 
vėliau už nepriklausomos res
publikos pripažinimą. Po penke- 
rių Lietuvos laisvės metų atsi
radęs nuotaikų atoslūgis paliko 
savotišką tuštumą, pristigo 
temų, tai tą spragą pradėjo 
užpildyti antifeminizmo banga. 
Daugumos demokratiškų vals
tybių konstitucijose sakoma, 
kad „visi piliečiai yra lygūs 
prieš įstatymus”, tačiau praktiš
kame gyvenime veikia nerašyti 
įstatymai, kilę iš senų tradicijų 
ir papročių, kuriuos savo pato
gumui įgyvendino vyrai. Nors 
moterų emancipacija iškovojo 
teisę balsuoti, bet taip pat siekia 
atlyginimų lygybės darbe, tar
nyboje. Moterims už tą patį 
darbą ir Amerikoje mokamas 
žemesnis atlyginimas negu 
vyrams, ką ir aš pati patyriau, 
prieš daug metų dirbusi 
viename didžiausių Ohio valsti
jos bankų. Didžiojoje spaudoje 
taip pat paskutiniuoju metu 
skelbiama, kad moterys advoka
tės gauna žymiai mažesnį hono
rarą už vyrus. Baigusi „Ameri
can Institute of Banking”, 
kopiau karjeros laiptais. 
Pagaliau man buvo suteikta 
garbė mokyti naujus tarnau
tojus, baigusius teoretišką 
kursą. Su praktikantu padirbus 
apie dvi savaites, aš personalo 
skyriui turėjau užpildyti anke
tą su jo įvertinimu. Ir štai, 
parengus vieną, ką tik iš ka
riuomenės tarnybos atleistą, 
jauną vyrą, vieną dieną jis buvo 
atsiųstas į mano skyrių kaip 
kvalifikuotas tarnautojas. 
Banke buvo griežtai drau
džiama kalbėti apie atlygi
nimus. Vieną dieną ant grindų 
šalia savo rašomojo stalo pama
čiau popieriaus gabaliuką. Tai 
buvo algos lapelis, kuriame 
nurodyta algos suma, deponuo
ta į tarnautojų einamąsias są
skaitas. Pamačiusi, kad mano 
„naujokas” gauna žymiai 
didesnį atlyginimą už mane, 
nors jau turėjau daugiau kaip 
devynerių metų patyrimą ir 
„vyriausios kasininkės” titulą, 
išdrįsau pasiskųsti viršininkui. 
Jis tik nusijuokė: „Jūs esate iš
tekėjusi moteris, turite uždir
bantį vyrą, tai jūsų alga tik prie
das, o tas vyras turi nėščią 
žmoną”. Supykusi atkirtau: 
„Vadinasi, atlyginimas moka
mas ne už darbą banke, bet už 
įsipareigojimus namie”. Aš tuoj 
pat pareiškiau pasitraukianti iš 
tarnybos. Direktorius mane 
bandė perkalbėti ir pasiūlė 
pakenčiamą algos padidinimą.

Lietuviai vyrai moterų neger
bia. Paskutiniuoju metu plačio
je užsienio lietuvių spaudoje 
pasipylė nemažai straipsnių, 
kuriuose šaipomasi iš moterų, 
jos kritikuojamos ir pajuokia
mos. Prieš kurį laiką „Tėviškės 
žiburiuose” buvo ilgas straips
nis, pašaipiai kritikuojantis 
Amerikos kariuomenės vado
vybę už leidimą moterims tar
nauti krašto gynyboje. Autorius 
piktinosi, kad didžioji žinia- 
sklaida neiškėlė sensacingos 
žinios, kai moters valdomą 
karišką lėktuvą ištiko katastro
fa, nors žinovai patvirtino, kad 
tai ne pilotės kaltė, bet lėktuvo 
technikinės klaidos rezultatas. 
Jis ignoruoja ir tą faktą, kad 
nuolat krinta vyrų valdomi 
lėktuvai, o vienas kariško 
malūnsparnio pilotas per klaidą 
apšaudė savo draugus...

Vladas Vijeikia „Dirvoje” 
„susirūpino”, kad Lietuvoje įsi
steigė moterų politinė partija, 
kurioje nesą nei tautininkių, nei 
demokračių, tik... moterys. 
Vadinasi, partija pagrįsta vien 
lytimi... Giliau žvelgiant į Lietu

vos ir net mūsų visuomenės mo
terų problemas, netenka ste
bėtis, kad pribrendo laikas mo
terims kovoti už savo „moteriš
kas” teises ir reikalauti visiško 
pilietinio ir teisinio pripa
žinimo. Ilgus metus mūsų orga
nizacijose vadovaujančius pos
tus užėmė išimtinai vyrai, mo
terims leisdami pasekretoriau- 
ti, bet daugiausia joms pa
vesdami paruošti vaišes. 
Advokatės Reginos Narušienės 
išrinkimas į JAV LB pirmi
ninkės postą yra tik taisyklę pa
tvirtinanti išimtis. Turime ir 
Lietuvių jaunimo sąjungą, 
kurios veikla džiaugiamės ir di
džiuojamės. Kodėl ir jos nepa
juokti, jei narystė yra pagrįsta 
ne lytimi, tik amžiumi, todėl 
nežinia, ar jai priklauso skautai, 
ateitininkai ar neolituanai? Kas 
tai per kriterijus?

Lietuvoje moteris, panašiai 
kaip musulmonų kraštuose, dar 
tebėra antros klasės pilietė. 
Praktiškame gyvenime jai 
reikia kovoti už savo teises, nes 
joms pavestas vaidmuo yra 
rūpintis savo vyro patogumu. 
Jei ji dirba už namų sienų, 
papildydama šeimos iždą, tai ji 
vis vien privalo atlikti visus 
namų ruošos darbus, grįžus iš 
darbo, gaminti pietus, tvarkyti 
namus, skalbti. Ir ne paslaptis, 
kad po darbo vyrai užsuka į 
artimiau .ą karčiamą. Charak
teringu posakiu užsibaigia 
klasiškas Bernard Shaw „Pig- 
malijonas”, kai, beveik princese 
tapusi Elaiza, sugrįžusi iš 
karališkos puotos, girdi savo 
profesoriaus reikalavimą: „Kur 
mano šlepės, Elaiza?”

Lietuvoje yra našlių, žmonų, 
kenčiančių nuo alkoholikų 
vyrų, ir moterų, kurias paliko 
vyrai, nesirūpindami net ir savo 
sugyventų vaikų išlaikymu. 
Lietuvos moterų partija, jeigu 
jai vadovaus įstatymų leidime 
nusimanančios moterys, gali 
pakelti Lietuvos moterų gyve
nimo lygį ir jas įvesti į lygiatei
sių piliečių eiles, ginti jų teises 
ir apsaugoti nuo skriaudų. O jei 
atsiras kurios nors partijos 
kandidatas, žadantis rūpintis 
moterų apsaugos įstatymais, 
tokio kandidato laimėjimą gali 
nulemti moterų balsai juo la
biau, kad, anot Vlado Vijeikio, 
Lietuvoje esanti didelė moterų 
persvara.

