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Lietuva gali pasiūlyti Lenkijai 
dideli norą bendradarbiauti 

Varšuva, birželio 19 d. 
(BNS) — „Galiu pasakyti tik 
viena: Lietuva gali pasiūlyti 
Lenkijai didelį norą bendra
darbiauti", atsakydamas į 
klausimą — ko gali tikėtis 
Lenkija iš Lietuvos už tai, jog 
remia Lietuvos siekius inte
gruojantis į Europą pažymėjo 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Pokalbį su Lietu
vos vadovu, kuris Lenkijoje 
pradeda oficialų vizitą, iš
spausdino lenkų laikraštis 
„Rzeczpospolita". 

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuva šiuo atžvilgiu jaučia 
didelę Lenkijos paramą, o Lie
tuvai bus naudingiau Lenkijos 
narystė NATO. „Nesutinku su 
tais politikais, kurie tvirtina, 
kad Lenkiją priėmus į NATO. 
Lietuva atsidurs pilkojoje zo
noje," pasakė A. Brazauskas. 

Paklaustas apie dvišales 
problemas, kurios kartais ga
dina labai gerus Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, įskaitant 
pavardžių rašymo problemą, 
Lietuvos prezidentas atkreipė 
dėmesį į tai, jog „netgi tarp 
idealiausių kaimynų visada 
atsiranda kokių nors pro
blemų, ir tai yra normalu. 
tačiau būtų gerai, kad ir smul
kiais reikalais sugebėtume su
rasti taip gerai bendrą kalbą, 
kaip ir dėl didelių bei principi
nių problemų". 

Pasak A. Brazausko, nėra 
reikalo baimintis, kad dvišalės 
parlamentinės asamblėjos įkū
rimas gali tapti įžanga naujai 
unijai su Lenkija. „Jau kele
rius metus egzistuoja Baltijos 

asamblėja, tačiau mes neta
pome Baltijos Beneliuksu," 
pabrėžė Lietuvos prezidentas. 

Lenkų laikraštis žurnalisto 
paklaustas, ar iškels savo 
kandidatūrą naujai kadenci
jai, A. Brazauskas atsake, kad 
į šį klausimą atsakys tada, kai 
ateis laikas. Tačiau Lietuvos 
vadovas pabrėžė, kad „tiek 
Lietuvos dešinieji, tiek kairieji 
yra sovietinės mokyklos au
klėtiniai, ir todėl reikalingi 
nauji naujos kartos žmonės". 

Lenkų žurnalistas pokalbio 
pabaigoje paklausė: „Jūsų po
litinio varžovo — Lietuvos 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio kabinete yra dvi 
medines figūrėlės. Viena pri
mena jį patį ir yra papuošta 
tautiniais simboliais. kita 
primena Jus , su užkištu už 
diržo pjautuvu, ant peties per
mesta raudona skraiste". 

Prezidentas atsake: „O 
mano portreto ten nėra? Jeigu 
aš užimčiau jo kabinetą, o jis 
mano, tai galiu pasakyti tik 
viena — pas mane — parla
mento vadovą kabėtų prezi
dento portretas". 

Prasidėjo Lietuvos prezidento 
oficialus vizitas Varšuvoje 

Varšuva, birželio 19 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį popiet 
prasidėjo oficialus dviejų die
nų Lietuvos prezidento Algir
do Brazausko ir jo dukters Au
dronės Usonienės vizitas Len
kijoje. 

Namiestnykowy rūmuose 
juos pasitiko Lenkijos prezi
dentas Aleksandr Kvvasnie-
wski su žmona Jolanta. Lietu
vos ir Lenkijos vėliavomis pa
puoštame rūmų kieme buvo 
atlikti abiejų valstybių him
nai, išrikiuota Lenkijos ka
riuomenės garbės sargyba. 

Pasikalbėję dviese. Lietuvos 
ir Lenkijos vadovai pristatė 
savo valstybių delegacijas, pa
sikeitė dovanomis. Vėliau pre
zidentai pasirašė sutartį del 
Lietuvos ir Lenkijos Prezi
dentų komiteto įkūrimo, kuris 
turėtų padėti aukščiausiu ly
giu spręsti iškylančias dvi
šales problemas. 

Po bendros spaudos konfe
rencijos ir pietų A. Brazaus
kas padėjo gelių ant Nežino
mo kareivio kapo Pilsudskio 
aikštėje. 

