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L. Linkevičius Vašingtone 
tikino, kad Lietuva 

pasiruošusi NATO narystei 
Vašingtonas, gegužės 22 d. — 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius tre
čiadienį lankydamasis Vašing
tone susitiko su JAV gynybos 
sekretoriumi William Perry. 

Kaip praneša Lietuvos amba
sados spaudos skyrius, valandą 
trukusiame pokalbyje Penta
gone Lietuvos ministras prista
tė savo šalies požiūrį į NATO 
plėtimą, apibūdino Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimą, Balti
jos regiono valstybių bendradar
biavimą, aptarė „Partnerystės 
vardan taikos" programos plė
timą ir perspektyvas. 

Anot ministro, plečiant NATO 
svarbu, kad būtų aišku ir kas 
įstos į NATO ir kada. Kaip bus 
atsakoma į klausimą „kada" 
priklausys nuo šalių pasiren
gimo lygio, tačiau Lietuvą ne
ramina vis dar esamas neaišku
mas, atsakant į klausimą „kas". 
Ministras Linkevičius teigė, jog 
pagal penkis sekretoriaus Perry 
suformuluotus atitikimo NATO 
narystei kriterijus, Lietuva 
laiko save tinkama kandidate į 
NATO nares ir parėmė savo tei
ginį pavyzdžiais. 

Kalbėdamas apie Baltijos ša
lių batalioną Jungtinių Tautų 
taikos palaikytojų pajėgose, 
vadinamą BALTBAT, ministras 
Linkevičius pažymėjo Lietuvos 
pasiryžimą toliau jame daly
vauti, toliau didinti Lietuvos 
kariuomenės sąveikumą su Va
karų valstybių gynybinėmis 
struktūromis. 

Aptardamas „Partnerystės 
vardan taikos" programą, mi
nistras siūlė vykdyti daugiau 
bendrų su JAV kariškiais pra
tybų ir kitų bendradarbiavimo 
renginių Lietuvos žemėje. 

JAV gynybos sekretorius Wil-
liam Perry su malonumu pabrė
žė, kad šis susitikimas su min. 
Linkevičiumi — penktasis. Iš
dėstydamas JAV požiūrį į sau
gumo organizavimą Europoje, 
sekretorius Perry pažymėjo 
Amerikos suinteresuotumą 
Lietuvos kaimynės — Rusijos — 
dalyvavimu, kuriant tokią 
sistemą ir išreiškė viltį, kad 
Jungtinėms Valstijoms pavyks 
įtikinti pastarąją, jog NATO ga
rantuoja stabilumą Europoje. 

Pokalbio metu buvo apžvelgta 
JAV teikiama parama Lietuvai 
gynybos srityje. Pažymėta, jog 
Amerika ir toliau finansuos Lie
tuvos kariškių mokymąsi JAV. 
Pagal Varšuvos iniciatyvą, 
amerikiečiai ir toliau skirs lėšas 
ryšių, transporto ir kitų reikia
mų priemonių įsigijimui ir 

priežiūrai. Šiems tikslams ame
rikiečiai skiria 1.5 milijonų 
dolerių. 

JAV gynybos sekretorius ir 
kiti susitikime dalyvavę parei
gūnai aukštai įvertino asmeni
nį ministro Linkevičiaus indėlį 
į dvišalius santykius. Buvo pa
žymėta, jog sklandžiai bendra
darbiaujama su Lietuvos Kraš
to apsaugos ministerija. Bend
ri JAV-Lietuvos projektai vyk
domi dalykiškai. Sekretorius 
Perry'asmeniškai labai gerai 
atsiliepė apie Lietuvos karei
vius, dalyvaujančius taikos pa
laikymo misijoje Bosnijoje. 

JAV Nacionalinėje Saugumo 
Taryboje įvykusiame ministro 
Linkevičiaus susitikime su JAV 
prezidento Clinton specialiu pa
dėjėju Daniel Fried pasikeista 
nuomonėmis dėl NATO plėtimo 
ir Lietuvos perspektyvų NATO 
narystės atžvilgiu. Daniel Fried 
nurodė į didėjantį JAV dėmesį 
Baltijos šalių saugumui. Jis 
pažymėjo, jog daugeliu atžvilgių 
Lietuva atitinka būsimiems 
NATO nariams nurodytus kri
terijus. Lietuvos poziciją NATO 
narystės atžvilgiu JAV prezi
dento padėjėjas įvertino kaip 
gerai apgalvotą. Jis pažymėjo, 
jog Lietuvai integruojantis į 
Europą, ypač svarbūs geri jos 
santykiai su kaimynais . 
Lietuves-ir Lenkijos santykiai 
Vašingtone vertinami kaip pa
vyzdys kitoms šalims. 

Visuose susitikimuose minist
ras Linkevičius pabrėžė esantį 
sutarimą Lietuvos Seime ir vi
suomenėje dėl narystės NATO 
ir nurodė, kad tikimasi šiuo 
klausimu kuo greitesnio aiš
kumo. 

Antrąją savo vizito dieną, iš
kilmingoje ceremonijoje prie Ne
žinomo kareivkrkapo Arlington 
valstybinėse kapinėse, minist
ras Linas Linkevičius Lietuvos 
vardu padėjo taut inėmis 
spalvomis papuoštą vainiką. 
Ministras buvo pasi t iktas 
pabūklų salvėmis. Ministro 
garbei buvo surengtos pabūklų 
salvės, išrikiuoti 75 kariškiai, 
atstovaujantys visoms JAV 
ginkluotųjų pajėgų rūšims. 
Karinis orkestras atliko Lie
tuvos ir JAV himnus. Cere
moniją puošė Lietuvos ir JAV 
valstybinės vėliavos, kurias 
laikė JAV kariškiai. Lietuvos 
delegacija taip pat aplankė JAV 
karininko S. Harris, žuvusio 
Lietuvos * nepriklausomybės 
kovose, kapą, JAV prezidento 
John Kennedy palaidojimo 
vietą. 

Lenkijos švietimo ministras 
žada atidaryti lietuvišką 

mokyklą Seinuose 

Uzbekijos viceprenyeras M, Usmanov (kairėje), vadovaujantis šimto Uzbekijos verslininkų delegaci
jai Lietuvoje, gegužės 15 d. susitikęs su Lietuvos premjeru Mindaugu Stankevičium, jam įteikė 
dovana. Uzbekijos delegacija i Lietuvą buvo atsivežusi 40 įmonių gaminių, kurių paroda buvo 
atidaryta Vilniuje gegužės 14 dieną. Tačiau dėl staigios jų delegacijos nario mirties, jie turėjo 
nutraukti vizitą, kad musulmonišku papročiu galėtų savo mirusįjį palaidoti vienos paros 
laikotarpy. 

Nuotr. G. Mačiulio, Elta 

Vyriausybė tvirtina, kad 
banko suvalstybinimas 

nepažeis indėlininkų interesų 
Vilnius, gegužės 22 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė teigia, 
kad antradienį vyriausybės pri
imtas ir Seimui pateiktas pro
jektas dėl Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko (LAIB) suvalsty-
binimo nepažeis indėlininkų in
teresų. Vyriausybės Informa
cijos centro trečiadienį paskelb
tame pareiškime rašoma, kad 
toks sprendimas net suteiks in
dėlininkams papildomų garanti
jų. „Vyriausybė pasirengusi 
vykdyti jau ankstesniuose įsta
tymuose bei nutarimuose įtei
sintus pažadus dėl gyventojų in
dėlių šiame banke išsaugojimo", 
užtikrinama pranešime. įvyk
džius banko veiklos atgaivinimo 
darbus, LAIB galės atlikti visas 
operacijas, o indėlininkai — dis
ponuoti savo lėšomis, ir tokias 
sąlygas vyriausybė sieks sukur
ti kuo greičiau. 

Vyriausybės vardu pareiški
mas paskelbtas po to, kai LAIB 
laikinasis administratorius Ro
mualdas Visokavičius pareiškė, 

lapkričio 1 d. leisti visiems 
indėlininkams laisvai dispo
nuoti banke įšaldytomis lėšo
mis, yra „realia- nepagrįstas". 
Be to, R. Visokavičius teigė, jog 
ir akcininkai bus nepatenkinti 
vyriausybės sprendimu suvals
tybinti banką. Ketvirtadienį 
Vilniuje šaukiamas LAIB akci
ninkų susirinkimas. 

Centro Sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas trečiadienį 
paskelbtame pareiškime taip 
pat sukritikavo vyriausybės 
sprendimą suvalstybinti krizės 
ištiktą Lietuvos Akcinį Inova
cinį Banką, pareiškęs, jog jam 

įgyvendinti reikės „neleistinų 
valstybės išlaidų". Anot Ozolo, 
„Taip sprendžiant problemas, 
greitai nebeturėsime nė vieno 
komercinio banko". 

Lietuvos Seimo narys R. Ozo
las atkreipia dėmesį, kad vy
riausybė nutarė suvalstybinti 
LAIB, kai jis „pateikė konkre
čius planus, kaip likviduoti 
„gruodžio krizės" pasekmes, 
nenaudojant valstybės lėšų". 
Preliminariais skaičiavimais, 
banko atgaivinimo išlaidos gali 
siekti iki pusės milijardo litų. 

Opozicinės Centro Sąjungos 
pirmininkas mano, kad „tuo 
vienašališku vyriausybės nuta
rimu inicijuojamas dar vienas 
itin stambaus masto neįstaty
minis biudžeto naudojimo fak
tas". 

Konservatoriai siūlo privačių 
ir valdiškų interesų 

atskyrimo mechanizmą 
Vilnius, gegužės 20 d. (AGEP) 

— Seimo konservatorių frakci
ja parengė kovos su korupcija 
įstatymo projektą, kuriuo tikisi 

kad vyriausybės pažadas nuo rukūrtT"me^hanlzmą,*7užker-

UNESCO vadovas Vilniaus 
senamiesčiui vėl suteikia 

vilties 

Vilnius, gegužės 22 d. (AGEP) 
— Lenkijos švietimo ministras 
Jerzy Wiatr užtikrino, kad atsi
radus reikiamam lietuvių moks
leivių skaičiui, Seinuose bus ati
daryta lietuviška mokykla, o 
esant poreikiui — lietuviškų 
mokyklų skaičius bus didina
mas. Tai ministras ir Lenkijos 
Seimo narys pasakė trečiadienį, 
susitikės su Lietuvos ambasado
riumi Varšuvoje Antanu Valio-
niu ir generaliniu konsulu Ša
rūnu Adomavičiumi. 

Susitikime pažymėta, kad 
abiejose šalyse tautinių ma
žumų poreikiams skiriama 
vii daugiau dėmesio, tačiau 

sąlygos nėra vienodos — Len
kijoje neišplėtotas lietuviškų 
mokyklų tinklas, trūksta vado
vėlių lietuvių kalba. 

Lietuvos ambasada Varšuvoje 
pranešė, kad buvo atkreiptas 
ministro dėmesys į tai, jog nuo 
1989 m. Lenkijoje nebuvo iš
leistas nė vienas vadovėlis lie
tuviškoms mokykloms. Tuo tar
pu Lietuvoje visos lenkiškos 
mokyklos nemokamai aprūpi
namos lenkų kalba išleistais 
vadovėliais 1-12 klasėms. 

Susitikime, be kita ko, pa
žymėta, kad Lenkijoje nėra 
Tautinių mažumų įstatymo, o 
dar 1994 m. priimtas Lenkijos 

Vilnius, gegužės 21 d. (AGEP) 
— Vilniaus senamiestis yra pa
skelbtas žmonijos kultūros pa
minklu, todėl vilniečiai visada 
gali tikėtis UNESCO paramos, 
išsaugant ir atgaivinant šį 
lobyną, sako Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos UNESCO genera
linis sekretorius Federico 
Mayor. „Lietuvos sostinės sena
miestis yra toks pat šedevras 
kaip Venecija, Salamanka ar 
Sankt Peterburgas", sakė F. 
Mayer, antradienį kalbėdamas 
Lietuvos Seime. 

UNESCO paminklinė lenta, 
kurią jis atidengs prie Vilniaus 
Rotušės, taps šių žodžių simbo
line išraiška, pasak Mayor. Len-

Valstybinės kalbos dekretas 
neatitinka Lietuvos ir Lenki
jos tarpvalstybinės sutarties 
straipsnių, apibrėžiančių tau
tinių mažumų padėtį. 

toje, pasak F. Mayor, bus pažy
mėta, jog Vilniaus senamiestis 
yra pasaulio paveldo dalis ir šis 
miestas visada gali tikėtis tarp
tautinės organizacijos paramos. 
Lietuvos valdžia yra susirūpi
nusi, kad daug Vilniaus sena
miesčio kvartalų yra nerestau
ruoti, ir vertingi pastatai greitai 
nyksta. 

Kalbėdamas apie bendrą Eu
ropos šalių ateitį, UNESCO va
dovas pabrėžė, kad Europos išli
kimas niekada nepriklausys 
nuo ekonominių ir politinių 
priežasčių. Pasak jo, tik huma
nistinė kultūra garantuoja visų 
tautų išlikimą. Todėl F. Mayor 
paskatino Lietuvos Seimo na
rius daugiau dėmesio skirti 
kultūrai, mokslui, švietimui ir 
bendravimui. „Tik taip mes 
galėsime sukurti Europos atei
tį", sakė UNESCO vadovas, as
meniškai įsipareigojęs plėtoti 
visų Baltijos valstybių kultū
rinius ryšius. 

Europos Taryba nedarys 
sprendimo pagal G. Frundos 

kaltinimus 
Vilnius, gegužės 22 d. (AGEP) 

— Lietuvos delegacijos į Europos 
Tarybos Parlamentinę Asamb
lėją narys, Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis mano, kad dėl Ru
munijos parlamentaro Gheorge 
Frunda memorandumo, kuria
me teigiama, kad Lietuva ne
vykdo įsipareigojimų Europos 
Tarybai, dabar jau „užverstas 
lapas". 

Pirmadienį Paryžiuje ET Juri
dinių reikalų ir žmogaus teisių 
komitetas dar kartą svarstė G. 
Frundos išvadas bei Lietuvos 
vyriausybės atsakymą ir nutarė 
nedaryti jokio sprendimo kol 
nebus suformuota nauja tikrin
tojų delegacija, kuri parengs 
naują pranešimą. 

K. Bobelis trečiadienį spaudos 
konferencijoje sakė, kad komi
teto posėdyje G. Frunda, kaip ir 
anksčiau, kalbėjo labai nekon
krečiai ir vėl tvirtino, kad 
Lietuva nėra ratifikavusi Žmo
gaus teisių apsaugos Konven
cijos, nors Lietuva tai padarė 
pernai pavasarį- Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
paneigė šiuos G. Frundos tvir
tinimus ir pabrėžė, kad jo pra
nešimas „yra visiškai atsi
likęs". 

Perskaitęs vyriausybės atsa
kymo paskutinįjį sakinį, kad 
Lietuva laiko G. Frundo? memo
randumą „neobjektyviu, šališku 
ir nekompetetingu", K. Bobelis 
pažymėjo, jog Lietuva toleruos 
bet kokį komiteto sprendimą dėl 
naujos delegacijos sudarymo. 
Tačiau jis kvietė komiteto na-

tantį kelią galimiems politikų, 
valdininkų, pareigūnų piktnau
džiavimams", įstatymo projektą 
pirmadienį spaudos konferenci
joje pristatęs teisininkas Julius 
Adomaitis sakė, kad šiuo įsta
tymu siekiama „pašluoti valdi
ninkų kiemą". Svarbiausia 
nustatyti tarnybinės etikos 
principus ir atsakomybę už tai
syklių nesilaikymą, sakė teisi
ninkas ir pabrėžė, kad valdi
ninkai turi deklaruoti savo fi
nansinius interesus. 

įstatymo projekte siūloma api
brėžti „korupcijos", „papirki
mo", „interesų konflikto" ir 
kitas sąvokas. Numatyta, kad 
valdininkai, politikai ir parei
gūnai, turėdami finansinių in
teresų sprendžiant tam tikrą 
klausimą, privalo apie tai pra
nešti Vyriausiajai tarnybinės 
etikos komisijai. Tokią insti
tuciją siūloma įsteigti Teisin
gumo ministerijoje. 

Konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius sakė, kad 
savivaldybių valdininkų priva
čių ir valdiškų interesų konflik
tą sprendžia prieš metus dauge
lyje savivaldybių priimtos eti
kos taisyklės. Tačiau, sakė jis, 
kol nėra priimtas toks įstaty
mas, Lietuva yra bene vienin
telė šalis Vidurio Europoje, ne
turinti privačių ir valdiškų 
interesų konfliktą reguliuo
jančio įstatymo. 

rius suprasti, kad G. Frunda yra 
Lietuvai nepriimtinas ir Lietu
voje laikomas čia „persona non 
grata". 