Viename mėnraštyje pasipylė 
eilė straipsnių, kuriuose pa
juokiamos redaktorės, žurnalis
tės, rašytojos, kai kurių 
rašymas esąs „gimnazistiškas”, 
nesiteikiant panaudoti litera
tūrinės kritikos terminų. Pas
kutiniame „Akiračių” numery
je jau atvirai šaipomasi iš 
„Draugo” redaktorių. „Buldo
gas” iš tikro „šuniškai” jas pra 
vardžiuoja „plunksnelėmis” ir 
„žirklėmis”. Atrodo, kad ra
šantieji vyrai nepajėgia savo 
kritikos nukreipti į diskutuo
tinas mintis, tik į „moteriš
kumą”. O būtų oriau, jei jie ves
tų debatus visuotinėmis 
temomis su rašančiomis ar šiaip 
viešumoje pasireiškiančiomis 
moterimis, vengdami „mote
riško” taško, bet reaguodami su 
intelektu ir logiškais argumen
tais. Žinoma, tai būtų žymiai 
sunkiau...

KAUNO STUDENTAI 
TURI LAIKRAŠTI

Gegužės pabaigoje Kauno 
akademinį jaunimą pasiekė 
Kauno studentų laikraštis „Sa
vas”, o dabar pasirodė ir antra
sis. Laikraštį leidžia Tautinė lie
tuvių studentų korporacija Neo- 
Lithuania. Laikraščio informa
cijos spektras bus pakankamai 
didelis: nuo rimtų socialinių, 
akademinių ar teisinių studen
tų problemų iki populiaraus 
turinio straipsnių, studentiško 
humoro.

If



CLASSIFIED GUIDE

Si irprise.
Weve Got You Govered.

REAL ESTATE REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

fe
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemies£iuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Flk 706-499-7006 Pagar 312-3060307

OAK LAWN BI-LEVEL
3 bedroom, 11/2 bath, updated kitehen 
and baths, Super Clean, Manyextra’s. 

For appointment 706-425-7104 (owner)

CONDO FOR SALE
6840 S. Pulaakl Rd.,

Oak Lawn, IL
1 bdrm, 3rd fl., elevator bldg. 
Very nice condition; $53,000. 

Low taxes. Call:
McKey 8 Poagua

312-238-8448 or 708-422-1605

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RE/MAX

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

Parduodami 2 namai: Kaune, 
Žaliakalnyje ir prie Kauno marių. 

Tai. 312-434-6129 arba 
312-585-6033

FOR RENT

MES PRIIMSIM JŪSŲ 
SVEIKATOS APDRAUDOS 
KORTELĘ.
Jei bijote, kad jūsų gydytojas ar ligoninė nepripažins 
jūsų sveikatos draudimo, nesirūpinkit. Šv. Kryžiaus 
ligoninė ir jos gydytojai pripažįsta beveik visus 
apdraudos planus Čikagoje, arba padeda sveikatos 
draudimus tvarkyti.

We Wekome These Plans... and More
Health Han HMO PPO POS

American HMO •

BKm: (ji ma HMO •

BkG.mIR) •

CappCare •

(Imago HMO • • •

Gvnpavs HMO • •

Health Direu •

Hcalthvtat • • •

Humana Health Hanv • • •

Rirvh Atccv. •

Ru\h 1‘mdcntial
!..........

•

Sanuv Health liaus •

Shaa Health llan • •
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MŪSŲ PATARNAVIMAI 
SVEIKATOS REIKALUOSE 
ATKREIPĖ VISO KRAŠTO 
DĖMESĮ.
Čia kita staigmena: pagal krašte pravestą pacientų 
apklausinėjimą, Šv. Kryžiaus ligoninė yra laikoma 
viena iš geriausiai aptarnaujančių ligonius. Čikagos 
mieste ji yra Nr. 1! Mus aukštai vertina The 
American Hospital Association, Motorola ir North- 
westem universitetas. Daugelio ligoninių vadovai 
žiūri į mus, kaip į pavyzdį.

STAIGMENŲ PAKIETĖLIS 
VELTUI — TIK JUMS!
Informacija apie mūsų programas, gydytojų sąrašas, 
$350 vertės šv. Kryžiaus ligoninės paslaugos sveika
tai, nuolaidos ir dovana veltui. Tik paskambinkite 
mums šiandien — jau nebesistebėsite, bet džiaugsi
tės ir būsite patenkinti.

I Press, Gancy Associates. 1994

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V» Wast 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. vienam 
arba dviem pensininkams. Kreip
tis: 312-778-1700 arba 708 - 
839-1784.
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CALL 312-471 -8600 
TODAY FOR YOUR FREE 
HOLYCROSS 
SURPRISE PACKAGE.
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Holy Cross
HOSPITAL

E x p e c I I o h e S u r p r i s e d !
Holy Cross Hospital • 2701 Wcst 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600 
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Liepos 18 d. Kauno leidykla 
"Varpas" išleido Vinco SalciO- 
no kr.ygą

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ - Pa
žintis su Amerika (JAV)

336 pusi., daugiau kaip 90 nuo
traukų bei iliustracijų. Tiražas - 

j 2000.
Nors knyga tiesiogiai skirta 

Lietuvos skaitytojams, bet yra 
naudinga visiems, kas domisi 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta, ekonomika, kulto ra, 
žmonių gyvenimu ir t.t. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 
įdomios medžiagos bei faktų 
apie J. A. V. rinkinys.

Autorius biri laba: ribotą tos 
knygos kiekį, ir siūio ją ne
delsiant įsigyti. Gaunama

"Drauge" ir kitur. Platintojams - nuolaida. Kaina - 13.59 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti:

V; Salčiūnaa, 2268 S.E. Camation Rd., Port St. 
Lucie, PL 34952. Iš jo užsakius, autorius pat3 sumoka siuntimo

DĖDES ŠAMO 
ŽEMĖ

ralMttta n (JAV)



LAIŠKAI
IŠSIPILDŽIUSI SVAJONĖ

Los Angeles, CA, lietuvių 
radijo valanda yra padalinta į 
dvi dalis. Pirmąją dalį globoja ir 
daugiausia remia A. Markevi
čius, pranešėjai — čia gimę 
lietuviukai. Jie praveda 
programą anglų kalba. O antroji 
dalis yra tvarkoma Los Angeles 
klubo narių. v

Pereitą savaitę pirmąją dalį 
pravedė Tina Petrušytė. Ji per
davė naujausias žinias iš Lietu
vos, pravedė pasikalbėjijną su 
vietiniu advokatu, kuris sutvar
kė testamento bylą Lietuvoje 
esantiems giminaičiams. Po to 
Tina perėjo prie vietinių žinių 
ir linksmai papasakojo, kaip 
jaunimas praleido ilgą savait
galį Big Bear kalnuose, skautų 
stovyklavietėje. Ji pasakojo, kad 
jų suvažiavo 60: vieni tik atvykę 
iš Lietuvos, daugumas čia gimę, 
o keli buvo draugai amerikie
čiai. „Vakare sukūrėm laužą ir 
dainavome lietuyiškas dainas. 
Man pasidarė taip gera, kad čia 
užaugau, tiek daug kartų čia 
atvažiuoju. Tai lyg mano antri 
namai. Čia taip ramu savam 
žalio miško kalnelyje, o mūsų 
dainų aidai skrenda toli toli virš 
kalnų. Aš norėčiau, kad mano 
vaikai, ar jie bus skautai, ar 
ateitininkai, ar tik lietuviukai, 
suvažiuotų čia su savo draugais 
ir praleistų tiek gražių vakarų, 
kaip mes praleidžiam. Nežinau, 
kam kilo mintis ir kas tą 
stovyklą nupirko, bet šį vakarą, 
mes čia susirinkę, sakome jiems 
ačiū, ačiū!