Lietuva ir Lenkija 
nori plėsti abipusi 
bendradarbiavimą 

Lenkija išreiškė savo pa
siryžimą nepalikti savo kai
mynės Lietuvos už naujosios 
Europos durų. 

„Esame įsitikinę, kad Lie
tuva turi būti Europos Sąjun
goje bei NATO, ir Lenkija vi
sada bus kuo geriausia savo 
kaimynės advokate", pareiškė 
Lenkijos prezidentas Alek
sandr Kwasniewski ketvirta
dienį priėmęs oficialaus vizito 
į Lenkiją atvykusį Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazaus
ką. 

A. Kwasniewski labai pa
lankiais tiek Lietuvai, tiek 
Lenkijai pavadino Amster
dame priimtus ES vadovų 

Gegužės 16 d. Šiaulių pedagoginiame institute buvo įteik' . 1991 metais Lietuvos kultūros fondo Šiaulių miesto 
tarybos įsteigta Lietuvos švietėjo, teologijos filosofo, kult.ros veikėjo, profesoriaus Stasio Šalkauskio premija. 
Šiemet ji atiteko Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitu: .''amkeviciui, SJ. 

Nuotr.: Premijos įteikimo iškilmėse (iš kairesj Kau..o Kurijos kancleris kun. Jagelavičius. arkiv. Sigitas 
Stankevičius ir ankstesnieji S. Šalkauskio premijos laure :ai — filosofas Romualdas Ozolas (1991 m.), menoty
ros daktaras, Šiaulių pedagoginio instituto docentas Vyte:: - Rimkus (1995 m.), antropologas, ateitininkas, dak
taras ir profesorius Arvydas Žygas i 1993 m.) 

Prezidentas sustabdė 
nuosavybės grąžinimo įstatymą 

sprendimus dėl ES plėtimo. 
„Bijojau, kad ES nuspręs pir
ma susitvarkyti savo vidaus 
problemas, tačiau ji ryžosi at
siverti ir svarbu, kad praside
da pats plėtimosi procesas", 
pabrėžė A. Kvvasnievvski spau
dos konferencijoje. 

A. Brazauskas žurnalis
tams prisipažino, kad Lietuva 
truputį pavydi aiškias pers
pektyvas ES ir NATO turin
čiai Lenkijai. „Ji yra pažen
gusi daugiau nei Lietuva, bet 
ir mes stengiamės įrodyti, kad 
vis labiau atitinkame organi
zacijų kriterijus", sakė Lietu
vos vadovas. 

Abiejų prezidentų pasira
šytame 17-os punktų pareiš
kime taip pat yra pažadų dėl 
abipusės paramos įsijungiant į 
Europą. Dokumente A. Bra
zauskas ir A. Kwasniewski 
reiškia įsitikinimą, kad aukš
čiausiojo lygio NATO susiti
kime Madride pradėtas sąjun
gos plėtimo procesas bus atvi
ras visoms valstybėms-kandi-
datėms. o naujų valstybių pri
ėmimą įvertino kaip sprendi
mą, įveiksiantį pusę amžiaus 
trukusio Europos padalijimo 
pasekmes. 

Lietuvos prezidento patarė
jas užsienio politikos klausi
mais Neris Germanas ir Len
kijos valstybės sekretorius 
Andrzej Majkowski pasirašė 
susitarimą dėl Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentų konsul
tacinio komiteto įsteigimo, ku
riuo siekiama suteikti naują 
politinį lygį dvišaliams santy
kiams. 

A. Kwasniewski pabrėžė, 
kad ši naujoji institucija padės 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tams derinti laikyseną tarp
tautiniuose reikaluose. 

„Aukšto lygio bendradar
biavimu" pavadinęs abiejų 
valstybių politikų ryšius, A. 
Kwasniewski pabrėžė glaudes
nių ekonominių ryšių bei kul
tūrinių programų didinimo 

Vilnius , birželio 18 d. 
(BNS). Prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadienį pasi
rašė nutarimą, kuriuo grąžino 
Seimui pakartotinai svarstyti 
birželio pradžioje priimtą Pi
liečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
a ts ta tymo įstatymą. 

Prezidentas taip pat pateikė 
savo siūlymus, kaip patobulin
ti jį-

Sustabdyti šį prieštaringai 
vert inamą įstatymą Lietuvos 
vadovas nu ta rė po pirmadienį 
įvykusio susitikimo su Seimo 
frakcijų vadovais. 