Spaudos konferencijoje K. Bo
belis sakė pasipiktinęs Lietuvos 
ambasadoriaus Europos Tarybo
je Aurimo Tauranto elgesiu, 
kuris po to pareiškė, jog tai nėra 
Lietuvos Respublikos pozicija. 
K. Bobelis pabrėžė padarysiąs 
„demaršą vyriausybei". Seimo 
narys nesiginčijo su ambasado
riumi komiteto posėdyje ir sake 
nežinąs, apie ką kalbėjo amb. 
Taurantas — apie vyriausybės 
atsakymą, ar apie pastebėjimą, 
kad G. Frunda yra nepageidau 
jamas asmuo Lietuvoje. Tačiau 
Bobelis sakė kalbėjęs, remda 
masis atsakymu, kurj vyriau
sybės įgaliotas Europos Tarybai 
įteikė pats ambasadorius. 

Kokia bus suformuota nauja 
Lietuvos tikrintojų delegacija ir 
kada ji atvyks j Lietuvą, grei
čiausiai paaiškės birželio pabai
goje per Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos biuro po
sėdį, vyksiantį vasaros sesijos 
metu. ET Parlamentinės Asam
blėjos biurą sudaro asamblėjos 
prezidentas, viceprezidentai be: 
politinių grunių vadovai. 

Trečius metus būdama Euro
pos Tarybos nare, Lietuva su 
Rumunijos parlamentaru ginči
jasi nuo pernai metų kovo mė
nesio, kai jis tris dienas lankėsi 
Lietuvoje ir pateikė Europos Ta 
rybai labai neigiamas išvadas 
apie įsipareigojimų vykdymą, 
tautinių mažumų bei nuteistųjų 
padėtį. 

Lietuvos lenkai grasina 
skųstis Europos Tarybai dėl 

diskriminacijos 
Vilnius, gegužės 16 d. (AGEP) 

— Apie 1,000 senyvo amžiaus 
Lietuvos lenkų protesto demon
stracijoje prie Seimo rūmų Lie
tuvos valdžią išvadino „fašis
tais, panašiais į Baltarusijos 
vadovus" ir pagrasino skųstis 
tarptautinėms organizacijoms 
dėl, jų manymu, šalyje pažei
džiamų tautinių mažumų teisių. 
Jie buvo iš anksto gavę leidimą 

UNESCO 
vicedirektorius 

apdovanotas ordinu 
Vilnius, gegužės 21 d. (AGEP) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas apdovanojo ordinu 
UNESCO generalinio direkto
riaus pavaduotoją spaudai ir 
televizijai Henriką Juškevičių. 
Lietuvis H. Juškevičius ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 3-ojo 
laipsnio ordinu „už pastangas 
plėtojant valstybių ir tautų 
bendradarbiavimą kultūros, ko
munikacijų ir informacijos sri-
tyje". 

Henrikas Juškevičius atvyko 
į Lietuvą, lydėdamas UNESCO 
generalinį direktorių Federico 
Mayor, kurį A. Brazauskas ap
dovanojo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino lojo 
laipsnio ordinu. 

Lietuvai 1990 metais paskel
bus nepriklausomybe, H. Juške
vičius buvo Sovietų Sąjungos 
Televizijos ir radijo komiteto 
pirmininko pavaduotojas, ta
čiau pasitraukė iš to posto prieš 
1991 m. rugpjūčio pučą Mask
voje. 

gegužės 16 d. surengti mitingą 
Nepriklausomybės aikštėje Vil
niuje, kad pareikštų nepasiten
kinimą numatomu Vilniaus plė
timu, žemės nuosavybės susi
grąžinimo tvarka ir Lietuvoje 
veikiančia tautinių mažumu 
švietimo sistema. 

Protesto akcijos dalyviai 
kalbėjo lenkiškai ir buvo iškėlė 
plakatus lenkų, rusų ir anglų 
kalbomis, reikalaujančius „nu
stoti diskriminuoti" tautines 
mažumas. Oratoriai sako. kad 
Lietuvos valdžia „nuo savi
valdybių iki prezidento" neiš
klausė lenkų bendruomenes bė
dų, todėl žadėjo skųstis Europos 
Tarybos atstovams, atvyksian-
tiems j Lietuvą tikrinti tautinių 
mažumų padėties. 

Daugiau nei valandą trukusią 
protesto demonstraciją organi
zavo Lenkų Sąjunga ir Lenkų 
Rinkimų Akcija. Demonstracija 
praėjo be incidentų. 

Reaguodamas į pastaruoju 
metu Lietuvos lenkų reiškia
mus protestus. Regioninių 
problemų ir tautinių mažumu 
departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės paskelbė specialų 
pareiškimą, kuriame pabrėžia
ma, kad „tautines mažumos 
Lietuvoje turi visas teises, 
numatytas Lietuvos įstatymais 
ir tarptautiniais dokumentais". 

KALENDORIUS 

Gegužės 24 d.: Vincentas. Jo
ana, Zuzana. Gina 

G e g u ž ė s 25 d.: Beda. 
Grigalius. Marija Magdalena, 
Almantas, Jovile 1915 m gimė 
filosofas dr. Juozas Girnius 

• 



2 DRAUGAS, penktadienis, 19% m. gegužės mėn. 24 d. 
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Redaktorė I rena Regiene 

APIE 46-SIAS Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES 
Jau suskaičiuoti visi 46-jų Š. 

Amerikos lietuvių sporto žai
dynių rungtynių taškai, išdalin
tos dovanos bei laimėjimai, gra
žusis mūsų jaunimėlis išvažia
vo atgal į savo namus iš lietu
viškosios Čikagos, kur tris die
nas (gegužės 17-19 dienomis* 
virė varžybinis karštis ir liejosi 
prakaitas (pilna ta žodžio pras
me*. Nežinia kas toms dienoms 
užsakė sunkiai pakeliamus 
karščius, todėl 90 laipsniu 
temperatūra gal kiek ir slopino 
mūsų jaunimo žaidimo kokybe 

Tačiau, pagal galimybes, 
viskas vyko nustatytu planu 
Nors. žinoma, čia pasigesta 
tinklinio varžybų, na. ir pasku
tinėmis dienomis iškritusių ledo 
ritulio rungtynių 'pradžioje 
atsisakė dalyvauti torontiečiai 
ir jų pėdomis kiek vėliau pase 
kė hamiltoniečiai). 

Kadangi šių žaidynių šachma 
tų varžybos įvyko savaite 
anksčiau (gegužės 11-12 die
nomis), tai šį kartą pasitenkin
ta išimtinai tik krepšiniu. Bet 
šioje sporto šakoje būta didelio 
susidomėjimo: čia varžėsi net 23 
komandos, rungtyniaujant vyrų 
A ir B klasėse, jaunių A bei mo
terų klasėse. 

Reikia pasidžiaugti, kad čia 
buvo įdomių susitikimų ir kai 
kurių komandų lygis gana 
aukštas. Vyrų A klasėje čem
pionų vardą nusinešė 1994 ir 
1995 metų nugalėtojai — Čika
gos LSK „Lituanica". Ji taip pat 
laimėjo ir vyrų B klasėje, neda
lyvaujant praėjusių metų nuga
lėtojui — Bostonui. Tik jaunių 
klasėje ..Lituanica" baigmėje 
turėjo nus i le is t i Detroito 
„Kovui" ir perleisti jiems du 
kartus iš eilės pelnytą meiste-
ryste. Dar vieną meisterio vardą 
..Lituanica" nugriebė ir moterų 
klasėje, kurių varžybas rečiau 
dabar matome. Čia ši karta 
pasirodė tik dvi komandos ir 
laimėjimas atiteko čikagietėms. 
įveikusioms Hamiltono krepši
ninkes. 

Krepšinio varžybų pravedimu 
rūpinosi ASK ,,Lituanicos" 
vyrai su Algiu Tamošiūnu. 
Rimu Dirvoniu ir kitais prie
kyje. Ypač didelė našta teko R. 
Dirveniui, turėjusiam vadovau
ti . .L i tuan icos" krepšinio 
komandoms <o jų buvo net še
šios). Gaila, kad nebuvo rasta 
saliu pačioje Čikagoje ar ar

timose jos apylinkėse, todėl 
reikėjo pasitenkinti tolimes
niame vakariniame Wheaton 
priemiestyje esančiomis sa
lėmis. 

Tačiau, norėjusieji galėjo jas 
rasti ir sugebėjo atvykti pasižiū
rėti įdomių susitikimų, o taip 
pat turėjo progą pabendrauti su 
sportininkais. Apgailėtina, kad 
visuomenė nelabai įvertino 
mūsų jaunųjų pastangas. Ta
čiau, tai mūsų tarpe yra nuola
tinis reiškinys. Reikia džiaugtis, 
kad mūsų sporto vežimas, nors 
ir sunkiai, bet dar juda į priekį. 

Vyrų A klasėje — Čikaga 
ir Torontas 

Vyrų A klasės varžybose, 
dalyvavo 6 komandos, kurių dvi 
buvo iš Toronto („Aušra" ir 
..Vytis") ir viena iš kaimyninio 
Hamiltono. JAV čia atstovavo 
Čikagos „Lituanica", Detroito 
„Kovas" ir New Yorko LAK. 
Daugiausia laimėjimų per 45 
metus iki šiol buvo pasiekę New 
Yorko „Lietuvių Atletų" klubo 
krepšininkai (9). o po jų rikia
vosi ..Lituanica" (7 laimikiai). 
Niujorkiečiai šį kartą atvyko 
nelabai stipria sudėtimi ir jau 
pusfinalyje turėjo nusileisti To
ronto „Aušrai" 57-55, nors savo 
grupėje buvo įveikę abu varžo
vus — Detroito „Kovą" ir 
Hamiltono „Kovą". 

Toronto „Auš ra" iki šiol 
krepšinio vyrų A klasėje buvo 
iškovojusi 4 meisterystes, įvei
kusi niujorkiečius, stojo finalan 
prieš „Lituanica". „Lituanica" 
jau grupinėse varžybose buvo 
kartą nugalėjusi „Aušros" at
stovus 65-59, taip pat ir Toron
to „Vytį" 74-52. Todėl finale 
buvo laukiama vėl čikagiečių 
pergalės. 

Tačiau šį kartą rungtynių pra
džia priklausė torontiečiams, 
kurie visą pirmą kėlinį vedė ir 
jį baigė 29-22 savo naudai, ir po 
pertraukos jie dar kurį laiką 
nenorėjo pasiduoti, vienu metu 
skirtumą buvo net padidinę iki 
34-25. Bet po to vaizdas kiek pa
sikeitė, nes treneris R. Dirvonis 
savo vyrams įkvėpė daugiau ko
vingumo dvasios ir kvietė la
biau susirūpinti gynyba. Tas 
padėjo ir. likus žaisti dešimčiai 
minučių, pasekmė buvo 43 -37. 
O tada per truputį daugiau 
negu minute laiko ..Lituanica" 

Čikagos ASK „Lituanicos" komanda 
toja su I vietos t aure . 

• 46-jų Š. Amerikos lietuvių krepšinio vyrų A klasės nugale 

pataikė tr is metimus iš eilės ir 
pasekmė jau lygi — 43-43. To
rontiečiai dar kartą išėjo į priekį 
4543, tačiau „Lituanicos" vete
ranas Alius Baris įmeta dvi
taškį ir dar prideda baudą. Be
je, Baris daug padėjo „Lituani-
cai" lemtinguose momentuose, 
panašiai, kaip ir Valparaiso 
universiteto rinktinės žaidėjas 
Antanas Vilčinskas — tautietis 
iš Lietuvos, jau pernai žaidęs 
„Lituanicos" eilėse. Šis aukšta
ūgis vyras daug prisidėjo prie 
komandos pergalės. Torontie
čiai bandė nepasiduoti; dar bu
vo priartėję 57-61, tačiau tai 
buvo viskas, ką jie įstengė pada
ryti. Tada sekė „Lituanicos" 
šuolis ir rungtynių lentoje jų pa
baigoje švietė 66-59 rezultatas. 

Be aukščiau minėtų krepši
ninkų prie „Lituanicos" per
galės nemažai prisidėjo ir kiti 
komandos žaidėjai: J. Abrama-
vičius, J. Falkner, A. Jonynas. 
D. Si l iūnas , P. Stukas, T. 
Wojcek. 

Trečioji vieta New Yorkui 

Vyrų A klasėje III vietą iško
vojo New Yorko LAK, kurio 
krepšinio komanda, panašiai 
kaip ir „Lituanica", pradinė-
se-grupinėse varžybose, pasiekė 
du laimėjimus (įveikė Detroitą 
65-45 ir Hamiltoną 102-97). 
Tačiau, pralaimėjus Toronto 
„Aušra", galėjo varžytis tik dėl 

trečios vietos Niujorkiečių 
varžovu buvo Detroito „Kovas", 
grupinėse varžybose, psiekes 
(64-47) ir pralaimėjimą (New 
Yorkui). 

Šį kartą, kaip ir grupinėse 
varžybose, stipresni buvo New 
Yorko „Atletai", laimėję 79-72. 
Pagal Detroito „Kovo" vadovą 
Algį Rugienių (jis yra ir JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmi
ninkas sporto reikalams), det-
roitiečių eilėse trūko poros pajė
gių krepšininkų. Tai ir sužlug
dė jų viltis į prizines vietas. 

Penktoje vietoje liko Hamil
tono „Kovas", kuris be žaidimo 
laimėjo prieš Toronto „Vytį" (ši 
komanda nenorėjo rungtyniau
ti). 

Vyrų B klasėje komandos išsi
rikiavo taip: 1. Čikagos „Litua-

' nica I". Clevelando „Žaibas", 3. 
Detroito „Kovas", 4. New Yor
ko LAK, Čikagos „Lituanica 
II", 6. Čikagos „Krantas", 7. 
„Aušra", 8. ..Vytis", 9. H. 
„Kovas", 10. Čikagos „Neris". 

Jaunių A klasės dalyvių ri
kiuotė atrodo taip: 1. Detroito 
„Kovas", 2. Čikagos „Lituanica 
I", 3. Hamiltono „Kovas", 4. 
Toronto „Aušra", 5. Clevelando 
„Žaibas". 6. Čikagos „Lituanica 
II". 

Plačiau apie šių klasių varžy
bas bei kt. dalykus bus atei
nančio penktadienio „Sporto 
apžvalgoje". 

E.Š. 

Nuotr. Ed . Š u l a i č i o 

SABONIAI SUSILAUKĖ 
TREČIO SŪNAUS 

Sabonių šeimos vyrų krep
šinio komandai t rūksta tik 
vieno žaidėjo. Gegužės 3 d. 
Portland, Oregon, Lietuvos 
krepšinio žvaigždė Arvydas Sa
bonis, 31 m. ir jo žmona Ingri
da, 25 m. („Gražioji vilniete 
'88"), susilaukė trečiojo sūnaus. 
Sūnūs Žygimantas, 5 m., ir 
Tautvydas, 4 m. yra gimę Ispa
nijoje. 
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Neseniai iš Lietuvos a t v y k u s i ų asmenų Čikagoje sudary ta krepšinio komanda . .Krantas" , 
dalyvavusi 46-se Š. Amer ikos l ie tnviu sporto žaidynėse. 

Nuotr . E d . Šu la ič io 

LIETUVOS OLIMPINĖS KREPŠINIO 
RINKTINĖS PRIEŠOLIMPINIŲ 
RUNGTYNIŲ RATAS JAV-SE 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
r ink t inė , ruošdamasi daly 
vavimui 1996 metų olimpinėms 
žaidynėms Atlantoje, š.m. liepos 
mėn. JAV-se žais seriją draugiš
kų parodomųjų rungtynių . 
Numatomas toks šių rungtynių 
tvarkaraštis (Nurodomas žaidy
nių laikas yra vietos laiku). 

Liepos 7 d. — Lietuva-Kroa-
tija (Čikagoje, Rosemont Hori-
zon, 1 vai. p.p.). 

Liepos 9 d. — Lietuva-Bra-
zilija (Las Vegas, Thomas & 
Mack Centeri. 7:30 vai. vak.). 

Liepos 12 d. — Lietuva-
Phoenix , . S u n s " r i n k t i n ė 
komanda (Phoenix, America 
West Arena, 7:30 vai. vak.). 