Miela Tina, iš kur tu žinosi? 
Dar nebuvau gimusi, kai 1963 
metais susidūrė stovyklavietei 
pirkti komitetas. Jame daly
vavo dr. A. Avižienis, R. Dabšys, 
J. Matulaitis, kuris surado tą 
žemę, O Mikuckienė ir K. Priš- 
mantas, kurie rūpinosi pinigų 
surinkimu, ir daug rėmėjų. 
Tada dar buvo sunkūs kūrimosi 
laikai, ir doleris buvo brangus, 
bet vargais negalais, didesnė 
dalis pinigų buvo surinkta, o, 
kiek trūko, pasiskolinom. Sto
vyklavietė nupirkta. Per ati
darymo iškilmes, tarp kitų 
kalbėtojų teko ir man pasakyti 
keletą žodžių, kuriuos ir šian- 

’» dien dar prisimenu. Sakiau 
tada: „Skautai ir skautės, 
norėjote savo stovyklavietės, 
mes ją nupirkome ir šiandien 
jums padovanojame. Mūsų 
svajonė yra, kad jūs čia dažnai 
stovyklautumėte, mylėtumėt ir 
prižiūrėtumėt tą kalnelį, kad tai 
būtų lyg antri jūsų namai, o 

■ lietuviškų dainų aidai nuskris
tų prie žalių Nemuno krantų. 
Mes tikime, kad ne tik jūs, bet 
ir jūsų vaikai čia stovyklaus su 
būriu geriausių draugų”

Štai mūsų svajonė išsipildė. 
Po 32 metų toje pačioje vietoje, 
prie tokio pat laužo tos jaunos 
lietuvaitės mintys ir žodžiai, be
veik tie patys, kaip mano buvo 
pasakyti. Lietuvybė eina iš kar
tos į kartą.

Kol jaunimo tarpe yra Tinų,
’ Vilijų ir Taurų, mums nėra ko 

bijoti, kad lietuviškumas pra
nyks.

Ona Mikuckienė 
Los Angeles, CA 

LAIŠKAS
REGINAI NARUŠIENEI

Atidžiai perskaičiau Jūsų 
straipsnį „Pilietybės įstatymo 
pataisų projektas” ir nustebau, 
kad nė vienu žodžiu neįvertino
te PLB valdybos pirmininko Br. 
Nainio, kuris pradėjo ir kelis 
metus dirbo dėl pilietybės įsta
tymo pakeitimo Lietuvos Res
publikos Seime.

Per paskutinius kelerius 
metus jis daug kartų buvo Lie
tuvoje, kelis kartus kalbėjo 
Seime, buvo susitikęs su prezi
dentu Alg. Brazausku, ministru 
pirm. Adolfu Šleževičium, prof. 
Vyt. Landsbergiu ir kitais Lie

tuvos Respublikos politikais dėl 
Lietuvos pilietybės įstatymo pa
keitimo užsienyje gyvenantiems 
lietuviams.

Taip pat su įvairiais Lietuvos 
vyriausybės ar opozicijos sve
čiais daug kartų diskutavo vie
nas, ar kartu su visa PLB val
dyba, pilietybės reikalus Le- 
monte, PLB valdybos įstaigoje. 
Bronius Nainys, būdamas labai 
darbštus ir pareigingas, visada 
siunčia nuorašus apie aukščiau 
minėtas diskusijas visų kraštų 
LB valdyboms bei kitiems asme
nims ir spaudai. Esu tikras Jūs, 
p. Narušiene, tuo reikalu visa
da buvote painformuota.

PLB valdybos ir pirmininko 
Br. Nainio pastangų dėka, 1995 
m. vasario 1 d., Lietuvos Res
publikos prezidentas A. Bra
zauskas, dekretu sukūręs ko
misiją dėl pilietybės įstatymo 
pataisų projekto parengimo, 
kreipėsi į PLB valdybą, kad 
tokia komisija būtų sudaryta iš 
bendruomenininkų. PLB valdy
ba pavedė Rimui Česoniui, PLB 
valdybos vicepirmininkui, tokią 
komisiją sudaryti. Į tą komisiją 
buvo kviečiami visų kraštų Lie
tuvių Bendruomenės atstovai, 
lygiai buvote ir Jūs pakviesta, 
kaip JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė. Tik vėliau, PLB 
valdybai padarius kai kuriuos 
pakeitimus, buvo kviečiami ir 
kitų organizacijų (ALTas, 
Vyčiai, ir t.t.) atstovai į pi
lietybės įstatymo pataisų pro
jekto parengimo komisiją.

Mano manymu, nors kartais 
gali būti skirtingos nuomonės 
LB veikloje, bet kreditus reikia 
atiduoti tiems, kuriems jie pri
klauso.

Miela p. Narušiene, aš remiu 
Jūsų-LB-ninę veiklą, Jūs buvote 
labai sumani ir veikli mano va
dovaujamoje JAV LB krašto 
valdyboje (1988-1991), buvote 
visada, objektyvi, todėl, buvau 
nustebęs, kad šį sykį „pamir
šote” Br. Nainį, kuris jau kelis 
metus daug ir sumaniai veikia, 
kad Lietuvos pilietybės įstaty
mas būtų papildytas.

Todėl ir šį atvirą laišką Jums 
rašau „Drauge”.

Dr. Antanas Razma 
Burr Ridge, IL

DIDVYRIAI AR TERORISTAI?

Nustebino birželio 28 d. 
„Draugo” vedamasis, kuriame 
redaktorė Čečėnijos laisvės ko
votojus — partizanus išvadino 
teroristais ir nekaltų žmonių 
grobikais, nes jie įsiveržė į Rusi
jos teritorijoje esantį miestelį ir 
paėmė įkaitais apie 1,300 as
menų.

Tai nebuvo terorizmo aktas. 
Tai buvo viena iš karo operacijų, 
kuri privertė rusus paskelbti pa
liaubas ir sėsti prie derybų 
stalo.

Redaktorė rašo, kad čečėnai 
vaidina laimėtojo rolę, bet tuo 
pačiu tapo pralaimėtojais, nes 
prarado pasaulio simpatijas, 
kaip nekaltų žmonių grobikai.

Netiesa. Tai nebuvo pralaimė
jimas. Čečėnai išėjo laimėtojais, 
nes privertė rusus sustabdyti 
karo veiksmus ir pradėti dery
bas, ko anksčiau jie nenorėjo nei 
girdėti. Visi įkaitai grįžo namo, 
išskyrus 20, kurie žuvo nuo pa
čių rusų ugnies, atakuojant če
čėnų pozicijas. Čečėnai nenu
žudė nei vieno įkaito.

Kas link pasaulio simpatijų 
praradimo, tenka pasakyti, kad 
tai neturintis pagrindo ir nepa
remtas jokiais įrodymais tvirti
nimas. Pravartu prisiminti, kad 
rusai čečėnų laisvės kovotojus ir 
mūsų partizanus taip pat vadino 
banditais ir teroristais.

Algirdas Idika 
St. Petersburg Beach, FL

KODĖL IGNORUOJAMI 
GYVŲJŲ LIETUVOS 

PARTIZANŲ LIUDIJIMAI?

Perskaičius „Draugo” 1995. 
VI. 17, Nr. 117, literatūriniame 
priede paskelbtą straipsnį, be 
autoriaus pavardės, „Lietuvos

Gedulingoji eisena Stutthofo koncentracijos stovykloje 1995 m. gegužės 9 d., 50 metų po išlais
vinimo: Lenkijos kariuomenės garbės dalinys, valstybių delegacijos ir organizacijos su vėliavomis.

partizanų kovos ir kančios”, 
aprašytame svarstyme pasige
dau vieno esminio dalyko, bū
tent, kad geriausias istorinis 
liudijimas yra gyvi žodžiai iš 
gyvųjų žmonių lūpų, konkrečiai: 
pergyvenusių ir dar pergyve
nančių kančią. Kovų vietose 
pastatyti kryžiai ir supilti kapai 
tą tik netiesiogiai liudija, kaip 
ir bet kokie dokumentai. Kodėl 
ir vėl delsiama ir vengiama gy
vųjų istorinių liudijimų, jei 
reikės — su notarais ar ir be jų? 
Daijyra likusių gyvų maždaug 
450 Lietuvos partizanų, iš kurių 
112 turi pažymėjimus, o kitiems 
ruošiama. Iš tikrųjų greit mes 
jau nieko nebeliudysim ir nieko 
nebereikės, nes visų amžius 
70-80 metų ir daugiau. Skaudu, 
kad mūsų gyvas žodis ne pirmą
syk ignoruojamas. Juk mes ir 
esame ,tie gyvi žmonės, o ne 
stabai, kaip aiškina ir kalba 
istorikė Dalia Kuodytė, tai 
kodėl gyvo paveikslo reikia 
ieškoti iš archeologinių iška
senų, priešo archyvų, o ne iš 
gyvų žmonių paliudijimo? O dėl 
žmonių simpatijų Lietuvos par
tizanams, kaip atsiliepia J. 
Gaila, tai visiškai natūralu, 
negi ir užsienio lietuviai bei kiti 
Lietuvos žmonės labiau sim
patizuos stribams, kurie kovojo 
prieš Lietuvos nepriklausomybę 
ir talkino okupantams? Kas gi 
gali pagaliau nuspręsti, ar tų 
simpatijų per daug, ar per ma
žai? Atrodo, jog šito sakinio 
labiau reikėjo tam, kad pareikš
tų simpatijas dabartinei LDDP 
valdžiai — ir nieko daugiau.

Povilas Vaičekauskas 
Chicago, IL

SUSIRŪPINKIME LIETUVIŲ 
KALBOS NIOKOJIMU

Net ir spaudos draudimo me
tais mūsų protėviai rūpinosi 
išlaikyti savo tėvų kalbos grožį. 
Kudirka, Maironis, Baranaus
kas savo raštšife liudijo lietuvių 
kalbos grynumą ir jos savitumą.

Tad skaudu stebėti, kaip šian
dieninėje Lietuvos raštijoje yra 
niekinama ir teršiama mūsų 
gimtoji kalba. Lietuvos šian
dieninė periodinė spauda yra 
tiesiog užversta kažkokiais 
negirdėtais ir nematytais sve
timžodžiais, kurių net ir sve
timžodžiais pavadinti neįmano
ma. Daugelį jų, norint ištarti, 
galima nusilaužti liežuvį.

„Lietuvos aido” dienraštis yra 
pasivadinęs „Valstybės laik
raščiu”. Tad jam ir derėtų sau
goti mūsų valstybinės kalbos 
grynumą. Tačiau šio valstybinio 
dienraščio bendradarbė Aušra 
Ostasevičienė pasiekė mūsų 
kalbos niekinimo viršūnę. Savo 
trumpame straipsnyje (L. Aid., 
Nr. 111) ji pažėrė gausybę sun
kiai suvokiamų žodžių. Tenka 
tik stebėtis jos sugebėjimais jų 
tiek daug ir dar tokių „mand- 
rių” sugalvoti. Tačiau mūsų 
istorinės lietuvių kalbos nieki
nimu užsiima ir daugelis kitų 
Lietuvos laikraščių bei žurnalų.

Floridos lietuviškos spaudos 
bendradarbiai parašė „Lietuvos 
aido” redaktoriams ir leidėjams 
griežtą pareiškimą, reikalauda

mi sustabdyti mūsų kalbos ter
šimą ir jos niekinimą.

Būtų labai sveikintina, kad jų 
pavyzdžiu pasektų ir kitų vieto
vių lietuviškos spaudos bendra
darbiai, skaitytojai bei spaudos 
rėmėjai. Jie visi turėtų masi
niais pasipiktinimo pareiš
kimais užpildyti Lietuvos laik
raščių redakcijas, reikalaudami 
pagaliau sustabdyti lietuvių 
kalbos niekinimą ir jos dergimą.

Gal tokie gausūs užsienio lie
tuvių pareiškimai šiuo reikalu 
bent kiek prisidės prie lietuviš
kos kalbos išgelbėjimo pačioje 
Lietuvoje.

Jonas Daugėla
Daytona Beach, FL

ATĖJO LAIKAS PAMESTI 
TARYBIŠKUMĄ

v
Vytauto Didžiojo universi

tetas skelbia naujausių laikų 
Lietuvos istorijos kursą, kuris 
taip aprašomas: „Pasipriešini
mo okupacinei valdžiai raida, 
kolaboravimo ir socialinio kon
formizmo analizė lietuvių politi
nės savimonės sovietmetyje 
bruožai. Bus bandyta išaiškinti 
labiausiai kontroversišką da
lyką — lietuvių prisitaikymo ir 
pasipriešinimo problemą. Homo 
sovietičus Lituanus fenome
nas”.

Ne vien Mykolas Burokevi
čius rašė knygas apie Tarybų 
Lietuvos kultūrą (1982 m.), ide
ologinio darbo teoriją ir 
praktiką (1985 m.), ar Juozas 
Jermalavičius apie ateistinį 
auklėjimą Tarybų Lietuvoje 
(1977 m.), ateizmą, religiją ir 
ideologinę kovą (1985 m.), So
cialistinę ideologiją Lietuvoje 
(1987 m.), bet ir dabartinis Lie
tuvos ambasadorius Washingto- 
ne Alfonsas Eidintas apie 
Katalikų Bažnyčios veiklą prieš 
pažangų lietuvių visuomeninį 
judėjimą emigracijoje (1968 m.),

nors išsilaisvinimo laikais 
pastarasis rašo populiarizacijas 
apie Smetoną, Šliūpą ir kt.