L i e p o s 15 d. - Lie tu 
va-Graikija (Čikagoje. Rose
mont Horizon, 7 vai. vak A 

Liepos 16 d. — Lietuva 
Puerto Rico (New York. Madi-

Vįil son Skjuare Garden, 7:30 
vak.). 

Liepos 17 d. — Rungtynės 
New Yorke. Su kuo dar neskel
biama. 

Bilietai visoms minėtoms 
rungtynėms gaunami Ticket-
master. 

Šalia rungtynių, Lietuvos 
olimpinė krepšinio komanda 
turės ir kitokių pasirodymų ir 
priėmimų miestuose, kuriuose 
vyks aukščiau išvardintos rung
tynės. 

Liepos 13 d. — Lietuvos rink
tinė pasirodys MTV „Beach 
House Shoot", Los Angeles, CA 

Liepos 14 d. — Lietuvos krep
šininkai dalyvaus pusryčiuose 
L. A. Hard Rock Cafe. 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
komanda lankysis Michael Jor-
dan's restorane. Čikagoje. Hard 
Rock Cafe Las Vegas mieste. 
Majerle's Sports Bar. Phoenixe. 

Liepos 17 d. — prieš rung 
tynęs, jie dalyvaus New Yorko 
Hard Rock Cafe vadinamose 
„tip-off" pusryčiuose. 

Liepos 5 ir 6 d. X Lietuvių 
Tautinių šokių šventės proga jie 
lankysis Čikagoje ir dalyvaus 
įvairiuose renginiuose. 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
rinktinė savo rėmėjams ir ger-
bėjams sudarė specialu ..pake
tą", teikianti galimybę jiems da
lyvauti visose rungtynėse ir kt 
įvykiuose. Pelnas bus naudo
jamas padengimui šios krepšį 
nio rinktinės išlaidų, susijusių 
su 1996 m. olimpiada Atlantoje. 

Minima „paketą" sudaro: ke 
lionių ir kambarių parūpi -
nimas, renginių ir rungtynių 
bilietai. Šiuo ..paketu*' ap
sirūpinę rėmėjai dvi savaite* 
taps tarsi dalimi šios olimpinės 
komandos (pradedant rungty
nėmis Čikagoje liepos 7 ir 15 d.) 
„Paketo" kaina - 5,000 dol. 
Šiuo reikalu susidomėję pra
šomi kreiptis į Don Nelson. 
Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės trenerio padėjėją, tel 
602-379-7975. 

Kęstutis Pocius 

,LITUANICA" PRALAIMĖJO 
Didžiausia nesėkmė „Lituani

cos" futbolininkus ištiko pra
ėjusį sekmadienį (gegužės 19d.) 
Lemonte vykusiose futbolo 
rungtynėse prieš . .Panthers" 
vienuolikę. Mūsiškiai buvo pri
versti pasiduoti varžovams net 
5-0. „Lituanicos vyrai šį karta 
neturėjo galimybių atsispirti 
stipresniam varžovui nors gal pora 
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OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 W. 8S St. Tol. (708) 422-0101 
Valandos pagal susrtanmą 

D>'md 3 v p p - 7 v v . a n t r 12:30-3 v p o 
'•'eiti uždaryta, ketvd 1 - 3 v p o 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v p.p 

6132 8 . Ket f r i * Ava. . C M c a f o 
(312) 778-8888 arba (312) 488-4441 

OR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G Ų S P E C I A L I S T A S 

G Y D O O D O S A U G L I U S IR ŽAIZDAS IR 
I Š S I P L Ė T U S I A S K O J Ų V E N A S 

K O S M E T I N Ė C H I R U R G I J A 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Htckory Hills. IL 
Tai. (708) 588-6101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4S47 W. 103 St., 0 6 * Lewn, n. 

Pirmas apyl su Norttiwastem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai t i iatlerlmul 
(kalbėti angliškai) tai . 708 422-8280 

SURENDER LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652 
Tai. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (312) 4 7 1 -
VIOAS J . NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7732 S. Kedzle Ava., 
CMcaaje. H 6*682 

įvarčių į le is ta be reikalo. 
Glavinsko teigimu, komandoje 
labai t r ū k o į povestuvine 
kelione išvykusio Rolando 
Siniakovo ir negalėjusio žaisti 
Dano Smulkio. Tačiau šis 
pralaimėjimas nesumenkina 
ligšioliniu gražiu „Lituanicos" 
vyrų pas tangų ir ju ryžto 
laimėti. 

Ši sekmadieni pirmenybių 
r u n g t y n i ų nebus Tačiau 
birželio 2 d., 3 vai. p.p. ..Li
tuanicos" futbolininkai vėl žais 
Lemonte. «, 

E.Š. 
Tai. kabinate Ir buto: 708-852 4159 

OR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 4 4 3 S o . SOth A v a . , C l e a r o 

Kasdien 1 v p p • 7 u v 
Išskyrus trečd . šes»d 12 - 4 v p p 

OR. L. O. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robertą Ro\, Htckory NMa, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) SSS-40SS 
Valandos pagal susitarimą 

Carbtac Olacjnoata. Ltd. 
6132 S. Kedrte Ava. 

CMcasje. IL 60828 
Tai . 312-438-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽMAS, M.D., t C. 
Specialybė — Vidaus ligg gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6 1 8 5 S . A r c h e r A v e . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585 7755 

A R A S ŽUJOSA, M .O . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
G O O f f SeMflejVttatfl aef+OlC • ! C O f l t ^ f 

1020 I . Ofden Ave., SMte 310 
Mflp#rvflH# II* 90M3 
Tai. 70S-S27-0080 

Valandos pagal susitarimą 
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NAUJIEJI ŠIŲ DIENŲ 
KAPITALISTAI 

LIETUVOJE 
J O N A S DAUGĖLA 

Paskutiniu metu, be meni
ninkų, politikų ir mokslo žmo
nių, iš Lietuvos atvažiuoja ir 
nemažai lietuvių, kurie nori 
šioje šalyje bent kiek užsidirb
ti . Daugiausia tai yra moterys, 
kurios eina globoti paliegusius 
senelius arba saugoja šeimose 
mažamečius vaikučius. Jos 
visos uždirbtus dolerius skubiai 
siunčia į Lietuvą, kad pagelbė
tų savo artimiesiems pakelti 
kasdieninio gyvenimo išlaidas. 

Tačiau Daytona Beach lietu
vių akis patraukė vietiniame 
Orlando „Sentinel" (1996.0318) 
laikraštyje smulkiomis raidė
mis paskelbtos žinutėc VnH a u 
mūsų tėvynainiai Daytona 
Beach apylinkėse įsigijo tur
to už 1,039,000 dol. Tai jau 
s t ambi suma. Bet , re ikia 
manyti, kad šio turto įsigijimui 
j iems nereikėjo sukrapštyti 
paskutinių centų. Be abejo, 
jiems dar atliko kiek pinigų ir 
kelionių bei pragyvenimo išlai
doms apmokėti. Tad per šį trum
pą laiką iš Lietuvos buvo išvežta 
daugiau nei 4 milijonai litų. O 
ta ip neseniai teko „Lietuvos 
aide" skaityti, kad Vilniuje 
tėvas ir motina pakaitomis eina 
parduoti savo kraują, kad galė
tų vaikams nupirkti pieno. 

Žinoma, mes džiaugiamės, 
kad Lietuvoje atsirado gabių, 
energingų ir labai sumanių 
tautiečių, kurie per trumpus 
šešerius nepriklausomo gyve
nimo metus sugebėjo sutelkti 
tokius gausius piniginius kapi
talus. Šios milijoninės sumos 
mūsų per penkis dešimtmečius 
sukauptas santaupas paverčia 
juokingais centais. Tačiau pana
šaus pobūdžio žinutės šios šalies 
laikraščiuose mums sukelia ir 
kai kurių minčių, o dažnai — ir 
abejonių. 

Šiandieninė vyriausybė yra 
praskolinusi Lietuvos ūkį užsie
nio valstybėms. Yra jau šiuo 
metu užtrauktos milijardinės 
paskolos, ieškoma dar vis dau
giau. Už šias paskolas užsienio 

kraštams reikia mokėti palū
kanas. Palūkanoms apmokėti 
vyriausybė mėgina pasiskolin
ti pinigų iš savo piliečių. Šiam 
reikalui yra išleisti valstybiniai 
paskolos lakštai. Juos bando 
platinti ir Amerikos bei Kana
dos lietuviams. Už šiuos pasko
los lakštus vyriausybė žada 
mokėti iki 30% palūkanų. 

Tad ir kyla klausimas: kodėl 
tie mūsų tėvynainiai, kurie 
atvežė milijoną dolerių į Day
tona Beach, nenorėjo savo 
pinigus investuoti į tuos valsty
binius popierius? Tuo pačiu jie 
bū tų pagelbėję savajai 
vyriausybei atstatyti sugriautą 
ūkį. Nesinorėtų tikėti, kad mili
jonas, investuotas į motelį 
nuošaliame Amerikos mies
telyje, galėtų duoti už inves
tuotą kapitalą daugiau nei 30% 
metinio pelno. Šiandien Lietu
vos vyr iausybė deda daug 
pastangų, kad svetimųjų valsty
bių p r a m o n i n i n k a i ir 
prekybininkai kaip galima dau
giau investuotų pinigų į mūsų 
krašto ūkį. Sudaryti šioms 
investicijoms kaip galima pa
lankesnes sąlygas yra įsteigta 
net atskira ministerija. O, be to, 
šiuo reikalu rūpintis įpareigota 
ir diplomatinė tai nyba. Tačiau 
pa tys l ie tuviai labai daug 
pinigų laiko kitų valstybių 
bankuose . Ekonomis tas A. 
Vasiliauskas tvirtina, kad lietu
viai šiuo metu išvežė ir saugo 
užsienio bankuose apie 2-5 mili
jardus dolerių ir šių pinigų 
investuoti gimtinėje neketina. 
(„Varpas", Nr. 30). Tad, kaip 
ga l ima t i k ė t i s užs ien io 
investicijų į Lietuvos ūkį, jeigu 
patys lietuviai tuo ūkiu nepasi
tiki ir masiškai veža savo pini
gus į svetimus kraštus? 

Ne taip jau seniai Lietuvos 
spauda buvo užpildyta praneši
mais ir aprašymais apie didžių
jų bankų bankro tus . Suži
nojome, kad bankrutuojančių 
bankų valdytojai gauna di
džiulius atlyginimus. Taip pat 

Danutė Bindokienė 
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Lina (Alksninytėi ir Saulius Anužiai su sūneliais Matu. Tadu. Marijum ir Vytuku. Anužių šeima 
prenumeruoja ir skaito dienrašti „Draugą". Tai tikrai geras pavyzdys kitoms jaunoms lietuvių 
šeimoms. 

sužinojome, kad j ie labai 
lengvai davinėjo milijonines 
paskolas savo giminaičiams bei 
draugams, net nereikalaudami 
bet kokių garantijų. Tuo būdu 
buvo išgrobstyti mūsų piliečių 
sunkiai sutaupyti pinigai ir 
bankai bankrutavo. Dingo ne 
tik asmeninės santaupos, bet 
taip pat ir daugelio įstaigų ir 
įmonių indėliai bei apyvartinės 
lėšos. Dingo ir tie skolinink?i. 
Ir nei vienas jų. nei tų, kurie 
taip lengvai šias paskolas išda
vinėjo, nebuvo patraukti teismo 
atsakomybėn. 

Be abejo, išgrobstyti pinigai 
rado saugią prieglaudą užsienio 
bankuose, o skolininkai grei
čiausiai ilsisi kur nors Krymo 
kurortuose arba gėrisi saulės 
spinduliais prancūzų Riveroje. 
O gal vienas kitas ir mindo 
„gražiausio pasaulyje paplū
dimio" baltą smėlį ir džiaugiasi 
Atlanto šiltu vandeniu... 

MOTERŲ IŠ BALTIJOS ŠALIŲ 
SUSITIKIMAS 

• 1960 m. spalio 12 d. Sovie
tų Sąjungos premjeras Nikita 
Kruščiov parodė savo „kultū
ringumą", kai nusiavęs batą, 
pradėjo juo daužyti stalą Jung
tinių Tautų generalinėje asam
blėjoje New Yorke. 

Šiemet jau penktą kartą buvo 
suorganizuota konferencija 
..Baltijos šalių moterys". Ji 
vyko gegužės 7-10 d. Švedijoje. 
Karlskronos mieste, konferenci
joje dalyvavo atstovės iš Balta 
rusijos, Danijos. Estijos. Rusijos. 
Švedijos. Lenkijos bei 8 moterys 
iš Lietuvos. Pirmą kartą taip 
gausiai tarptautiniame semina
re dalyvavo Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos atstovės: Aldo
na Krinickienė iš Kauno, šių ei
lučių autorė iš Panevėžio, vil
nietė Stasė Šukienė ir Genutė 
Bareikienė iš Telšių. 

Žinodamos sunkias mūsų fi
nansines galimybes, švedės 
apmokėjo net kelionės išlaidas, 
kad Lietuvos katalikių moterų 
sąjungos bei Krikščionių demo
kratų partijos atstovės galėtų 
dalyvauti šiame susitikime. Mo
terys buvo pakviestos gyventi 
švedų šeimose, nes jie labai 
domisi mūsų gyvenimu, politine 
bei ekonomine Lietuvos padėti
mi, norėjo užmegzti asmeniškus 
ryšius. 

Konferencijoje buvo kalbama 

apie prievartą prieš moteris, 
vaikų su negalia integraciją į 
visuomenę, apie alkoholį bei 
narkotikus vartojančias mote
ris, dalijamasi darbo pat i r t imi 
Dalyvės lankėsi kompiuterių 
centre Datorteket. Konferenci 
jos dalyvės taip pat įsijungė į 
tarptautinę konferenciją „Mote
rų galimybės bei idėjos", daly
vavo diskusijoje apie moterų 
padėt į bei t e i s e s Ba l t i j o s 
valstybėse. Plačiajai visuomenei 
apie savo gyvenimą ir veiklą 
kalbėjo, i gausius k laus imus 
a t s a k ė v i l n i e t ė A n g e l ė 
Sabauskienė. 

Ateinančiais metais Baltijos 
šalių moterys r inksis ta ip pat 
Švedijoje, Kalmaro mieste. 

R o m u a l d a G a s p a r a i t y t ė 
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Juozas Kapočius. Juozo Kapočiaus palikimas — lietuviškoji ir angliškoji enciklopedija 

N U G A L Ė T O J A I -
Š I A U L I E Č I A I 

Pagrindinį čempionų t i tulą iš 
Lenkijos Gdansko mieste vyku
sio atvirojo tarptaut inio šokių 
čempionato parsivežė Lietuvai 
atstovavusi dešimtmečių šiau
liečių pora — Jus ta Porakis ir 
Monika Adomavičiūtė. „Svin
go" spor t in ių šokių k lubo 
šokėjai žiūrovų simpatijas pelnė 
savo elegancija ir choreografijos 
kul tūra. Ši pora neseniai tapo 
Danijos atvirojo čempionato 
vicečempionais. 

Kitos dvi tarptaut inėse var
žybose Lenkijoje dalyvavusios 
Lietuvos poros buvo ta ip pat iš 
..Svingo" klubo. 

R U S N Ė S Ū K I N I N K A I 
MOKOSI I Š O L A N D Ų 

Rusnės saloje viešėjo penki 
gamtosaugos special is ta i iš 
Olandijos. J ie atvyko Baltijos 
krantų apsaugos organizacijos 
ir neseniai Rusnėje susikūrusios 
v i suomeninės organizaci jos 

Mūsų netektis 
Juozas Kapočius priklausė 

mums visiems — visai lietuvių 
tautai, o ypač svetur Antrojo 
pasaulinio karo ir raudonojo 
okupanto iš savo krašto išvytie
siems. Gyvendamas mūsų tar 
pe, jis akivaizdžiai parodė, ką 
gali pasiekti vieno žmogaus 
entuziazmas, visiškai išjun
giant iš savo žodyno sąvokas: 
„nieko neišeis", „per sunku", 
„neįmanoma", „per menkos 
mūsų jėgos"... Todėl, pasklidus 
liūdnai žiniai, kad jo jau nėra 
gyvųjų tarpe, skaudžią netektį 
pajuto kiekvienas lietuvis, ku 
rio širdyje teberusena nors 
kibirkštėlė pasididžiavimo savo 
kilme, savo tautos kultūra. 

Juozas Kapočius mirė pačia
me gegužės žydėjime — anksti 
22 rosios ryte. Ir niekam nerei
kia aiškinti, kuo žymus buvo šis 
žmogus, nebent tam, kas niekad 
negirdėjęs apie „Lietuvių encik
lopediją", leistą Bostone, niekad 
nevartęs jos 37 tomų, ieško
damas reikiamos informacijos: 
iš visur, apie viską, ne vien savą 
lietuvišką kiemelį. Nuo Vytės 
Nemunėlio „Meškiuko Rudno-
siuko", iki enciklopedijos lietu
vių bei anglų kalba; nuo malda
knygių, Lietuvos žemėlapio, iki 
Broniaus Kviklio, Vinco Krėvės, 
Antano Smetonos ir daug kitų 
žymių autorių, Bostone 1953 m. 
įkurta jo spaustuvė dovanojo 
mums — ir Lietuvai — tiek daug 
vertingų leidinių, kad Juozo 
Kapočiaus vardą minės kartų 
kartos. 

Tai buvo žmogus, kurio gyslo
se greičiausiai tekėjo ne krau
jas, o spaustuvės rašalas ir 
dažai. Kaip ir apie daugelį kitų, 
pasižymėjusių lietuvių ir nelie
tuvių, Juozui Kapočiui mirus, 
statistinės informacijos teko 
dairytis LE puslapiuose, nors tie 
puslapiai tokie skūpūs, tiek 
mažai žinių apie žmogų, kurio 
nuopelna i net i lp tų į kelis 
tomus. Gimęs 1907 m. Ukmer
gės apskrityje, spaustuvininko 
amato išmoko toli nuo savo 
tėvynės — Urugvajuje (baigė 
spaustuvininkų mokyklą Mon-
tevideo mieste (1930 m.). Savo 
specialybėje pradėjo dirbti, 
grįžęs į Lietuvą 1933 m., pa
kviestas techniniu spaustuvės 
vedėju Ryto akcinėje bendrovėje 
Klaipėdoje. Ir nuo to laiko jau 
su spaustuvės darbais nesiskyrė 
nei tėvynėje, nei pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje, nei šiame 
žemyne, Atlanto vandenyno 
pakraštyje, kur gimė jo didieji 
įnašai į Lietuvos kultūros krai
čio skrynias. 

Tač iau didžiausias Juozo 

Kapočiaus palikimas, su kuriuo 
jo vardas bus siejamas, kol bent 
vienas lietuvis dar mokės per
skaityti sakirų savo gimtąja 
kalba, yra „Lietuvių enciklope
dija". Šiandien daugeliui, ypač 
gyvenusių okupuotoje tėvynėje, 
nelengva suvokti, kas paskatino 
žmones imtis tokio užmojo, leis
ti lietuvišką enciklopediją sve
timame krašte, kur ne tik ne
galėjo iš to tikėtis pelno, bet ir 
išlaidų padengimo Jegu tam 
užmojui suteikė tikėjimas, kad 
„tai (geležinei' uždangai griu
vus ir laisvajai Nepriklausomai 
Lietuvai atsistačius. įteiks at
gijusiai tautai į rankas ir šaltinį 
žinių apie tai. kuo gyveno lais
vajame pasaulyje išsklaidytieji 
sūnūs ir dukterys, taip pat ir 
kitos laisvosios tautos, kada pati 
Lietuva buvo grandinėmis ap
kalta ir visa krauju paplūdusi. 
Tau, mūsų širdyse Laisvoji 
Lietuva, mestą mūsų visu bend-
rą darbą dirbame ir skiriame! 
Taip rase prof. Vaclovas Biržiš
ka pirmajame enciklopedijos 
tome 1953 metais. Tai tes
tamentiniai žodžiai ne tik encik
lopedijos redakcijų, bendradar
bių, leidėjų.bet ir visų lietuvių, 
gyvenančiu ne savo tėvynėje. 

Paskutinis LE tomas. 37-tasis 
(Papildymai), išleistas 1985 m. 
Jau tuomet Juozas Kapočius 
kartais užsimindavo, kad ji bai 
gia pasivyti senatvė. Turėju
siems laimę jį pažinti ir garbę 
su juo dirbti, tokios užuominos 
atrodė tiesiog juokingos: se
natvė pas šį nenuslopinamo 
entuziazmo ir spinduliuojančio 
žvilgsnio žmogų? Tik jau ne! O 
vis dėlto ir jį t a neišvengiama 
senatvė netik ilgainiui pasivi
jo, bet nusinešė į amžinybę. 

Kiek per savo gyvenimą Juo
zui Kapočiui teko kartu dirbti, 
bendradarbiauti ir pažinti svar
bių mūsų tautai žmonių, kiek jis 
„užkulisinių" įdomybių apie 
juos žinojo! Būtų galėjusi išeiti 
dar antroji — be abejo, labai 
įdomi — enciklopedinių tomų se
rija. Gaila, kad niekaip nebuvo 
įmanomąjį prišnekinti, jeigu ne 
parašyti, tai bent įkalbėti į juos
telę savo atsiminimus iš en
ciklopedijos leidimo laikų. 

Gaudžiant laidotuvių var
pams, mums beliko branginti 
Juozo Kapočiaus atminimą ir 
saugoti jo palikimą. Kažkaip ne
drąsu ištarti „Ilsėkis ramybėje". 
nes Juozas Kapočius savo gyve
nime poilsio nepažinojo, jis ir 
amžinybėje nebūtų laimingas, 
jeigu turėtų ją praleisti be 
pamiltojo spaustuves mašinų 
dūzgimo.. 

„Rusnės fondas" kvietimu. 
Olandijos gamtosaugos fondai 
jau prieš porą metų panoro 
dalyvauti Rusnės salos tvarky
mo projektuose. Jų specialistai 
t u r i d a u g pa t i r t i e s , kaip 
užliejamuose plotuose derinti 

gamtosaugą ir žemdirbystę. 
„Rusnės fondo" vadovas eko

nomistas K. Banys sakė. kad 
organizaciją įkūrė keturi salos 
ūkininkai , t ry s pedagogai, 
mokslininkas ir jis pats su 
sūnumi. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Gyvendami Gertrudės gatvėje, iš ten savaitgaliais 

nuvykdavome į Lietuvių klubą kitame Manchesterio 
miesto gale. Dažnai su nekantrumu laukdavome, kad 
tik greičiau savaitė prabėgtų. Klube, susitikęs su savo 
tautiečiais, pasikalbi visai kitaip, kaip su kaimynais 
anglais. Klube pasidalini mintimis su žmonėmis, kurie 
jaučia ir galvoja kaip ir tu; kuriems tavo rūpesčiai ir 
siekimai suprantami. Sužinai, kur kas dirba, kiek uždir
ba. Lygini jų darbą bei uždarbį su savuoju ir kartais 
nutari darbą pakeisti. Žmonės papasakoja apie savo 
butą, jo dvdį ir nuomą. Kartais išduoda ir pusiau slaptą 
mintį ar svajonę apie nuosavo namo numatytą pirkimą. 

Po kelių metų sunkaus darbo ir taupaus gyvenimo, 
jau atsirado viena kita lietuvių šeima, užpirkusi 
nuosavus namus. Tai padaryti buvo lengviau be 
vaikiams. Sunkiau šeimoms su vaikais. Vaikai lanko 
mokykla. Nors už mokslą mokėti nereikia, bet kasdieni
niai drabužiai, mokyklos uniformos, kurių kiekviena 
parapinė mokykla turėjo skirtingas, sudarydavo 
nemažas išlaidas. 

Kai mes. iš klubo sugrįžę, savo kaimynams anglams 
arba airiams pasakydavome, kad ir vel sutikome 

lietuvių šeimą, pirkusią namus, jie tokiu būdu 
netikėdavo: 

— Mes visą savo amžių čia gyvenę ir dirbę neįsten
giame namo nupirkti, o svetimšalis vos 4-5 metus padir
bęs tekstilės fabrike jau ims ir sutaupys namui. 
Nekalbėk niekų. Tai nesąmonė, neįmanoma. Bet jeigu 
sakai, kad darbininkas tikrai nusipirko narna, tai tur
būt mūsų valdžia jus svetimšalius remia. 

Mes nesistebėjome tokiu britų netikėjimu. Juk tie, 
su kuriais mes kartu dirbome ir gyvenome, namo 
nusipirkti tikrai negalėjo. Kodėl ne? Ogi todėl, kad jie 
nemoka taupyti. Jie gyvena tik tai dienai, taip sakant 
„iš rankos į burną". Kiekvieną vakarą jis turi užsukti 
į karčiamą išgerti, pasilinksminti. 

— Koks jūsų. svetimšalių, gyvenimas? — kartais jie 
mus paklausdavo — Ką jūs vakare, sugrįžę iš darbo, vei
kiate? Sėdite susitraukę savo kambarėlyje, nosį i laik
raštį arba knygą įkišę. Iš ryto atsikėlę skubate j fabriką. 
Grįžę visokius namų ruošos darbus surandate, skalbia
te, plaunate ir visai nusikamavę gulate Taip kasdien 
vis tas pats: iš lovos į fabriką, iš fabriko į lovą Toks gyve
nimas ne mums. Mes esame laisvi žmonės, tad laisvai 
ir gyventi norime 

Nesiginčydavome. Juk. iš to taško žiūrint, jie buvo 
teisūs. Taip. jie laisvi žmonės. Tik skirtumas tas. kad 
jie mūsų nesuprato Mes laisvės jau buvome nustoję, 
daug išgyvenome jo« netekę Mes. ) ihi;m u/ Imtus ir ai

rius, troškome laisvės, nes aiškiai ir skausmingai išgyve
nome jos netekimą, privedusią mus iki dabartinės var
gingos egzistencijos. Jie savo laisvę kitaip suprato, nes 
jie patenkinti savo padėtim. Todėl jie ir nesistengė savo 
būklės pagerinti, kaip mes. Mes žinojome, kad be mūsų 
pačių pastangų, be drastišku susivaržymų, bent iš pra
džių, be atsisakymo nuo nereikalingu malonumų, mes 
savo būkles niekados nepagerinsime ir laisvi nebūsime. 
O tokio pagerinimo mes troškome labiau už viską ir jo 
siekėme. Pamažu ir mudu su žmona pradėjome žvalgy
tis, teirautis. Laikraščiai kasdien skelbė net ištisus są
rašus parduodamų namų. Tačiau vieni per toli nuo mūsų 
darbovietės, kiti per brangūs, mums dar neįkandami. 
Nors jau ketveri metai abu sunkiai dirbame, bet pašto 
taupomoje knygutėje turime tik vos 500 svarų, todėl 
ieškome namo, kuriam užtektų mūsų santaupų pradžiai 
įmokėti Likusiai sumai tikėjomės gauti paskolą iš 
banko. 

Pagaliau tokį namą suradome. 1951 metais birželio 
mėnesio pabaigoje pasirašėme pirkimo sutartį. Savi 
ninku niekad nematėme, nes jiems atstovavo advokatas 
Namas mūrinis, trijų aukštų su aštuoniais kambariais, 
virtuve, vonia ir rūsiu. Pirkimo sutartyje pažymėjo, kad 
mes, pirkėjai, laikysimės 1875 metais buvusių šių nmaų 
savininku-presbiterijonų — patvarkymą, pagal kurį 
žemės sklypas perleidžiamas dešimčiai tūkstančiu metų. 
kad per ta laiką kasmet bus mokama po 15 svarų 

nuomos <už tuomet ant to sklypo stovėjusius 3 namus), 
kad dabartiniai ar naujai statomieji ant to sklypo namai 
nebus naudojami karčiamai, prekybai, lažyboms ir ki-
tokiems nedoriems tikslams. Vienu žodžiu, kad ten 
nepasidarytų blogos reputacijos namai Šių patvarkymų 
nesulaužius, niekas kitas nei į narna, nei i žemę jokiu 
teisių bei pretenzijų neturi (išskyrus valdžios teises i po
žemines anglis, alyvą ir kitus mineralus), vadinasi, yra 
pirkėjo nuosavybės dešimties tūkstančiu metu laiko 
tarpiui. 

Kai namą pirkome, jis jau kuris laikas stovėjo tuš
čias, todėl buvo gerokai apleistas Prieš atsikraustant 
iš Salfordo, reikėjo jį išvalyti, sutvarkyti, perdažyti Čia 
ir vėl mano žmona daug darbo ir prakaito pridėjo, kol 
namą pakeitė į jaukų šeimos kampelį. Kuomet namą 
pirkome, ant durų staktų, įstrižai pritvirtinti, buvo 
siauri, metaliniai rėželiai. Maždaug 8-9 centimetrų ii 
gumo ir pusantro, gal dviejų cm pločio. Skardą nulupus, 
po ja būdavo suvyniotas popieriukas su žydišku užrašu. 
Iš tų žymių mums buvo aišku, kad šitam name prieš mus 
gyveno žydai ortodoksai. Juk ir Lietuvoje žydai prie savo 
gyvenamųjų namų durų staktų turėdavo tokius skar
dinius rėželius. Eidami pro duris,žydai pirštais palies
davo tą žymenį, panašiai kaip katalikai pirštus pavil 
gydavo indelyje su pašventintu vandeniu 

'Rus daugiaui 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
GRAND RAPIDS, MI 
LB APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

LB apylinkės metinis susirin
kimas įvyko balandžio 28 dieną, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
Mišių, Šv. Petro ir Povilo para
pijos mokyklos knygyne. Jį ati
darė ir pravedė apylinkės valdy
bos pirmininkė Gražina Ka-
mantienė, sekretoriavo vicepir
mininkas Vytautas Jonaitis. 
Mirusieji apylinkės nariai buvo 
prisiminti tylos minute ir žvake, 
kurią uždegė Juozas Ugianskis. 
Praėjusių metų protokolą per
skaitė Petras Treška. 

Pirmininkė Gražina Kaman-
tienė pateikė metinį veiklos 
pranešimą žodžiu ir raštu. Jos 
valdyboje dirbo vicepirminin
kai: Vytautas Jonaitis, Jonas 
Treška, Jr., ir Petras Treška, 
iždininkas Juozas Lukas ir 
sekretorius Vytautas Kaman-
tas. Valdyba turėjo tris posė
džius ir daug kartų tarėsi 
telefonu. Apylinkės nariai pri
sidėjo darbu prie Šv. Petro ir 
Povilo parapijos stalo Grand 
Rapids Arts festivalyje, vyku
siame 1995 m. birželio pradžio
je. Vėliau, birželio 18-tą dieną, 
paminėti Birželio trėmimai. 
Rugpjūčio mėnesį apylinkės 
valdybos vicepirmininkas mo
kytojas Vytautas Jonaitis, kaip 
ir kiekvieneriais metais, daly
vavo lituanistinių mokyklų mo
kytojų studijų savaitėje 
Dainavoje. Rugsėjo mėnesį buvo 
parapijos festivalis, kuriame 
dalyvavo ir prisidėjo apylinkės 
nariai. Spalio 14 ir 15 dienomis 
apylinkės valdybos nariai Gra
žina ir Vytautas Kamantai, 
kaip JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos nariai, dalyvavo 
tarybos dviejų dienų sesijoje, 
Floridoje, ir grįžę informavo 
valdybos ir apylinkės narius. 
1996 vasario 25 d. apylinkės 
valdyba suruošė Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
švenčių — Vasario 16-tos ir 
Kovo 11-tos minėjimą, kuris 
labai gerai pavyko; dalyvavo 
daug žmonių. Lietuviškas Mi
šias Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje laikė klebonas Den-
nis Morrow. Po Mišių mokyklos 
salėje buvo pietūs ir po jų 
minėjimas. Labai gražią minė
jimo šventės programą-koncertą 
atliko iš Čikagos atvažiavęs Da
riaus Polikaičio vadovaujamas 
„Dainavos" ansamblio kameri
nis choras su jaunais daininin
kais. Pirmininkė dėkojo visiems 
už nuolatines ir dideles aukas 
Vasario 16-Kovo 11 minėjimuo
se, skirtas Lietuvių Bendruome
nei ir Lietuvai, jos našlaičiams, 
sergantiems vaikučiams ir sene
liams bei kitiems lietuviškiems 
reikalams. Dėkojo lietuviškų 
Mišių chorui ir jo vadovui apy
linkės vicepirmininkui Jonui 
Treškai. Jr., už gražias giesmes 
bažnyčioje, ne tik per minėjimą, 
bet ir kiekvieną sekmadienį. 
Dėkojo visoms šeimininkėms, 
darbininkams ir talkininkams, 
visada daug padedantiems ir 
visiems atsilankantiems į apy-
'įnkes renginius, minėjimus ir 
susirinkimus. 