VDU sumaišė sąvokas. Išdavi
kas neprisitaikė, o išdavė savo 
tautiečius. Kas tas „homo sovie- 
ticus Lituanus”? Privalu būti 
„homo sapiens”. Atėjo laikas 
Lietuvai pamesti tarybiškumą. 
Reikia užmiršti propagandą, o 
ne kurti naują propagandą apie 
seną propagandą.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

„DORYBĖS” TEŽYDI...

Vytautas Šeštokas, laiške „Al
ne per daug išėjome į lankas su 
šalpos organizacijom” („Drau
gas”, 1995.06.20), kalbėdamas 
apie lietuvių organizacijų dusi 
nančią gausą, rašo, kad „Lietu 
vių tarpe seniai egzistuoja 
posakis, kur yra penki lietuviai, 
ten jie steigia organizaciją”.

Tai netiesa. Visiems „susi- 
pratusiems” lietuviams yra 
puikiai žinoma, kad lietuviškai 
organizacijai steigti būtini tik 
TRYS asmenys: pirmininkas, 
sekretorius ir vėliavnešys. Re
miantis šiuo nekintamu dėsniu, 
penki lietuviai jau sudarytų 
beveik dvi organizacijas! Tai 
daug arčiau dabartinės lietu
viškų organizacijų tikrovės.

O dėl iki užkimimo linksniuo
jamo lietuvių „vieningumo”, tai 
neišvengiamai reikia sutikti su 
laiško autorium. Tai yra tik sap
nas, savimeilę glostanti svajonė, 
kuri tol netaps tikrove, kol neat
sisakysime savo apsimesto oru
mo, dirbtinio rimtumo, neklys
tamumo, darbais neįrodyto pa
triotiškumo, slapukiško ranka 
rankos mazgojimo ir gausybės 
kitų lietuviško būdo, pasauliui 
viešai neskelbiamų, „dorybių”. 

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus šioj nakty:
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi.

V. Mačernis

Skaudžios netekties akivaizdoje, tragiškai mirus

ARIMANTUI ARBUI,
tėvus ALŲ RŪTĄ ir EDMUNDĄ ARBĄ, Arimanto 
ŽMONĄ ir dukreles, seseris VIOLETĄ ir RASĄ ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Los Angeles 
Dailiųjų menų klubas 
pirm. D. Mitkienė

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. birželio mėn. 30 d. 7

A.tA.
ALGIRDAS ANTANAS 

PETRULIS
Po sunkios ligos mirė 1995 m. birželio 27 d. St. Petes 

Beach, Florida, sulaukęs 71 metų. Gimė Lietuvoje, Kaune ir 
užaugo Julijanavos dvare, Kauno apylinkėje. 1941 m. baigė 
Marijos Pečkauskaitės gimnaziją Kaune. Studijavo Grąžo ir 
Muencheno universitetuose, kur 1947 metais baigė eko
nomijos fakultetą. Atvykęs į Ameriką, apsigyveno Detroite. 
Dirbo Fordo įmonėje ir užaugino šeimą; 1987 m. išėjo į pensiją 
ir apsigyveno Floridoje. Studijuodamas buvo aktyvus studentų 
Ateitininkų sąjungos narys, priklausė Lietuvių Fronto 
Bičiulių sambūriui ir buvo dabartinės Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys.

Giliame nuliūdime liko: motina Ona Petrulienė, žmona 
Gražina, dukra Daiva, žentas Kevin, anūkai Larisa ir Allen; 
dukra Laura, žentas Robert ir anūkai Briana ir Ian; brolis 
Vytas su šeima, brolis Mindaugas su šeima; pusbrolis Vytas 
Peseckas su šeima; pusseserė Rima Augustaitienė su šeima 
ir visa eilė giminių Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 2 d. nuo 12 iki 
9 v.v. H. R. Harris Funeral Home, 15451 Farmington Rd., 
Livonia, MI. Atsisveikinimas su velioniu ir rožinis bus sekma 
dienį, 7 vai. vakaro. Laidotuvės pirmadienį, liepos 3 d., 9 vai. 
ryto. Iš laidotuvių koplyčios velionis bus palydėtas į Dievo 
Apvaizdos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a.a. Algirdas laidojamas 
Holy Sepulchre kapinėse.

Nuliūdę: motina, žmona, dukterys ir broliai su 
šeimomis.

Laidotuves tvarko Jolanda Zaparackienė, tel. 
313-422-6720.

A.tA.
FILOMENA JURJONIENĖ

Gečaitė

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. birželio 29 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 93 metų.
Gimė Lietuvoje, Žemaičių Naumiestyje. Amerikoje iš

gyveno 46 m.
Nuliūdę liko: sūnus Pranas, marti Virginia; dukterys: 

Gailutė Palionienė, žentas Tadas, Salomėja Šmaižienė; 
anūkai: Antanas, Rūta ir Barbara Jurjonai, Daiva Palionytė, 
Lina Palionis-Sharp, jos vyras Andrew, Tomas Palionis, 
Saulius Šmaižys, Silvija Šmaižys-Dong, jos vyras Tom, Rasa 
Myers, jos vyras Tom, Vida Ford, vyras John; aštuoni 
proanūkai; sūnėnas Vytautas Gečas su šeima, gyv. Sunny 
Hills, FL; svainė Aleksandra Jurjonienė su šeima ir kiti 
giminės.

Velionė buvo žmona a.a. Domininko.
Velionė pašarvota penktadienį, birželio 30 d. nuo 4 iki 8 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 1 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus, dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
ADELEI ŠLIAŽIENEI

mirus, jos sūnų, mielą bičiulį, prof. dr. RIMVYDĄ 
ŠLIAŽĄ, marčią REGINĄ, anūkus RIMĄ ir KRIS
TINĄ nuoširdžiai užjaučia

Rėdą ir Juozas Ardžiai 
Onutė ir Viktoras Šilėnai

Mielam draugui

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną GRAŽINĄ, 
dukras — LAURĄ ir DAIVĄ su šeimomis. Liūdime 
kartu su jumis.

Laima ir Antonis Luneckai

,v* ■‘ *

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ X
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. L

įBr! 1450 AM banga. ™ .

Adresas: 2624 W. 69 St. f- J
1 Chicago, IL 60629 V

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

A.tA.
ADOLFUI VANAGUI

mirus, jo žmoną JADZYTĘ, sūnus ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia

Elena ir Adolfas Švažai

I

« • 9 ■
« • • a f

I
1 .

i S



g DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. birželio mėn. 30 d. NAUJI „DRAUGO” SKAITYTOJAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Antradienį, liepos 4 d., yra 
JAV Nepriklausomybės šventė. 
„Draugo” redakcija, administ
racija ir spaustuvė tą dieną bus 
uždaryta. Dienraštis išleidžia
mas tik trečiadienį, liepos 5 d.