Šiais metais kovo 30-tą dieną 
Lemonte vykusiame Lietuvių 
fondo metiniame suvažiavime 
dalyvavo ir Grand Rapids lietu
viams atstovavo apylinkės na
riai: Verutė Paovienė, Vytautas 
Jonaitis, Gražina Kamantienė 
ir Vytautas Kamantas. Mūsų 
radijo valandėlė kasmet gauna 
paramos iš Lietuvių fondo radijo 
programoms, o apylinkės valdy
ba kartais gauna Lietuvių fon
do parama mūsų kultūriniams 
renginiams. 

Apylinkės valdyba per visus 
metus rūpinosi, kad kas mėnesį 
į Grand Rapids atvažiuotų ir 
siuntinius j Lietuvą paimtų 
Atlanta Import and Export 

kompanijos sunkvežimis. Su jais 
labai daug dirbo apylinkės 
valdybos nariai Vytautas Jonai
tis ir Juozas Lukas. Daug kas 
siuntė siuntinius savo gimi
nėms, o taip pat kelis kartus per 
Kalėdas ir Velykas buvo išsiųs
ti siuntiniai Utenos našlai
čiams, jų mokyklos vaikams ir 
seneliams. įvairiomis progomis 
palaikytas ryšys su Healing the 
Children/Micnigan organizacija, 
kuri laikas nuo laiko atgabena 
vieną ar kitą lietuviuką gydy
mui į Grand Rapids. 

Valdybos nariai patarnauja 
lietuviškai ar angliškai nemo
kantiems, kai jiems reikia 
išversti laiškus ar dokumentus 
iš lietuvių į anglų kalbą. Mirus 
apylinkės nariams dalyvaudavo 
jų šermenyse ir laidotuvėse; 
kartais valdybos nariai tardavo 
atsisveikinimo žodį, ir mirusių 
amžinam prisiminimui paauko
davo jų vardu. Apylinkės valdy
bos biuleteniai buvo siunčiami 
šimtui devyniasdešimt šeimų ar 
pavienių asmenų lietuvių ir an
glų kalbomis. Pirmininkė dėko
jo savo bendradarbiams, valdy
bos nariams ir visiems apylin
kės talkininkams, darbinin
kams, aukotojams ir komite
tams, padėjusiems savo patari
mais, darbais, aukomis ir 
dalyvavimu apylinkės veikloje. 

Iždininkas Juozas Lukas pra
nešė, kad per metus turėjo 3,090 
dol. pajamų, 3,253 dol. išlaidų ir 
ižde liko 1,298 dol. Pagal auko
tojų nurodymus apylinkė pa
siuntė 168 dol. Krašto valdybai, 
56 dol. Michigano apygardai, 
200 dol. Draugo fondui, 50 dol. 
Lietuvių fondui, 150 dol. Tauti
nių šokių šventei, po 50 dol. 
„Bridges", „Eglutei" ir 
„Pasaulio lietuviui", 135 dol. 
seneliams ir našlaičiams šelpti, 
20 dol. Putnamo seselėms, 217 
dol. Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje, 426 dol. U t e n o s 
l ietuvių šalpai, 516 dol. 
BALFui, 100 dol. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčiai, 100 dol. 
Lietuvos partizanų paramai. 

Apie apylinkės komitetų dar
bus pranešėjų vadovai. BALFo 
komiteto vadovas dr. Benius 
Kušlikis sakė, kad aukas rinko 
Sofija Lastienė ir jos pasiųstos 
į Čikagą. Lietuviškų Mišių ko
miteto vardu Anelė Lukoševi-
čiūtė kalbėjo, kad viskas vyksta 
gerai. Vytautas Jonaitis, daly
vavęs Lietuvių fondo metiniame 
suvažiavime, pranešė, kad LF 
gerai tvarkomas, jau sutelkta 
daugiau 8 milijonų dol. ir 
siekiama 10 mln. Jokių netikslu
mų nėra, nes fondą prižiūri ne 
tik patys LF nariai ir jų rinkti 
prižiūrėtojai, bet ir Amerikos 
valdžia. Apie Lietuvos ainių 
radijo būrelį pranešė dr. Benius 
Kušlikis. Būrelis gyvuoja, tik 
šiuo metu taisoma radijo stotis, 
ir programos laikinai neveikia 
iki kito mėnesio. Juozas Lukas 
pateikė Vasario 16 gimnazijos 
būrelio pranešimą ir aukotojų 
sąrašą. 

Kontrolės komisijos vardu 
pranešė Engelis Bliūdnikas, 
kad Juozas Lukas labai gerai 
veda knygas, yra visi pateisina
mieji dokumentai, viskas rasta 
tvarkoje ir už tai jam padėkojo. 

Dviejų metų kadencijai buvo 
perrinkti trys valdybos nariai: 
Vytautas Jonaitis, Juozas Lu
kas ir Jonas Treška, Jr. Dar 
vieneriems metams pasiliko 
Gražina Kamantienė, Vytautas 
Kamantas ir Petras Treška. 
Vieneriems metams į Kontrolės 
komisiją išrinkti Enge l i s 
Bliūdnikas, Veronika Paovienė 
ir Juozas Ugianskis. 

Per apylinkės komitetų rinki
mus į Lietuviškų Mišių komite
tą išrinkti Anelė Lukoševičiūtė, 
Raymond McElheney ir Jonas 
Treška, Jr.; į Lietuvių fondo 
komitetą — Vytautas Jonaitis, 
Vytautas Kamantas, Veronika 
Paovienė ir Juozas Ugianskis; į 

Genovaite Treinienė prie savo kurinių St. Petersburgo, FL, Tarptautiniame 
festivalyje, vykusiame š.m. kovo 14-17 d. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

BALFo komitetą — dr. Benius 
Kušlikis, ir Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjų vadovu — Juozas Lu
kas Sofija Lastienė sutiko ir 
toliau rūpintis apylinkės li
goniais. 

Apie ateitį kalbėdama pirmi
ninkė Kamantienė pranešė, kad 
apylinkės ryšiai su Utena yra 
geri ir jiems toliau siunčiama 
parama, kada nors gegužės mė
nesį bus Michigano apygardos 
suvažiavimas, birželio pradžioje 
vėl bus Grand Rapids miesto 
festivalis, birželio 16 minėsime 
Birželio trėmimus, liepos 6 
Čikagoje vyks X Tautinių šokių 
šventė, į kurią ragino visus 
važiuoti ir ją paremti. 

Per diskusijas susirinkimas 
įpareigojo JAV LB tarybos 

sius su dabartine Lietuva ir 
keturiolika kartų per pastaruo
sius trejus metus aplankyti šį 
kraštą. Po Sovietų Sąjungos 
iširimo Lietuvoje greitai susida
rė energetikos krizė. Rusijos 
tiekėjai pradėjo reikalauti iš 
Lietuvos pasaulinės rinkos mo
kesčių, ir greitu laiku jos 
gyventojai pajuto benzino ir 
kuro stoką. Pasiskaitęs apie 
Lietuvos padėtį U.S. Commerce 
departamento leidinyje „Busi
ness Daily", Dunn, kartu su 
kolegomis iš Stone & Webster, 
paruošė JAV valdžiai pasiūly
mą, kaip jie galėsią padėti 
Lietuvai įvertinti ir pagerinti 
energetikos, o ypač elektros 
tiekimo aptarnavimus. Prele
gentas sakė, kad jų pateiktas 

narius Gražiną ir Vytautą dokumentas buvo keturių colių 
Kamantus ateinančioje tarybos storio ir svėrė maždaug penkio-
sesijoje iškelti solidarumo įnašo lika svarų. 
klausimą, nes naujai nustatytas 
vienodas 10 dol. įnašas ir 
vienam pensininkui, ir dirban
čiajam, ir visai šeimai yra 
ne t inkamas . S iū ly ta pen
sininkams nustatyti 5 dol. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Atlanta kompanijos sunkveži
mis vėl atvažiuoja paimti 
siuntinių j Uteną ir į Lietuvą. 
Jis bus gegužės 25, šeštadienį, 
5 vai. po pietų prie Šv. Petro ir 
Povilo mokyklos, 1433 Hamil-
ton Ave. NW, Grand Rapids, 
Michigan. 

Vyt. K. 

N O R W O O D , M A 

DAR A P I E 
VASARIO 16-ĄJĄ 

Šiais metais, kaip jau įprasta 
Massachusetts valstijos rytinia
me pakraštyje, pagrindiniai 
miestai, jų parapijos bei lietuviš
kos organizacijos draugiškai pa
sidalino vasario mėnesio sekma
dienius, tam, kad kiekviena vie
tovė galėtų tinkamai atšvęsti 
Vasario 16-tąją. Pagal ilgame
tes tradicijas, patys pirmieji ir 
šiemet buvo Norwood miestelio 
Šv. Jurgio parapija ir Vyčių 
kuopa, kurie pradėjo šią eilę 
švenčių sekmadienį, vasario 4 
dieną. 

Kaip visada, iškilmės prasidė
jo šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
klebonas kunigas Vincas Valka-
vičius. Po pamaldų visi dalyviai 
susirinko parapijos salėje kavu
tei ir minėjimui. Oficiali įžanga 
— vėliavų įnešimas ir himnų su-
giedojimas — sutelkė jaukų 
būrelį dalyvių pagrindinei pa
skaitai. Šių metų prelegen
tas buvo amerikietis, Richard 
Dunn, vyr. inžinierius iš garsios 
Stone & Webster bendrovės. 

Pradžioje Dunn išaiškino ko
kiu būdu jam teko užmegzti ry-

JAV Commerce departamen
tui atrinkus tinkamus pro
jektus, Lietuvos valdžia pasirin
ko Stone & Webster pasiūlymą 
kaip aktualiausią ir tinkamiau
sią. Todėl, laimėję 700,000 dol. 
sumą iš JAV valdžios, Dunn 
kartu su kolegomis pirmą kartą 
nuvyko į Lietuvą 1992 m. rug
pjūčio mėn. Su jais vertėju 
važiavo kitas Norwood minėji
mo dalyvis, Stone & Webster 
inžinierius Vladas Eikinas. 

Toliau prelegentas pasuko 
savo kalbą visai kita linkme. Jis 
neaiškino, kokią rado Lietuvos 
energetikos padėtį gyvendamas 
Elektrėnuose, bet papasakojo, 
kaip pats susidomėjo Lietuvos 
žemės ūkio reikalais. Nuvykęs 
antrą kartą rudeniop, Dunn 
pasibaisėjo, kad derlius dar 
buvo nepilnai nuimtas, o tie pro
duktai, kurie jau buvo turguose, 
buvo pernelyg menki. Nors 
Dunn labai džiaugėsi lietuvių 
vaišingumu ir dosnumu, jis vis 
dėlto pastebėjo, kad visur mity
ba buvo labai vienoda. Ar tai 
elektrinės valgykloje, ar tai pas 
žmones, ar geriausiuose Vil
niaus restoranuose patiekalai 
kartojosi. Šviežių vaisių ir 
daržovių nesimatė, o labai 
dažnai teko valgyti marinuotus 
burokėlius. 

Pats užaugęs ūkininkų šeimo
je ir laisvalaikiu prižiūrintis 
nemažą daržą prie savo namų 
Rhode Island valstijoje, Dunn 
apgailestavo, kad Lietuvoje net 
nepritaikomi paprasti ūkinin-
kystės principai kaip sėjomaina 
ir tt. Jis susirūpino mechaniza
cijos stoka, o ypač sėklų kokybe 
Lietuvoje. Todėl, važiuodamas 
eilinį kartą 1993 m. pavasarį, jis 
į lagaminą įsidėjo penkis svarus 
Butte bulvių, kurias jis pats 
perka iš South Dakota, nes šios 
bulvės labai gerai auga esant 
šaltam klimatui ir labai atspa
rios įvairioms ligoms. Taip pat 
paėmė visokiausių daržovių 
sėklų, pritaikytų Lietuvos 
klimatui. 

Aišku, keliaudamas vienas, 

ST. PETERSBURG, FL 

ROMO KALANTOS SAULIŲ 
KUOPOS PAVASARIO 
KONCERTAS-POKYLIS 

Žiemos sezono pabaiga tur
tinga renginiais. Tik penkiom 
dienom praslinkus po LB Flori
dos apygardos suvažiavimo pa
baigtuvių puotos, buvo gan rizi
kinga rengti kitą panašią, ku
rios programa atliekama vietinių 
meno pajėgų. Bet sumanyta — 
padaryta. Buvo pardavinėjami 
bilietai, renkami laimikiai. 
Pagaliau ir lauktoji diena. 

I gražiai išpuoštą salę prisi
rinkus arti poros šimtų dainos 
mėgėjų, „Pavasario" puotą ati
darė R. Kalantos šaulių kuopos 
vadas, garbės šaulys Antanas 
Gudoms, pasveikino atvykusius 
ir pristatė persiorganizavusį, 
muz. Aloyzo Jurgučio vedamą, 
St. Petersburgo vyrų dainos 
vienetą. 

Scenoje pasirodė muz. A. Jur
gutis ir gražiom uniformom 
pasipuošę choristai. Nuskambė
jo keletas dainų, palydėtų 
gausiu plojimu. Buvo A. ir I. 
Kusinskų duetas „Oi berneli..." 
(Tallat-Kelpšos žodžiai, A. Jur
gučio muzika) ir Algio Ulbino 
feljetonas „Krukučio nuoty
kiai", gerai nuteikę dalyvius. 

Antroje programos dalyje vėl 
skambėjo dainos, koncertine da
lį pabaigiant, renginio vadovės 
I. Ručinskienės pageidavimu, 
, Ąžuolų" daina, į kurią įsijungė 
visa publika. 

Paskutiniams dainos akor
dams nuskambėjus, programos 
atlikėjai apdovanojami gėlėmis, 
o kuopos vadas A. Gudoms šil
tais žodžiais padėkojo už puikiai 
atlikto programą ir ragino visus 
įsigyti turtingo dovanomis lai
mės šulinio bilietus. 

Vakarienė, kurią paruošė klu
bo seimininkai K. ir N. Dimai, 
buVO be pr iekaiš tų , O laimėjimui 
davė per 300 dol. pajamų. Juos 
sklandžiai pravedė renginio 
vadovės I. Ručinskienė ir L. 
Balnienė, talkino A. Gudonis, 
A. Česnaitė, D. Mažeikienė ir V. 
Sabienė. Turbūt nebuvo nė vie
no stalo, kuris nebūtų laimėjęs 
bent vienos dovanos. 

Netrukus scenoje įsitvirtino 
Kathy's „Lorelei" orkestras, 
linksminęs dalyvius iki nuo
vargio, o, jam nutilus, dar ilgai 
skambėjo dainos. 

Kuopos valdybos ir renginių 
vadovių I. Ručinskienės ir L. 
Balnienės pastangos nenuėjo 
niekais — renginys praėjo 
sėkmingai, davė per 1,000 dol. 
pelno, kuris bus skiriamas 
Lietuvos vargšams. 

P.J. 

asmuo per daug lagaminuose 
neatgabens, bet Dunn jau ap
dovanojo eilę bendradarbių 
Elektrėnuose ir nemažai Lietu
vos valdininkų. Ilgainiui jį 
praminė „bulvių karaliumi". 
Dunn didelį įspūdį padarė lietu
vių prižiūrimi daržai ir sodai. O 
dar didesnį įspūdį paliko lietu
vių kantrumas. Jis aiškino, jog 
po sėkmingo bulvių derliaus, jo 
pažįstami nepuolė valgyti visų 
gėrybių. Visi pasiliko bulves dar 
kitiems metams, kad galėtų pa
didinti derlių. 

Po paskaitos visi dalyviai dar 
ilgai klausinėjo prelegentą ir 
apie bulves, ir apie energetiką. 

Minėjimą baigė kun. Valkavi-
čius, pakvietęs visus atsistoti 
sugiedoti „Marija, Marija". 
Nors Norwood minėjimas, paly
ginus su kaimyninių miestų 
šventėmis, būna ir trumpesnis 
ir kuklesnis, jis vis dėlto visada 
būna įdomus. Ir šį kartą daly
viai liko patenkinti įdomia 
tema, kuri paskatino visus 
apmąstyti konkrečius, praktiš
kus būdus padėti savo tautie
čiams. Taip pat liko sužavėti 
kitataučiu, kuris šiltai ir atvirai 
yra pamilęs Lietuvos kraštą ir 
jo žmones. 
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RIMAS L STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagatoa 
« Nuosavybių MnartinSb vemri 
• Perkame ir oarduoojvne namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuoteJda 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
W OYVYttS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zspofcs ir Off. Mgr. 
Auksė S. Ksne kaita lietuviškai 

PRANKZAPOUS 
MOSVkVrest 

Tei. (70S) 424-«M4 
(S11) M I 

J K s coMtmucnoN 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 
tat, 706-060-2658 

COLDUJCU. 

MICHIGAN 
COLDWEUBANKER FIRST AMEMCAN 

lON.VVMttakerSt. 
N«wBuffJUo,MI49M7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tei namų 616-756-1408 

bus. 616-409-3050 
fax. 616 4SS 5446 

v.m. 616466-7236 

Perkant ar parduodant 
• namus • žeme * ūkius arba 

komercine nuosavybe 

IEŠKO BUTO 

MOVINO-KRAUSTYMAS 

•jumspatoghjMni. DraurJmes 
garatuotas. Kreipto: 

Osdknlnas: ts i 31Z40S-4331 

Vyrui i i Lietuvos 
kambarys su baldais ir taip pat 
darbas. Skambinti Nikai tel. 
706-655-3515 arba palikt 

Šeima l«4ko 
išsinuomoti butą 

Tol. 708-524-4734 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 2STORUA 
1916-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išlėkto VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovamti kiekvienam Hetu-
viuicia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50doL, [Kanadą3.00 dol., kitus kraštus 3.60 dot 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4646 W. 63rd I 
R. 60029. 

VI^NA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠUS KNYGAS GAUMA GAUTI 

DRAUGE 
BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTI ŠAULIAI. J. Prunskis. 150 psl 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai iš koncentracijos 

stovyklų. A. Gėrvydas. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimai. Ona Narbu

tienė. 169 psl. 
VIENIŠI PASAULIAI. Romanas. Alė Rūta. 265 psl. 
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas 

Miškinis. 144 psl. 
LAIDOJIMO APEIGOS. Kun. V. Zakaras. 55 psl. 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis. 119 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelių antologija. Sudarė. 

Pov. Gaudys 459 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 212 psl. 
LUKŠIŲJAI. Atsiminimai A. Giedrius. 231 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė 360 

P" 
Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 

knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos. 



LAIŠKAI 
AR NE TOS PAČIOS AVIDĖS 

AVIS? 

Skaitydamas gegužės 10 d. 
„Drauge" spausdintą aprašymą 
apie ambasadoriaus J. W. Swi-
hart pagerbimui skirtą banketą 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje ir rašėjo pastabą, „kad 
prie stalo sėdėjęs Lietuvos parei
gūnas — žegnotis nemokėjo", 
prisiminiau vienos motinos savo 
vaikui tartus žodžius: „Vaikeli, 
persižegno lamas nesidairyk, 
galvok ką sakai". Straipsnio 
rašėjas, matomai, besižegnoda-
mas ne tik neiškentė kritiška 
akimi pažvelgti i iš tėvynės 
pagerbime dalyvavusį asmenį, 
bet viešai ir spaudoje jį papeikti, 
net arčiau jo nepažindamas. 
Tokia fariziejiška galvosena 
visiškai nebuvo vietoje. Jeigu 
žmogus, užaugęs ir išmokslintas 
sovietinės dvasios aplinkoje, 
nespėjęs dar priprasti prie 
„lietuviško" religingumo, ar 
nebūtų parodyti jam daugiau 
supratimo tylėjimu? Juk jeigu 
katalikai kryžuočiai, kalavijuo
čiai ir lenkai nebūtų išmokę 
lietuvius žegnotis, lietuviai net 
šiandien nesižegnotų. 

Lietuviai evangelikai jau 
seniai nebesižegnoja rankų 
judesiais, nors dr. Martynas 
Liuteris savo paruoštame 
Katekizme (į kurį panašus ir 
neseniai Vatikano išleistasis 
Katekizmas) mokė: „Jau iš ryto, 
išlipęs iš lovos, persižegnok šv. 
Kryžiaus ženklu, sakydamas: 
'vardan Dievo tėvo...' " Bet po 
jo mirties, tolimesnių religinių 
kovų eigoje, jo mokslinio 
aiškinimo pasekėjai, pro
testuodami prieš Romos 
Bažnyčios nutarimus, demons
tratyviai atsisakė persižegnoji 
mo. Bet pamaldos evangelikų 
bažnyčiose arba susikaupimo 
valandos evangelikų šeimose 
dar ir šiandien pradedamos tais 
pačiais šv. Trejybės kartojamais 
žodžiais kaip ir pas Romos 
katalikus, tik be rankų 
pagalbos. 

Kiek iš straipsnio aprašymo 
matyti, pagerbimui skirtas 
banketas nebuvo religinio po
būdžio, dalyviai tikriausiai 
nebuvo verčiami persižegnoti, 
kas ir nelabai tiko, dalyvaujant 
jame įvairių pažiūrų žmonėms. 
Be to, užsienyje Lietuvai 
atstovaujantis pareigūnas turi 
atstovauti visiems savo tautos 
žmonėms, o ne viešai pabrėžti 
persižegnojimu savo asmeninę 
priklausomybę. Jeigu Lietuvos 
pareigūnas „žegnotis nemokė
jo", dar nebuvo reikalo įtarti, 
kad jis nebuvo tos pačios avidės 
avis. Persižegnojimui patartinas 
susikaupimas, o nesidairymas 
„po lankas", kaip būdavo seno
vėje sakoma. 

Valteris Bendikas 
Chicago, IL 

LIETUVOS AVIATORIUS 
ATMINTI 

Nuo seno skrydis lietuviui 
simbolizuoja laisvės siekį. 
Lietuvos aviacija gimė kartu su 
Lietuvos valstybe. Mūsų atmin
tyje amžinai gyvi Sparnuotų 
Lietuvių Stepono Dariaus, Jur
gio Dobkevičiaus, Stasio Girėno, 
Antano Gustaičio vardai. 1919-
1920 m. Nepriklausomybės ko
vose dalyvavo jauni savanoriai 
lakūnai. Vėliau jie konstravo ir 
gamino lietuviškus lėktuvus, 
saugojo Tėvynės padangę. Ne 
vienas vardan Lietuvos laisvės, 
technikos progreso paaukojo 
savo gyvybę. Jų dėka per nepri
klausomo gyvenimo dvidešimt
metį aviacija Lietuvoje tapo ne 
tik išvystyta techinikos šaka, 
bet ir moderniosios tautinės 
kultūros dalimi. 

1940 m. brutali Sovietų Sąjun
gos agresija nutraukė Lietuvos 
valstybės raidą, sunaikino jos 
avaiciją. Dešimtys kareivių žu
vo partizaninėse kovose, oku

pantų kalėjimuose bei lageriuo
se, mirė svetimuose kraštuose. 
Šiandien nežinome net daugelio 
jų, po visą pasaulį išsibarsčiu
sių, kapų. 

Kaune susikūręs Lietuvos 
aviatorių vaikų klubas talki
nant Kauno miesto savivaldy
bei nusprendė įamžinti jų atmi
nimą. Tuo tikslu Aleksote, isto
riniame S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome, greta Lietuvos avia
cijos muziejaus, pradėta memo
rialo statyba. Jo projektą, 
drauge su skulptorium J. Šli-
vinsku ir inž inier iumi K. 
Linkumi, paruošė buvusio I-os 
eskadrilės vado mjr. Jono Mikė
no sūnus architektas Algiman
tas. Memoriale įvairiomis pro
gomis numatoma įamžinti svar
bius Lietuvos aviacijos istorijai 
įvykius ir žmones. Jo centre bus 
įrengtas simbolinis Maskvoje 
bolševikų nužudyto Karo aviaci
jos viršininko brigados generolo 
inžinieriaus Antano Gustaičio 
kapas. Specialiomis lentomis 
bus įmažinti vardai aviatorių, 
kurių kapai nežinomi. 

Memorialas statomas Lietu
vos aviatorių vaikų, anūkų, kitų 
artimųjų lėšomis. Jo sąmata 
sudaro apie 100 tūkst. Lt. 
Prašome visus, galinčius prisi
dėti prie minėtos statybos, siųsti 
vardinius čekius Lietuvos avia
torių vaikų klubo pirmininkui 
Vytautui Stašaičiui adresu: Lie
tuvos aviacijos muziejus, Beive-
rių g-vė 132, Kaunas 3018, Lie
tuva; arba Vytautui Peseckui, 
P.O. Box 255, Beverly Shores, 
IN 46301, USA. Aukojusieji 
paminklo statybai, bus paminė
ti Lietuvos aviacijos muziejaus 
ekspozicijoje įrengtame specia
liame stende. 

V.V. Margevič ienė 
Lietuvos aviacijos memorialo 

statybos komisijos pirmininkė, 
Kauno m. mero pavaduotoja 

PASTANGOS m 
PASKUTINIAI ŽODŽIAI 

1996-5.7 d.,,Drauge" išspaus
dintas labai gražiai parašytas, 
iš Lietuvos grįžusio bendruome-
ninko Donato Skučo straipsnis 
apie JAV Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvos Seimo atstovų 
pasitarimus. LB ir Seimo atsto
vai buvo pasiryžę bendrai svar
styti kultūros, šviet imo ir 
Lietuvos įstojimo į Šiaurės 
Atlanto Pakto (NATO) reikalus. 
D. Skučo straipsnis — nors prie 
akies dėk! Tačiau gaila, kad 
posėdžiuose nieko konkretaus 
nebuvo pasiekta. Tai vėjais 
nuėjusios pastangos bei išlaidos. 

D. Skučas aiškiai rašo, kad 
norėta svarstyti tie trys klausi
mai. Penki LB atstovai (J. Ar
dys, V. Maciūnas, R. Narušienė, 
L. Rugienienė ir LB svarstymų 
komisijos pirmininkas D. Sku
čas) posėdžiams buvo pasiruošę, 
nors kartais reiškė net „sep
tynias nuomones". Iš straipsnio 
aišku, kad, gal net viešai, mūsų 
bendruomenininkų nuomonės 
nesutiko. Dar pasirodė, kad 
užsibrėžtų temų buvo per daug 
vienos savaitės darbui, tad ap
siribota svarstyti tik Lietuvos 
ekononujos klausimus. Pastaro
ji tema irgi nesirituliavo, nes, 
kaip pats D. Skučas straipsny
je teigė, „reikėjo daugiau 
pasiruošimo". Toliau D. Skučas 
taip pat teigė, kad svarstymų 
išvados esmėje neišėjo svarbios. 
Straipsnį autorius baigė besi
džiaugdamas, kad sėdėta apie 
vieno stalo ir... kalbėta. 

Šios didokos asmeninės bei 
visuomeninės pastangos įžiūri
mų rezultatų nedavė. Pradėta 
su skatinančiais planais, net re-
galmentais, trimis svariomis 
temomis, o svarstyta visai jau 
ketvirta ir baigta su pareiški
mu, kad „mes visi esame lietu
viai". Reikia gerai pagalvoti: ką 
iš tikrųjų tuo norėta pasakyti? 
— Ar čia buvo išreikštas pasidi
džiavimas ar nusiskundimas? 

Antanas Dundzila 
McLean, VA 

NEGALIU TYLĖTI 

Perskaičius „Drauge" Valen 
tinienės laišką „Kam ta pagie
ža?", negaliu neatsiliepti į jį. 

„Lietuvos ryte" išspausdintas 
Petrą vičienės laiškas yra išties 
pagiežingas ir piktas. Sakyčiau, 
net šmeižikiškas, persunktas 
sovietiškos propagandos ir ne
apykantos. Juk ne veltui Lietu
voje yra žinoma, kad N. Akme
nėje yra labai mažai vietinių 
gyventojų. Sovietmečiu, statant 
cemento gamyklą, ten dirbti 
buvo siunčiami kaliniai iš visos 
sąjungos, kurie buvo gavę taip 
vadinamų laisvų statybų. Dau
gumos jų, ten ir pasiliko gyven
ti. Žodžiu, surinkti visokio 
plauko žmogystos. Tad gyve
nant tokioj aplinkoj — visai nu-
žmonėta! Iš Petravičienės žodžių 
suprantu, kad būtent tokie 
žmonės sunkiais Lietuvai karo 
ir pokario metais skundė savo 
kaimynus, pasislėpę valgė laši
nius... O ir dabar moka tik pade
juoti, pakiršinti žmones, o patys 
nieko gero Lietuvos labui ne
daro ir nesiruošia daryti. 

Kas liečia naujus rinkimus, 
tai mano nuomone, amžius ribų 
neturi, — turi tik patirtis. 0 
jeigu Seime vietas užims Petra
vičienės mąstysenos žmonės, tai 
mūsų mylimai Lietuvai tikrai 
nepagerės. Tuomet jau nebetu
rėti mums vilties matyti švie
sesnės ateities. 

Esu gi m usi jau pokario metais 
ir iki dabar gyvenu Kaune. Tad 
apie karo baisumus, pokario 
sutikimus žinau tik iš pasako
jimų. Tačiau mano šeimą tai 
palietė tiesiogiai. Mano mamy
tės mama ir brolis buvo ištrem
ti į Sibirą, jos tėvelio likimo lig 
šiol nežinom, — ar buvo nužudy
tas Lietuvos kalėjime, ar mirė 
Sibire. O mano mama, kai atėjo 
jų suimti, spėjo pro kambario 
langą pabėgti. 

Mano tetos Irenos Garkevičiū-
tės-Lileikienės šeima, (tetos 
tėvelis, mano senelio brolis), 
ačiū Dievui spėjo pasitraukti į 
Vakarus. Šiuo metu ji gyvena 
Omahoje, NE, ir aš pas ją sve
čiuojuosi. Todėl ir turiu galimy
bę dar daugiau sužinoti ir 
pažinti išeivijos lietuvių nueitą 
sunkų, bet prasmingą gyveni
mą. Jų Meilę tikrajai savo 
Tėvynei Lietuvai. 

Teta, kaip ir daugelis čia 
gyvenančių lietuvių yra labai 
veikli. Yra Omahos lietuvių 
skautų organizacijos tuntinin-
kė, Moterų klubo narė. Tad ir 
aš, su dideliu noru, įsitraukiau 
į jos visuomeninį darbą. 0 
daroma Lietuvos labui tikrai 
daug ir nėra kada „bėgioti su 
tautinėmis vėliavomis". O ir 

tokių gražių ir įsimintinų Vasa
rio 16 d. ir Motinos Dienos 
paminėjimų Lietuvoje man ne
teko matyti! 

Neseniai Omahoje lankėsi ku
nigas Jagminas iš Kauno. Jis 
manęs paklausė, kaip man pa
tinka Amerikoje. Aš atsakiau: 
„Esu sujaudinta Amerikos lie
tuvių darbais. Kiek jie brangaus 
laiko atima iš savo šeimų, kiek 
daug įdeda triūso, kad pagelbė
tų Lietuvoje vargstančioms dau
giavaikėms šeimoms, invali
dams, buvusiems partizanams. 
O ir amerikiečių dėmesys mums, 
jų parama, aukos — išties dide
lis. Ir jie visa tai daro su 
didžiausiu nuoširdumu. Mums 
daug ko reikia pasimokyti. Aš 
pati daug išmokau viešėdama 
Amerikoje ir stengsiuos tai 
įgyvendinti į Lietuvoje". Kuni
gas Jagminas visiškai pritarė 
mano žodžiams. 

Tad, brangūs tautiečiai — 
neklausykite visokių petravičie-
niškų postrigavimų ir plepalų! 

O priimkite mano, o žinau, 
kad ir daugumos lietuvių didelį 
dėkingumą už Jūsų didelius 
darbus Lietuvos labui. Ačiū 
Jums visiems. 

Violeta Stuogienė 
Omaha, NE 

ra VĖL PUIKIAI VEIKIA 
JAV LB 

Per daugelį metų Br. Nainys 
su savo vyrais taip nutvarkė 
Lietuvių Bendruomenę, kad 
žmones nebedalyvavo bend
ruomenės rinkimuose. Tik 
dabar, kai moterys čia LB va
dovybės vadeles perėmė į savo 
rankas, darbų rezultatai tuoj 
pasirodė. Ir kas dabar vado
vauja JAV Liet. Bendruomenei? 

Krašto valdybos pirm. advo
katė Regina Narušienė, Vi
suomenės reik. tarybos pirm. dr. 
K. Paulius Žygas, Kultūros 
tarybos pirm. Alė Kėželienė, 
Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė, Socialinių reikalų 
tarybos pirm. jau keletą metų 
puikiai tvarkosi Birutė Jasai
tienė, Ekonominius reikalus 
tvarko Algis Rimas, informaciją 
Rita Likanderytė, Religinių 
reikalų pirm. sesuo Margarita 
Bareikaitė, sekretorė Giedrė 
Milašienė, iždininkas Ramutis 
Pliūra, Jaunimo sąj. pirm. 
Ramunė Kligytė, Vidaus 
reikalų direkt. Asta Banionytė. 