Pagal mūsų redaktorės Ire
nos Regienės kiekvieną mėne
sį gražiai sutvarkomą ir pa
skelbiamą „Renginių kalen
dorių”, liepos 30 d. Čikagos ir 
apylinkių — net iš labai tolimų 
— lietuviškosios visuomenės 
laukia smagi pramoga — tra
dicinė „Draugo” gegužinė, bū
sianti marijonų sodelyje, visai 
prie dienraščio patalpų. Kaip 
kasmet, gegužinė pasižymės ir 
gausių laimėjimų stalais, bet 
juos reikia pirmiausia tais 
laimėjimais „padengti”. Tad 
prašome, kas galėtų paaukoti 
gražių, naujų, įdomių fantų, 
užsukti į „Draugo” administra
ciją. Vienam žmogui tik vietą 
užimantys „niekučiai”, yra 
kitam tikra brangenybė! Sutei
kiame progą tais „maloniais 
niekniekiais” atsikratyti 
„Draugo” gegužinėje ir tuo 
pačiu paremti dienraštį.

Liepos 9 d. Šv. Kazimiero 
seserys Čikagoje, motiniškojo 
namo sodelyje, ruošia nuo
taikingą, pramogų pilną popie
tę su žaidimais, maistu, muzika 
ir kitomis įdomybėmis. Atsi
lankiusieji parems sergančias ir 
senesnio amžiaus seseles. Jos 
visą savo gyvenimą pašventė ar
timo tarnybai: mokydamos, 
slaugydamos, atlikdamos 
daugybę paslaugų ir lietuviams, 
ir nelietuviams. Dabar joms 
pačioms reikalinga parama ir 
globa. Tad visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti pramoginėje 
popietėje.

Dvi būsimos „Žiburėlio” mokyklėlės auklėtinės „išmėgina” žaidimus, kad 
ateinantį rudenį jau galėtų mokyklėlėje laisvai jaustis. Iš kairės: Liana 
Jokubauskaitė ir Kristė Lapkutė.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

„Margučio” rengiamame 
koncerte, kuris bus liepos 16 d., 
3 vai. p.p., Jaunimo centre, pia
nistė Mūza Rubackytė atliks M. 
K. Čiurlionio kūrinius. Šiemet 
sukanka 120 metų nuo M. K. 
Čiurlionio gimimo.

X Brighton Parko Lietuvių 

Namų savininkų draugijos ge
gužinė įvyks sekmadienį, liepos 

2 d. 12 vai., Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Gros Kosto Ra
manausko orkestras. Bus 
skanaus maisto, veiks baras, 
bus dovanų paskirstymas. 
Draugijos valdyba kviečia 
narius ir svečius gausiai daly
vauti.

(sk)

x Lietuvos ūkininkai norė
tų susirašinėt su lietuvių kilmės 
ūkininkais JAV. Rašyti: P.

Sunkurys, Algirdo 42a-2, 

Panevėžys, 5300, Lithuania.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Golfo diena, rengiama Lietu
vių fondo, įvyks sekmadienį, 
liepos 16 dieną, Lieponių Old 
Country Club, Orland Parke, 
143rd & Parker Rd., Žaidynių 
pradžia 12:30 vai. p.p. Atgaiva 
6 vai., o vakarienė 6:30 vai. vak.

Golfininkai, įstoję į Lietuvių 
fondą su 100 dol. ar daugiau, 
žaidynėse dalyvaus be mokes
čio, o taip pat jiems ir vakarienė 
bus veltui. Jau esantys LF 
nariai, padidinę įnašus 100 
dolerių, turės tokias pat privile
gijas. į vakarienę yra kviečiami 
ir svečiai.

Dėl rezervacijų prašoma 
skambinti į LF raštinę iki liepos 
8 d., darbo dienomis nuo 9 vai. 
iki 5 vai. popiet, telefonu (708) 
257-1616, o vakarais galima 
registruotis pas Vaclovą Mom- 
kų (312) 925-6193 iki tos pačios 
datos.

Birželio 29 ir 30 d. „Draugo” 
administracijos patalpose buvo 
labai linksma, bet ne Petrines 
ar Povilines nemažas būrys 
žmonių šventė, o uolūs lietuviš
kos spaudos geradariai-savano- 
riai talkininkai kimšo į vokus 
kasmetinių laimėjimų knygeles 
su bilietėliais, siuntėjuos mūsų 
dosniems skaitytojams, kad ir 
šiemet bilietėlius pasiliktų, 
šakneles grąžintų ir laimėtų 
gražių, vertingų dovanų. Štai 
tie mūsų talkininkai, kuriems 
esame tikrai nuoširdžiai 
dėkingi: Olimpija Baukienė, 

Mindaugas Baukus, Aleksas 

Smilga, Birutė A. Vindašienė, 

Antanas Šereika, Vacys Ja- 

kovick j, Algis Čepėnas, 
Ona Šereikienė, Gabrielė 

Ročkienė, Raimundas Rim

kus, Antanas Valavičius ir 

Viktorija Valavičienė.

x Lietuvos Vyčiai, 147 kuo

pa, St. Petersburg FL, jau an
tri metai globoja našlaitę Rasą 
Lietuvoje. Per dr. Aldoną Valia 
atsiuntė $150 — metinį globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5590 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-3605531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-3605627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 

Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-600521-2103.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Walter V. Gervinąs, Pacifica, 
CA

Rūta Misiūnas, Whitmore 
Lake, MI

Lydia Čepas, Elon College, 
NC

Mr. & Mrs. Virgil Smilgys, 
Country Club Hills, IL i

Vladas Bimba, Philadelphia,
PA

Eglė Gilliand, Fayetteville, 
NC

V. Krikščiūnas, Wasaga 
Beach, Ont., Canada

Domas Černius, Kaunas. Už
prenumeravo Filomena Čemiu- 
vienė, Chicago, IL

Jūratė Bezumavičienė, Kau
nas; užprn. Zina Sinkevičius, 
Melrose Park, IL

Antanina Garmutė, Kaunas; 
užprn. Agota Tiškuvienė, Le- 
mont, IL

Stephen Rusteika, Boyes Hot 
Springs, CA

Antanas Vilčinskas, Kan- 
kakee, IL; užprn. P. Stončius, 
Chicago, IL

Walter Raila, Hemet, CA
Jonas Šimonis, Santa Bar

bara, CA; užpr. Francis X. Skir
mantas, Glendale, CA

Indrė Toliušis, New Buffalo, 
MI; užprn. J. Toliušis, Chicago, 
IL

Monika Cicėnas, Phoenix, Az; 
užprn. Birutė Donovan, Prince- 
ton, IL.