Tai tikras Lietuvos „amazo
nių" rinkinys. Ir už tai, koks 
didelis skirtumas darbuose! 
Pirm. R. Narušienė dar anks
tyvą pavasarį, palikus bend
ruomenės didžiuosius vyrus 
sėdėti čia, Čikagoje, su sa
vo komanda atsirado Vilniu

je, kad išspręstų išeivijos lietu
vių pi l ietybės klausimą. 
Sudaryta i i Seimo narių ir LB 
atstovų darbo komisiją. Iri 
rezultatas! Jau i i rudeni galė
sime balsuoti, renkant Lietuvos 
Seimą. 

Jau keli metai, kaip buvo 
pranešta, kad turime LB atsto
vą Vilniuje. Ką mes girdėjome 
apie jo darbus? Tai tik ką „bo
butes" gatvėje kalba apie dr. K. 
Bobelį, arba nuotykius, keliau
jant jam Lietuvos autobusais. 

O štai dabar kita „amazonė", 
Liuda Rugienienė, duoda išsa
mius „Draugo" dienraštyje 
straipsnius, apie tos komisijos 
darbus, jų posėdžius ir nuta
rimus. Dabar žinome, ką mūsų 
atstovai ten veikia. 

Ir kas sako, kad moterys tinka 
tik suvažiavimų sales puošti ir 
vakarienes ruošti! 

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL 

IŠKRAIPYTA ISTORIJA 

Labai būtų įdomios ir vertin
gos Lietuvos bažnyčių istorijos, 
jeigu būtų parašytos teisingai. 

Ai turiu Kauno arkivyskupi
ją. Kadangi esu kėdainietė, tai 
ir pradedu nuo Kėdainių Šv. 
Jurgio bažnyčios. Nuotrauka 
yra 240 puslapyje. Labai nuste
bau: kas galėjo taip iškraipyti 
faktus apie Šv. Jurgio bažnyčią. 
Juk turėtų būti viskas teisingai 
parašyta, nes tai yra bažnyčių 
istorija. 243 puslapyje parašyta, 
kad „Ona Kiškaitė 1600 m. atė
mė ii katalikų Šv. Jurgio bažny
čią ir atidavė reformatams. Tik 
po ilgos kovos 1927 m. buvo grą
žinta ta bažnyčia katalikams". 
Netiesa. Kad būtų aišku, turiu 
pasakyti, kad toje Šv. Jurgio 
bažnyčioje mano tėvai buvo su
tuokti ir a i buvau ten pakrikš
tyta, ir toj pačioj bažnyčioj 
buvau sutuokta 1927 metais. 

Taip pat yra parašyta, kad 
„Po bažnyčia yra šeši rūsiai, 
tačiau Pirmo pasaulinio karo 
metu buvo užmūryta ir buvo 
prieinamas tik vienas rūsys. 
Rūsiuose palaidota nemažai 
žymių Lietuvos žmonių, tarp 
kurių Radvilų giminės nariai". 
Tai irgi netiesa. Radvilų šeimos 
nariai yra palaidoti Kalvinų 
bažnyčios rūsiuose. Kalvinų 
bažnyčia yra kitoje pusėje 
Nevėžio, vidurmiesty. 

Šv. Juozapo bažnyčia. Para
šyta kad „prie Šv. Juozapo 
bažnyčios buvo nuolatos trys 
kunigai: klebonas, pamoksli
ninkas ir mokytojas". Netiesa. 
Prie Šv. Juozapo bažnyčios nuo
latos buvo du kunigai: klebonas 
ir vikaras. Ilgalaikis klebonas 
buvo kun. Jonas Meškauskas. 

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 24 d. 

£ 3 midlcincl Padarai 
•J^"»^»^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Jam mirus, buvo kun. Aloyzas 
Jaunius (miręs Čikagoje), o vi 
karas buvo kun. Kazlauskas. 
Mums išvykstant 1944 m., kle
bonas buvo kun. Pūkelis, o 
vikaras kun. Gribulis. Sovietų 
okupacijos laikais bažnyčia 
buvo uždaryta ir paversta san
dėliu. Dabar bažnyčia vėl veikia 
ir daug jau yra suremontuota. 

Taip pat knygoje parašyta 
apie vienuolius. Keistas išsireiš
kimas, kad vienuoliai beveik 
„stipo" badu. Ar vienuoliai, 
pagal rašantį „stimpa" badu, o 
ne miršta? 

Ona Ūselienė 
Lemont, IL 

TATKLŪS PASTEBĖJIMAI 

Neseniai gavome Elviros G. 
laišką iš Vilniaus. Ji, dar maža 
būdama, pateko su tėvais į Si
birą ir iš ten tik suaugusi grįžo. 
Dabar ji seka blaiviomis akimis 
įvykius savoje tėvynėje ir mums 
tarp kitko rašo: 

„Taip ir gyvename. Išlaikome 
visas valdžios 'Stabilizacijų 
stabilizacijas', 'stabilizatorių' 
turistines keliones po visus že

mynus. Atrodo, kad jie mažiau 
būna namuose negu svetur. Pc 
dviejų savaičių turnė po P. 
Ameriką Pirmasis žurnalistam> 
pareiškė, kad jis (su svita!' 
neskaičiuojąs išlaidų.. Sau. 
saviems... sau... šįryt vienas 
žurnalistas per radiją informavo. 
kad gyvename geriau negu 
Somalyje..." 

Toliau, rašydama apie savo 
išgyvenimus tremtyje, ji dar 
sako: „Tą begalinį ilgesį tėviš
kei jaučiame giliai — nublokšti 
ir j Rytus, ir j Vakarus.. " 

Siųsdama šias laiško ištrau 
kas, tikiu, kad ..Draugo" skai 
tytojams irgi bus jdomūs mūsų 
tautietės nekasdieniški ste
bėjimai. 

Stase Didžiuliene 
Cicero. IL 

• 1931 m. gegužes 1 d. už 
baigtas statyti Empire State 
pastatas New Yorke ir tą pačią 
dieną įvyko jo dedikacija. 

• 1940 m. gegužės 15 d. Ame 
rikos parduotuves pradėjo par 
davinėti nailonines moteriškas 
kojines. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

BEE 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708)596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

& 
LENOfR 

DONTSIfND fT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL ?e*te**t SAVINGS 
AND IOAN ASSOCIATION 

Oortfd ond SuprntJ by <it Umod <*t**\ Go.im-m 
2212 W CE«4AK IKDAO • CHKAGO, IIINOR 60608 PMONI 014 847-7747 

DVIDEŠIMTIES M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Skautas vytis, akademikas 
ALEKSAS P. JANKŪNAS 

Niekas man nesakė, kad esu 
čia svečias — 

Nei lelijos žiedas, nei lauku 
gėle, 

Balti žemės sodai, žemes pievos 
plačioe 

Tik siaura, kaip lieptas, mūsų 
pakelė. 

Bernardas Brazdžionis 

Sunku sutikti su ta mintimi, kad gegužės 31 d. sueis 
dvideSimt metų, kai Aukščiausias tave, brangus Sūnau. 
paiaukė i savo Amžinuosius Namus. 

Šia liūdna sukaktį minint šv. Mišios bus atnašaujamos 
gegužės 30 d., 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome visų, kurie pažinojo Aleksą, prisiminti Jį savo 
maldose. 

Liūdintys: tėvai Larisa ir Aleksas Jankūnai ir giminės. 

A.tA. 
agr. KLEOFUI DALINDAI 

mirus, Kanadoje gyvenančius brolį POVILĄ su šeima. 
seserį ONĄ, JAV gyvenančius brolį KAZJ ir seserį 
agr. KAZIMIERĄ su šeima ir visus kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Čikagos Lietuvių agronomų sąjunga 

AUKOS UETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDUI 

$800 Vytautas ir Emilija Kutkai. švęsdami auksini 
vedybų Jubiliejų. 

$300 VVilliam Unakis per du kartus. 
$200 kun. Alfonsas Babonas. St. Anthony Lith Pansh. 

Oetroit, Antanas ir Konstancija Valiuškiai, Bruno K. Matelis 
$175 Algerd Pivaronas per 7 mokėjimus 
$100 Juozas ir Elena Kojeliai. Antanas Gintautas. J 

Valaitis, Regina ir Alfonsas Kuliai 
$80 Lithuanian American Community of Baltimore. R 

Slapkauskas, Anicetas ir Janina Simučiai. Anthony <r Salome 
Nyerges, A. ir Regina Lingis. 

$30 Alfonsas Lauras. 
$28 Dr. Nijole Carozza. Vincent Dūlys. Stase 

Laniauskas. Jonas ir Donata Karužai 
$20 Mrs. Elina Šulskis. Julius Karsas. Vytautas 

Bačanskas (per du įnašus) 
$8 Vladas Bačanskas 
L.P.G. Fondo valdyba dėkoja visiems aukotoiams. 

parėmusiems Lietuvos partizanus. Aukos nurašomos nuo 
Fed. mokesčių. Aukas siųsti; L.P.G. Fund, Standard 
Padarai lank, Aect. No. 863777,4182 So. Archer Ava., 

», IL 80832-1800. 

< 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Adv. J o n a s Kai rev ič ius , 

Lietuvos advokatų tarybos 
narys ir Kauno teisininkų są
jungos pirmininkas, birželio 28 
d., penktadienį , Dainavoje 
įvyksiančioje Lietuviškų studijų 
savaitėje skaitys paskaitą apie 
Lietuvos teismų santvarką. 

Vy tau ta s Bikulčius, gyve
nantis Sunnyvale mieste, buvo 
specialiai atskridęs iš tolimosios 
Kalifornijos į „Jūratės ir Kas
tyčio" operos premjerą. Jam 
opera taip patiko, kad rytojaus 
dieną dalyvavo ir antrame spek
taklyje. V. Bikulčius yra anks
čiau gyvenęs Cicero prie Čika-
gos.tad čia ir dabar turi nemažai 
artimųjų bei pažįstamų, todėl jis 
k iekviena proga į Čikagą 
užsuka. Prieš išskrendant į 
Čikagą, jis Oakland, CA.matė 
krepšinio rungtynes, kuriose 
prieš vietinę — „Golden State 
Warriors" — komandą žaidė 
Portlando komanda su Arvydu 
Saboniu. Jis sakė, kad susi
domėjimas Saboniu buvo 
didelis. Kelias dienas prieš tai 
jis buvo nuvykęs į Sacramento 
miestą , kur stebėjo vietos 
„Wings" komandos, kurios eilėse 
žaidžia Šarūnas Marčiulionis, 
rungtynes. Ten Marčiulioniui 
buvo rodomos didelės simpa
tijos. 

Mickey Pe t rosh ius , daug 
metų buvusi Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos pradžios mo
kyklos sekre torė , i še ina į 
pensiją šių mokslo metų pabai
goje. Šį sekmadienį, gegužės 26 
d., tarp 10-12 vai. r., parapijos 
salėje ruošiamas su ja pabendra
vimas, atsisveikinimas ir vi
siems, ją pažinusiems, suteikia
ma proga padėkoti Mickey Pet
roshius už nuoširdų darbą ir 
pagalba, suteiktą mokiniams, jų 
tėvams bei parapijiečiams. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

Mickev Petroshius. 

x TRANSPAK praneša: 
..Pernai Lietuvos gyventojams 
buvo pateikta 620 milijonų 
kiaušinių, iš jų apie 60 milijonų 
kiaušinių surinko ūkininkai". 
P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir 
komercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 VV. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo, ..žalios korte
les' gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir 
padeda vj'v.irkvti dokumentus 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

ARAS ROOFING 
Atvyri ' !1- K I P I . I 

Dotifji.Tino 'r t . i i somo 
V I S . , r ,•. , M o f Į I I S 
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Šv. Mišios, prašant Dievo, 
kad Šv. Kazimiero kongrega
cijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupai tė b ū t ų paskelbta 
palaimintąja, bus aukojamos 
šeštadienį, birželio 1 d., 9:30 vai. 
r., motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje (2601 W. Marąuette 
Rd.h Mišias aukos svečias iš 
Lietuvos, tenykštis jėzuitų pro
vincijolas kun. Jonas Boruta, 
SJ. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti, nes ir Jėzus yra 
pasakęs, kad kur du ar daugiau 
meldžiasi kartu, ten ir Jis yra, 
tad Tėvas išklauso maldos. 

Korp. Giedros , 1996 m. pre
mijos įteikimas įvyks birželio 9 
d. Pasaulio lietuvių centre (12 
vai. didžiojoje salėje). Visuo
menė kviečiama dalyvauti, pa
sveikinti bei pabendrauti su 
Birute J a s a i t i e n e , moterimi, 
kuri ypatingai pasižymėjusi 
krikščioniškų bei socialinių 
idealų tarnyboje. 

Ona Mai ionytė , Chicago, IL, 
„Draugo" laikraščiui atsiuntė 
105 dol. auką, kar tu su pre
numeratos mokesčiu. Kaip 
nesidžiaugti — ir vėl gaunam 
pagalbą iš mūsų čikagietės. 
Esame tikrai dėkingi už dien
raščio įvertinimą ir dovaną. 

Vytauto Didžio jo šaulių 
rinktinės Čikagoje nariai kapų 
puošimo dieną (Memorial Day), 
šį sekmadieni, gegužės 26 d., 10 
vai. r., vyksta į Lietuvių tauti
nes kapines lankyti ir prisimin
ti savo mirusiuosius. Pirmadie
nį, gegužės 27 d., taip pat 10 vai. 
r., vykstama į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Visus šaulius 
dalyvauti ragina ir kviečia rink
tinės vadovybė. 

„Draugo" adminis t raci ja i 
reikalingas lietuvis studentas, 
gerai nusimanantis apie kom
piuterius, padėti suorganizuoti 
kompiuterines programas. Dar
bas pilną laiką vasaros atostogų 
metu, o iki atostogų tik dalį dar
bo valandų. Kreiptis į adminis
tratorių Igną Budrį „Draugo 
telefonu arba laišku. 

Algio Liepinaičio laišką, 
pavadintą „Kaunas-Nida; Ni-
da Kaunas, išspausdintą „Drau
go" laiškų skyriuje gegužės 7 d., 
persispausdino Lietuvoje Kaune 
leidžiamas „Garsas" ir „Lietu
vos rytas". 

x A.a. B r o n i a u s Bacevi
čiaus atminimą pagerbdami, po 
šimtą dolerių kiekvienas Lietu
vos našlaičiams aukoja dr. E. 
Ringus ir Jan ina Racevičienė. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams! „Lie tuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, I L 60629. 

(sk) 

x Dėmesio! Visi naujosios 
kartos lietuviai Amerikoje kvie
čiami į vakaronės susirinkimą 
š.m. birželio 1 d. 7 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Programoje 
rimtoji dalis, šokiai, vaišės ir 
pramogos. Informacija: Gin
taras, tel . 312-585-3567. 

(sk) 

x Už a.a. K a r o s ų (Violetos, 
Onos ir Vytauto) sielas šv. Mi
šios bus aukojamos gegužės 28 
d., an t rad ien i , 8:30 vai. ry to 
Tėvų Jėzu i tų koplyčioje. 
Prašoma pasimelsti. 

(sk) 
X Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Alb inas Kurkul i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenhe imer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
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Čikagos Lietuvių moterų klubo stipendijų fondo komitetas (iš kairės): Irena Yonaitytė, Irena Buch-
binder. Sofia Žukaite ir Irena Norbutienė. 

Algis Birutis, Glen Ellyn, IL, 
siųsdamas „Draugo" laikraščio 
prenumeratos mokestį, vėl jį ap
dovanojo 105 dol. auka. Džiau
giasi d ienraš t i s s u l a u k ę s 
pagalbos, taip kaip gamta pava
sario. Esame nuoširdžiai dėkin
gi už dovaną. 

P r i e š p e n k e r i u s m e t u s 
Lietuvių fondo nariai sprendė 
vieno milijono dolerių sumos 
paskyrimą Lietuvai iš tada LF 
tu rė to pagrindinio penkių 
milijonų dolerių kapitalo. Tada 
LF nariams buvo išsiųsta 4,613 
balsavimo kortelių su 26,415 
balsais. Iki specialaus LF narių 
suvažiavimo 1991 m. liepos 
mėn. 27 d. buvo atgal gauti 
1,348 LF narių atsakymai su 
10,463 balsais. Šiuo klausimu 
balsavusieji didesne nei trijų 
ketvirtadalių balsų dauguma 
(už paskyrimą pasisakius 8,591 
balsams arba 82%) nu ta rė 
paskirti vieną milijoną dolerių 
Lietuvai iš LF pagrindinio 
penkių milijonų dolerių turto. 
Prieš paskyrimą balsavo 179 
nariai su 1,452 balsais (14%) ir 
susilaikė 68 nariai su 420 
balsais (4%). Tą milijoną dolerių 
Lietuvai tvarkyti patikėtiniais 
buvo išrinkta visa LF taryba. 
Vėliau susirinkusi patikėtinių 
taryba savo pirmininku išsi
rinko LF kūrėją d r . A n t a n ą 
Razmą, kuris tas pareigas eina 
ir šiandien. Jis kartu su kitais 
septyniolika patikėtinių prižiū
ri Lietuvai paskirtų pinigų 
išmokėjimą ir kiekviename LF 
tarybos posėdyje duoda savo 
pranešimus, juos skelbia spau
doje. 

J A V LB Socialinių re ika lų 
tarybos pirm. Birutė Jasaitienė 
prašo patikslinti, kad „Pensi
ninko" žurnalas pradėtas leisti 
1983 metais tuometinės Socia
linių tarybos pirm. Danguolės 
Valentinaitės rūpesčiu. B. Ja
saitienė jį perėmusi globoti 1990 
m. vasario mėnesį. Pradžioje 
„Pensininkas" buvo labiau 
panašus į žiniaraštį, o per 13 
metų išaugo į labai populiarų 
žurnalą, daugiausia redakto
riaus Karolio Milkovaičio, kuris 
jį redaguoja nuo pat pradžios, 
dėka. 

Čikagos skau tų ir skaučių 
savaitgalinė iškyla — „Džiam-
borė '96", š.m. birželio 7-9 d. 
vyks dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų ūkyje, Lemont, IL. 
Skautai ir skautės nakvos dvi 
naktis, jaunesnieji skautai,-ės 
vieną naktį. Informacijas teikia 
tuntininkai. Daugiau žinių atei
nančios savaitės „Skautybės 
kelyje". 

x Remigijus G a š k a kalbės 
apie Lietuvos olimpines per
spektyvas „Saulutės" „Atviro 
žodžio" forume penktadienį, 
birželio 7 d., 7:30 v.v. Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Su savim R. Gaška atsiveš 
keletą bilietų į olimpines rung
tynes Atlantoje. Šiuos bilietus 
kaip „door prize" galės laimėti 
atvykę išgirsti pranešimą. Visi 
maloniai kviečiami pasiklausy
ti, kaip Lietuvos sportininkai 
ruošiasi šių metų Olimpiadai. 

(sk) 

DAKTARAS-MUZIKAS „SEKLYČIOJE' 
Saulei besiskverbiant pro 

plaukiančių debesų kamuolius 
ir siunčiant karštesnius spin
dulius žemėn, mūsų Marąuette 
Parko ir tolimesnių apylinkių 
popiečių mylėtojai būreliais 
plaukė į „Seklyčią" pasiklau
syti pranešimo kaip apsaugoti 
dantis nuo per greito gedimo. 

Elena Si ru t ienė , būdama 
visada linksma ir gerai nusitei
kusi, nors kadaise yra sakiusi, 
kad kartais „kinkos" dreba, ma
tant didelį būrį susirinkusių 
svečių, pristatė dr. Leonidą 
Ragą, pažymėdama, kad dr. L. 
Ragas yra ne t ik geras dantų 
daktaras, bet ypatingų gabumų 
menininkas, sportininkas, teni
so žaidėjas, slidinėtojas, straips
nių į spaudą rašytojas, o vasarą 
mėgsta pasivažinėti ir „roller 
skate" — pačiūžomis su ra-

P r a d e d a n t 1989 meta i s , 
Čikagos miesto savivaldybė, 
vadovaujama mero Richard M. 
Daley, išrankiojo iš gatvių, tuš
čių žemės sklypų bei mašinų pa
statymo aikščių 300,000 palik
tų aplūžusių ar nelegaliai pasta
tytų automobilių. Nemažai tų 
automobi l ių buvo pavogti, 
apdaužyti ar išplėšti ir po to 
nusikaltėlių palikti. Pagal vals
tijos į s t a tymus , ilgą laiką 
palikti viešose vietose automo
biliai gali būti miesto vilkikų 
nutempti dviem būdais: su
daužyti ar kaip kitaip laikomi 
pavoj ingais , automobi l ia i 
nutempiami tuoj pat: jeigu au
tomobilis nesukelia jokio pa
vojaus, bet š ia ip pal iktas, 
paprastai policijos pažymimas 
specialiu lipinuku, kuris įsako 
savininkui per septynias dienas 
mašiną atsiimti. Jeigu tai nepa
daroma, mašina nuvelkama. 
Meras ragina miesto gyventojus 
pranešti, jeigu jų apylinkėje yra 
aiškiai pamestų mašinų. Skam
binti Mayor's Office of Inąuiry 
and Information tel. 744-5000 
(galima skambinti 24 vai.). 

Lietuvos ir P ie tų Amerikos 
tautinių šokių grupės dalyvaus 
pošventiniame koncerte, kuris 
vyks antradienį, liepos 9 d., 
Jaunimo centre. Koncerte daly
vaus „Grandinėlės" ir „Vėt
rungės" tautiniu šokių ansamb
liai iš Lietuvos, bei „Inkaras", 
„Šaltinis" ir „Dobilas" iš Pietų 
Amerikos. Pošventinio koncerto 
komisijos pirmininkė Rita Šakė 
nienė su savo talkininkais kvie
čia visus gausiai dalyvauti 
šiame atsisveikinimo su sve
čiais koncerte. 

S a n t a r o s - Š v i e s o s konfe
rencija šiemet ruošiama Vilniu
je birželio 20-23 d. Apie daly
vavimą prašoma pranešti: San
tara-Šviesa, faksas — 370-2-
613-148. Santaros-Šviesos 
43-čiasis suvažiavimas vyks 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, rugsėjo 5-8 d. 

tukais. Taip pat groja įvairiais 
muzikos instrumentais ir pa
deda žmonai, solistei Praurimei 
pasiruošti koncertams. Yra įsi
jungęs į pagalbą Lietuvai. Jo 
paskaitos temos buvo: .Akme
nys, kurie žlugdo pamatus", 
„Paciento patarimai sveikatos 
reikalais" ir „Nebūtina griežti 
dantimis". 

Daktaras L. Ragas, padėkojęs 
E. Sirutienei už vaizdingą jo 
asmenybės pristatymą, prabilo 
į gausiai susirinkusius klausy
tojus sakydamas, kad jo kalbos 
temos bus perduotos alegorine 
forma, įterpiant poeziją. 

Dr. L. Ragas pasakojo apie 
dažniaus ia i pas i ta ikanč ias 
dantų ligas, teisingąją priežiū
rą bei savalaikį gydymą. Jis pa
brėžė, kad dantis reikia tikrin
ti bent kas pusę metų, bet ne 
rečiau kaip metai. Nereikia 
laukti kada dantis pradės skau
dėti. 

Temą „Patarimai sveikatos 
reikalais", daktaras nupasako
jo poezijos forma, sakydamas, 
kad nereikia sirgti, o susirgus 
— nepulti į neviltį. Visada 
galvoti tik gerai, nors kartais ir 
būtų sunku. „Jeigu galvosite 
apie 'graborių', jo ir sulauksite. 
Pasiryžėliams ir Dievas pade
da", sakė daktaras. 

Pranešime „Nebūtina griežti 
dantimis", daktaras panaudojc 
smuiką. Baigdamas savo prane
šimą, dr. L. Ragas kvietė susi 
r inkus ius daugiau domėtis 
muzika, sportu, grožinės litera
tūros skaitymu, kelionėmis ir 
žiūrėti į gyvenimą iš skaidrio
sios pusės. Tada ir kraujo spau
dimas pagerės ir galima bus iš
vengti kitų kūno negerovių. 

Gardžiuojantis šeimininkių 
pagamintais pietumis, linksma
sis daktaras, prieidamas prie 
kiekvieno stalo, smuiko garsais 
linksmino valgančius, atliko 
meninę dalį. Tai pirmas įvykis 
„Seklyčioje", kada vienu Šūviu 
buvo „nušauti du zuikiai". 

Po to buvo pravesta loterija. 
Nors daiktai nebuvo iš bran
giųjų, bet kiekvienas norėjo 
laimėti. Nelaimėję taip pat 
nenusiminė, nes gauti pinigai 
bus panaudot i „Seklyčios" 
išlaikymui. 

MOTINOS DIENA 
„ S E K L Y Č I O J E " 

Gegužė yra gėlių žydėjimo mė
nuo. Neveltui šis mėnesis yra 
paskirtas Motinų pagerbimui. 
Nuo šios tradicijos neatsilieka ir 
mūsų „Seklyčia". Išradingoji 
programų vedėja Elena Sirutie
nė suorganizavo dviejų dalių 
programą. Pirmąją dalį atliko iš 
Lietuvos atvykusi Gitana Snap-
kauskaitė (altas), dirbanti Ky
bartuose kaip muzikos moky
toja ir dirigentė. J i pati akom
panavo savo dainoms. J i daina
vo šias dainas: „Tu numegzk 
man, mama, kelią", „Mūsų 
dienos kaip šventė", „Pienės", 
„Daug, daug dainelių" ir keletą 
kitų. 

Po pertraukėlės antrąją pro
gramos dalį užpildė meninių ga
bumų turintys „Seklyčios" lan
kytojai. Virginia Gudenko pa
skaitė keletą eilėraščių, skirtų 
motinai. Ona Lukienė, nuola
tinė „Seklyčios" talkininkė ir 
turinti daug meniškų gabumų, 
padeklamavo eiles, sukurtas 
Elenos Sirutienės, paskirdama 
visoms motinoms. 

Balys Razimas, fortepijoninės 
muzikos mėgėjas, paskambino 
keletą melodingų kūrinių, o 
šokių mėgėjams — porą valsų ir 
polkų, bet šokėjų neatsirado. 
Žinomas žemaičių poetas Apo
linaras Bagdonas perskaitė pora 
eilėraščių, skirtų partizanų mo
tinoms, vieną — žemaitiškai. 

Praėjusių metų lankytojas iš 
Lietuvos Romualdas Kosinkas 
atsiuntė ilgoką rašinį motinų 
garbei. Šį eilėraštį su įsijau
timu, perskaitė Elena Sirutienė. 
Buvo ir daugiau norinčių pa
gerbti motinas, bet dėl laiko 
stokos negalėjo pasireikšti. 

Marija Juknienė, Margaret 
Norvaišienė, Marytė Strungie-
nė ir Stasė Kazlienė įteikė gyvą 
gėlių vazoną Elenai Sirutienei, 
sakydamos, kad šias gėles skiria 
„Motinų motinai", nes ji parodo 
širdį visiems. Gėlių puokštę 
įteikė ir Ema Žiobrienė. 

Elena Sirutienė šį jos darbų 
įvertinimą pergyveno labai 
jausmingai. Dėkojo visiems, ku
rie ją sveikino vienu ar kitu 
būdu, taip pat dėkojo programų 
atlikėjams. Taip pat priminė, 
kad „Seklyčia" yra Amerikos 
k raš to , — Lie tuv ių Bend
ruomenės, Socialinio skyriaus 
padalinys kuriam vadovauja 
ilgametė pasišventėlė Birutė Ja
saitienė. 

Popietės lankytojai, pasisėmę 
meno, nepamiršo paragauti ir 
„Seklyčios" šeimininkių paga
minto maisto. Buvo iškviesta ir 
gardaus maisto gamintoja, vyr. 
virėja, Elena Paško. Sėdint prie 
stalo, teko išgirsti daug padėkos 
žodžių šiai įstaigai ir jos vado
vams. Ši vieta yra „rojus" 
vyresnio amžiaus sulaukusiems 
asmenims. „Seklyčioje" atsilan-

Elena Sirutienė dėkojo links
majam daktarui ir kvietė daž
niau atsilankyti ir su soliste 
Praurime padainuoti duetą. 

Ant . Paužuo l i s 

ko ir nemažas skaičius lietuvių, 
neseniai atvykusių iš Lietuvos. 

Ant. Paužuolis 

P R I S I M E N A M E 
VIKTORĄ PETRAVIČIŲ 

Šiemet, gegužės 12 d. Vikto
rui Petravičiui sukanka 90 me
tų. Neatsit iktinai parašiau „su
kanka" , o ne „būtų sukakę ". 
Nors šis pagarsėjęs lietuvių gra
fikas Anapilin iškeliavo jau 
prieš keletą metų, jis tebegy
vena t a rp mūsų ne tik savo kū
riniais, bet ir jį pažinojusiųjų 
prisiminimuose. Kad tikrai ne
mažai išeivijos lietuvių asme
niškai pažinojo dailininką ir įdo
miai leido su juo laiką, liudija 
Algimanto Kezio iniciatyva su
rengtas vakaras apie dailininką 
Viktorą Petravičių „Galerijoje", 
Stickney. Susirinko tie, kuriuos 
savo kūryba, savo nemeluotu 
gyvenimu, savo pasaulėjauta 
palietė šis dailininkas. Gražiai 
kalbėjo Dalia Kučėnienė. J i 
trumpai aptarė kelis dailininko 
jai dovanotus darbus, pabrėžė 
kūrybingo žmogaus, autentiško, 
„nuogo" menininko svarbą Pet
ravičiui. Įdomių anekdotinių 
situacijų iš dailininko gyvenimo 
prisiminė Vytautas Vepštas, 
Vytautas Zalatorius, Petras 
Aleksa. Ypač gražiai, šiltai, su 
gaivia jumoro gaidele apie me
nininką pasakojo jo mokinė 
Magdalena Stankūnienė. Taip 
pat vakare dalyvavo Aldona Ka
minskienė, Algis Janusas ir 
kiti. 

Po visų prisiminimų viena li
ko aišku — Viktoras Petravičius 
buvo įspūdinga, kampuota, ne-
nuglaistyta, nenupudruota as
menybė. Gyvas žmogus, turėjęs 
savo nuomonę ir būdų tai nuo
monei išreikšti. Apie save jis 
kalba savo kūryba, o amžinin
kai pasakoja apie jį kitokio po
būdžio tekstais . 

Didelį darbą, už kurį turėtų 
būti dėkingi meno gerbėjai, dir
ba Algimantas Kezys. Jo pa
stangomis prieš porą metų bu
vo išleistas knygos apie Vikto
rą Petravičių pirmasis tomas. 
Dabar A. Kezys jau turi paren
gęs ir antrąjį tomą. Belieka iš
leisti. Lėšų telkimas vyksta 
„naujoviškai" — Lietuya pade
da Amerikai. Lietuvos dailinin
kai yra sudovanoję savo darbus, 
kuriuos pardavus lėšos bus pa
naudotos antrajam tomui iš
leisti. Šie Lietuvos dailininkų 
kūriniai eksponuojami Lemon-
te. 

Na, o grįžtant prie pokalbių 
apie Petravičių belieka primin
ti, kad prisiminimų vakaras 
„Galerijoje" buvo tik pirmasis. 
Šeštadienį, gegužės 11 d. Lie
tuvių Dailės Muziejuje.Lemonte, 
vyko an t r a s toks „sugrįžimas" 
į svečius pas Petravičių. 

Karilė Va i tku tė 

• 1620 m. rugsėjo 16 d. iš 
Anglijos Plymouth uosto j „nau
jąją žemę" išplaukė Mayflower 
laivas su 102 keleiviais, pasi
ruošusiais įsikurti neseniai at
rastoje Amerikoje. 

• Pirmoji pastovi gyvenvietė 
Amerikoje įkurta 1566 m. rug
sėjo 8 d., kai į šį žemyną atplau
kė ispanų ekspedicija. Gyven
vietė pavadinta St. Augustine 
(Floridoje) vardu. 

Prie 56 ir Claremont gatves jau yra naujas užrašas - ..Honorary Lithuanian Youth Center Dr." 
Užrašo pakeitimo proga iškilmėse (i* kairėsl: dr Leonas Knaučeliūnaa, kun Juozą* Vaisnys, 
S,), Irena Knaučeliūnienė, Zigmas Mikulis, I distnkto atstovas Boby Rush, 16 tosios seniūnuos 
pareigūnė Shirley Coleman, Vaclovas Momku.s, Juozas Bagdžius. Cook apskrities pareigūnas 
Joaeph Moreno, Chicago Cable TV vadovas Nolan Roger ir Juozas Kulys. 

Nuotr Zigmo Degučio 

. . 