J. Tvardauskaitė, La Grange, 
IL

G. Juška, St. Pete Beach, FL
Zita Satkutė, Bridgeview, IL; 

užprn. Aldona Buntinaitė, Chi
cago, IL

R. & V. Veitas, Braintree, 
MA; užprn. B. Veitas, Milton, 
MA

Algirdas Veitas, San Diego, 
CA; užprn. B. Veitas, Milton, 
MA

R. Gelžaitis, Chicago, IL
O. Idzelis, Chicago, IL
J. Klimas, Vancouver, B.C., 

Canada
V. ir A. Veitas, La Costa, CA; 

užprn. B. Veitas, Milton, MA
„Dienovidžio” redakcijai 

užprn. Aldona ir Vincas 
Šmulkščiai, Chicago, IL

Povilas Momkus, Šiauliai; 
užprn. V. Momkus, Chicago, IL

G. Draugelis, Washington, 
DC, užprn. V. Draugelis, 
Rochester, NY.

L. Almenas, Waterford, MI
Šiaurys R. Narbutas, Beacon, 

NY; užprn. A. ir A. Liulevičiai, 
Chicago

Emilia Mikalonis, Mar Vista, 
CA

Vytas & ir Janet Kisarauskas, 
Sitka, AR

Albina Norkus, Palm Beach 
Gardens, FL

Alvydas Donauskas, Metaire, 
\ LA; užprn. V. Kamantas, Grand

nupuls, MI
Raimonda Mkatavage.Hflhp- 

stead, MD
Dr. S. Maciūnas-Mockus, San 

Diego, CA; užprn. G. Maciūnas, 
Jupiter, FL

Stasys Zubricka8, Blue Island, 
IL

x Dolores Wainauskis,
Vyčių kuopos f 112 veikėja, jau 
antri metai globoja našlaitį 
Lietuvoje. Dabar atsiuntė $150 
metinį našlaičio globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)
x Ričardas Patapavičius Iš 

Kauno ieško dėdės Vyto 
Skučo, gyv. 6640 S. Fairfield, 
Chicago, IL. Jis, arba apie jį 
žinantieji, skambinkite Rep
šiui: 708358-1691.

» • « (®k)
x Julie Zakarlca, Lietuvos 

Vyčių 112 kuopos viena iš akty
viųjų narių, jau antri metai 
globoja našlaitį^ Lietuvoje. 
Dabar, pratęsdama Jonukui 
globą, atsiuntė $150 — metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” 
komitetas 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

Daugardas Gruodis, Zeeland, 
MI

Marija R. Andrijonas, Itasca, 
IL

Danutė Meištienė, Panevėžys; 
užprn. Bruno Lukas, Hot 
Springs, AR

Antanas Poteliūnas, Klaipė
da; užprn. dr. J. Uleckas, Toron
to, Canada

Vida Mazgeikaitė, Lekėčiai; 
užprn. Vito V. Lazauskas, 
Homevvood, IL

„Tremtinio” redakcijai, 
Kaunas; užprn. A. ir V. Šmulkš
čiai, Chicago, IL

„XXI Amžiaus” redakcijai, 
Kaunas; užprn. A. ir V. Šmulkš
čiai, Chicago, IL

Danutė Vaserienė, Skuodas; 
užprn. Aldona Mormantas, 
Chicago, IL

Liudas Tylenis, Kaunas; 
užprn. dr. Mary Žemaitis, 
Leonia, NJ

Kęstutis Genys, Kaunas; 
užprn. dr. Mary Žemaitis, 
Leonia, NJ

Angelina Narušienė, Vilnius; 
užprn. Adelė Puleikis, Lemont, 
IL

A. Gerulis, Hart, MI
Edvardas & Angelė Budreika, 

San Diego, CA
Vytautas Babušis, Naperville, 

IL; užprn. Birutė Babušis, Palos 
Park, IL

A. Vitkauskas, S. Boston, MA
Sr. Mary J. Macys, SND, 

Louisville, KY; užprn. Vytas 
Macys, Sunny Hills, FL

Vaiva Pažemėnas, Pacific 
Grove, CA; užprn. Mirgė Paže
mėnas, Rancho Palos Verde, CA

Maria Dargis, Oak Lawn, IL; 
užprn. Wanda Skrandžius, Oak 
Lawn, IL

Vilija Kontrimas, Berkeley, 
CA; užprn. Raimonda Kontri
mas, Mission Viejo, C A

Arvydas Ignatonis, Naper
ville, IL

Algis Ignatonis, Marietta, CA 
Rūta Milo, Dovvners Grove, IL; 
užprn. D. Giedraitis, M.D., 
Michigan City, IN

Margarita Matulyauskas, 
Downers Grove, IL; užprn. 
Vitautas ir Margarita Matu
lyauskas (Motinos dienos pro
ga), Dovvners Grove, IL

Bernice C. Roseberry, Evans- 
ton, IL; užprn. Alfonsas Gečas, 
Reedsburg. WI

R. Kisielius, Somerville, NJ
Rima I. Sėli, Orland Park, IL
Colonel Rom Kilikauskas, 

Fairfax, VA
Jonas ir Rima Bačanskas, 

Potomac, MD
Salomėja Kalvėnas, Canton, 

MI; užprn. Ed. Kalvėnas, Gran- 
ger, IN

Mykolas G. Abarius, South- 
field, MI; užprn. Mykolas ir Ona 
Abarius, Livonia, MI

J. B. Tamulionis, Etobicoke, 
Ont., Canada

Raimonda Markelienė, Kau
nas; užprn. V. Endrijonas, 
Chicago, IL

Ričardas Vilkas, Kaunas; 
užprn. E. Vilkas, Valencia, CA

B. Ašmontienė, Kaunas; 
užprn. Stefanija Vaitys, Bend, 
OR

Stasys Gudaitis, Vilnius; 
užprn. J. Rudaitis, Orland Park, 
IL.

Jonas Bingelis, Vilnius; 
užprn. P. Bingelis, Tustin, CA

Jurgis Račiūnas, Druskinin
kai; užprn. Kazys Račiūnas, Be- 
verįy Shores, IN

SVEIKINAME visus šiuos 
skaitytojus, įsijungusius į 
„Draugo” šeimą, nuoširdžiai 
dėkodami tiems, kurie ne tik 
patys skaito „Draugą”, bet ir 
savo artintiesiems jį užprenu
meravo. Ta pačia proga norime 
priminti, kad metinė dienraščio 
„Draugo” prenumerata yra la
bai vertinga dovana mokslo 
metų baigimo proga, ves
tuvėms, Tėvo dienai. „Draugas” 
lankys visus metus ir kasdien 
primins jį padovanojusio meilę, 
dosnumą, prielankumą. Pasi
naudokite šia proga ir tuo pačiu 
paremsite „Draugo” leidimą.

Adelė Ročytė, šį pavasarį baigusi Švč. M. Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą su savo 
pirmąja mokytoja (kairėje) sės. Barbara Ann ir mokyklos direktore sės. Margaret Mary. Adelė 
yra neseniai atvykusi iš Lietuvos, rudenį ruošiasi tęsti mokslą Maria aukštesniojoje mergaičių 
mokykloje, kur jai tos mokyklos alumnės suteikė stipendiją vieniems mokslo metams.

TĖVO PAMINĖJIMAS 
„SEKLYČIOJE”

Pačią pirmąją vasaros dieną, 
birželio 21-ąją, vyresnieji susi
rinko į savo trečiadienio popietę 
„Seklyčioje”, nes programa 
buvo skirta tėvo paminėjimui. 
Nepailstanti programų vadovė 
Elena Sirutienė apsidžiaugė 
gausiu dalyvių apsilankymu ir 
sveikino visus tėvus, senelius ir 
net prosenelius. Priminė, kad 
visi turėjome savo tėvus ir 
patyrėme iš jų meilę bei 
visokeriopą rūpestį.

Buvo ir staigmena, nes ji tuoj 
pristatė programų atlikėją, 
atvykusį iš Lietuvos, Antaną 
Čiurlionį, kuris yra Pupų Dėdės 
anūkas, taipgi muzikas ir 
aktorius, dirbąs lietuviškoj tele
vizijoj ir kitur. Pakviestas jis 
trumpai pasipasakojo apie save 
ir kelionę į JAV. Kartu pakvie
tė Vaivą Vitkutę, kurios 
paprašė visus apdalyti iš Lietu
vos atvežtais gintaro gabalėliais 
prisiminimui.

Programą pradėjo nauja 
dainele, kuriai muziką jis pats 
sukūręs. Savo dainai pritarė 
akofdeonu. Jo dainos buvo 
linksmo turinio, sukeliančios 
šypseną ir net juoką. Visiems 
patiko dainelė apie komunistų 
partiją ir jos „žygius”, nukreip
tus prieš lietuvius. Neužmiršo ir 
populiariosios dainos „Kai aš 
mylėjau kaime mergelę”, į 
kurią įsijungė ir publika. Tėvo 
garbei padainavo paties sukurtą 
dainelę „Tėveliuk” ir kitą apie 
partizanus. Po to buvo trumpa 
pertrauka. E. Sirutienė pranešė, 
kad prelegentas Arvydas Žygas 
pavėluos.

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
kreipėsi į susirinkusius, praneš
dama, kad miesto valdžia ruo
šiasi sumažinti ar visai nu
traukti skiriamą pašalpą,

B. ir P. Andriukaičiai,
Chicago, IL, pirmieji atskubėjo 
į „Draugo” administraciją su 
fantais laimėjimų stalui. 
Kviečiame ir Jus prisidėti.

I „Seklyčią trečiadienio popietėmis susirenka daug svečių, nes paprastai suruošiamos įdomios 
programos, pasivaidinama, pabendraujama. Kaip matyti ir iš šios nuotraukos — popietės yra la
bai populiarios. •

Nuotr. A. Malinausko

kurios dėka galima išlaikyti dvi 
tarnautojas. Ragino visus pasi
rašyti po prašymu, kad pašalpos 
nenutruktų.

Ir vėl A. Čiurlionis tęsė savo 
dainavimą. Jis padainavo 
keletą dainelių dzūkiškai. O 
programą užbaigė trankia 
polka. Jis buvo apdovanotas 
gėle, kurią įteikė O. Lukienė. 
Belaukiant atvykstant prele
gento, buvo patiekti pietūs.

Baigiant pietauti, pasirodė ir 
Arvydas, sutiktas gausiais plo
jimais. Savo paskaitos pradžioje 
jis priminė, kad mūsų poetai 
Maironis, Putinas ir Faustas 
Kirša, apdainavo tik mamas, 
bet iš tikrųjų ne mažesnės 
pagarbos ir meilės yra verti ir 
tėvai. Sovietai per 50 metų skel
bėsi išlaisvinę moteris, o iš 
tikrųjų jas pavertė vergėmis, 
nustumdami jas prie sunkiau
sių darbų. Pirmojoj Lietuvos 
1920 m. konstitucijoj moterims 
užtikrinamos lygios teisės, ir tai 
buvo vykdoma. Vyrai dažniau 
alkoholio įtakoje palieka žmoną 
ir vaikus arba net pasirenka 
savižudybę. Tėvas neturi likti 
vien tik ekonominių gėrybių 
aprūpintojų, bet turi jausti atsa
komybę kartu su motina už 
tinkamą vaikų auklėjimą. Jis 
dar paskaitė porą savo paties 
sukurtų eilėraščių, iškeldamas 
meilę tėvui. Baigdamas Ar
vydas Žygas dėkojo visiems tė
vams ir seneliams už jų rūpestį 
ir meilę savo šeimai.

E. Sirutienė pranešė, birželio 
30 d. organizuojama kelionė 
autobusu į akvariumą susipa
žinti su žuvų pasauliu.

Apol. P. Bagdonas

BALZEKO MUZIEJAUS 
GIMTADIENIS

Birželio 23 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje susirinko gražus būrys tų, 
kurie nuo pirmųjų dienų su juo 
bendravo ir jį rėmė. Galbūt dėl 
to mūsų vyresnioji karta tebuvo 
labai skurdžiai atstovaujama. 
Kiek man pavyko suskaičiuoti, 
buvo tik 7-8 asmenys. O galėtų 
(ir turėtų) būti jų žymiai dau
giau. Nes tiek Balzeko muzie

jus, tiek ir Lietuvos vyčiai 
laukia ne tik mūsų, bet ir nau
jai iš Lietuvos atvykusiųjų. 
Balzeko muziejus ir Lietuvos 
vyčiai turėtų būti remtini.

Galbūt dideli Čikagos karščiai 
daugelį atbaidė. Nežiūrint to, 
vis tiek salė buvo artipilniai 
užpildyta. Šis gimtadienio 
banketas buvo rengiamas ne 
pelno tikslais, tad veikė ir 
nemokamas baras, kur buvo 
galima atsigaivinti ir atsivė
sinti. Visiems susėdus, 
susipažinus ir pasivaišinus, šio 
jubiliejinio renginio šeimi
ninkas Frank Zapolis trumpu 
žodžiu pradėjo iškilmes. Po savo 
žodžio pakvietė viso šio renginio 
pagrindinį „kaltininką”, šio 
muziejaus steigėją ir jo „spiritus 
movens” — St. Balzeką, kuris 
irgi ilgai nekalbėjo. Po trumpo 
sveikinimo žodžio pristatė 
Robertą Balzeką, kuris yra 
muziejaus genealogijos skyriaus 
direktorius.

Frank Zapolis pasakė, kad pir
miau pažiūrėsime meninę da
lį, o po to, būdami geroje nuo
taikoje, valgysime vakarie
nę. Pasirodo, kad Fr. Zapolio 
esama ne tik sumanaus 
verslininko, bet ir gero šokių 
vadovo. Jo parengta Lietuvos 
vyčių jaunimo grupė gražiai ir 
mikliai pašoko keletą šokių ir 
susilaukė gausių katučių. Pasi
baigus trumpai programai, 
daug nedelsiant, pradėjo nešti 
valgius ant stalų. Vakarienė 
buvo ne tik gausi, bet ir sko
ningai parengta visiems gerai 
žinomos šeimininkės Onos Nor
vilienės.

Pasibaigus vakarienei, St. 
Balzekas padėkojo Fr. Zapoliui 
už jo įdėtas pastangas, kad 
jubiliejinė vakarienė sėkmingai 
praeitų. Taip pat dėkojo muzie
jaus ryšių su visuomene direk
torei Stasei Semėnienei, kuri 
įdeda daug darbo ir pastangų: 
visiems paskambindama, pa- 
kviesdama ir paragindama. Po 
oficialiosios dalies prasidėjo 
šokiai, grojant muz. Ričardui 
Šokui ir saksofonistui Mindau
gui Matkui.

J. Žygas
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