Prezidento patarėjas Arma-
nas Abramavičius sakė, kad 
prezidento papildymuose kal
bama apie tuos įstatymo 
straipsnius, kuriuose regla
mentuojamas žemės grąži
nimas vadinamuosiuose „pil
kuosiuose plotuose" — aplink 

Varšuva, birželio 18 d. 
'BNS) — Lenkijos Seimas 
trečiadienį nutarė įsteigti Lie
tuvos Seimo ir Lenkijos Seimo 
narių asamblėją, tuo atverda
mas kelią šios bendros abiejų 
valstybių parlamentų institu
cijos sukūrimui. Tokį spren
dimą Lietuvos parlamentas 
priėmė praėjusią savaitę. 

J bendrą parlamentų asam
blėją kiekvienos valstybes Sei
mas deleguos po 20 savo 
narių, priklausančių įvairioms 
frakcijoms. 

Pirmas bendras asamblėjos 
posėdis planuojamas dar šią 
vasarą. Numatoma, kad posė
džiai vyks ne rečiau kaip du 
kartus per metus. 

būtinybę. Jis pažadėjo paska
tinti biudžeto lėšų skyrimą lie
tuvių kultūros namų statybai 
Punske. 

Lietuvos prezidentas 
pabrėžė būtinybę palengvinti 
valstybinės sienos pervažiavi
mą. Spaudos konferencijoje 
buvo paminėtas projektas ati
daryti dar vieną sienos perėji
mo punktą Vėžainiuose. 

Lenkijos vadovo pritarimo 
sulaukė A. Brazausko siūly
mas sukurti dar ir bendrą vy
riausybių bendradarbiavimo 
instituciją. 

Prezidentai taip pat pranešė 
apie savo ketinimą rugsėjį Vil
niuje sušaukti konferenciją. į 
kurią dalyvauti pakviesti taip 
pat Latvijos. Suomijos. Esti
jos, Ukrainos ir Baltarusijos 
prezidentus. 

fermas ir gamyb.nius pasta
tus, taip pat prie pramoninių 
sodų ir medelynų, -mlydamas. 
kad žeme ten .alėtų būti 

išperkama tik išimtinais atve
jais. 

Prezidentas taip pat pateikė 
savo siūlymus labiausiai dis
kutuotinoje įstatymo dalyje, 
kurioje kalbama apie išlikusių 
pastatų, kuriuose dabar gyve
na nuomininkai, grąžinimą. 

Kultūros ministras parodys, 
kaip reikia dirbti 

Vilnius, birželi 19 d. (BNS) 
— Kultūros mini-tras Saulius 
Šaltenis žada savo vadovau
jamą ministeriją padaryti pa
vyzdine ir parodyti, kaip rei
kia dirbti. 

Ketvirtadienį kalbėdamas 
Seime, S. Šaltenis teigė, kad 
dabar ministerijoje vykdomos 
didelės reformus — kuriama 
vidaus reglamentų sistema, 
ketinama sukurti ..Lietuvos 
kultūros ekspor.o sistemą". 

S. Šaltenis tt:gė, kad su už
sienio reikalų ministru Algir
du Saudargu jau pradėjo dery
bas dėl kultūroa atašė užsie
nyje, informac.nių kultūros 
centrų kūrimo. 

„Mes turim ką parodyti. 
Nereikia pykt: kad kultūros 
ministras band atstatyti mo
ralines vertybe- , kalbėjo Sau
lius Šaltenis, š kurio „ko
mandos" pasitraukė trys vice
ministrai ir būrys darbuotojų. 

..Dabar vykdomos dideles 
reformos. Kas s i jom nesutin
ka — turi pas. raukti. Negali 
būti atskirų valdininkų politi
kos — yra tik ;ena politika" 

teigė jis. 
Kultūros ministras sakėsi 

turįs seną svajonę Vilnių pa
versti Rytų Europos tarptauti
niu kultūros centru. „Tam yra 
visos sąlygos, žinau, kad mane 
svajonė bus įgyvendinta", kal
bėjo jis. 

S. Šaltenis apgailestavo, kad 
sužlugo jo idėja Valstybes die
nos ištaigingą paminėjimą 
rengti Kalnų parke, ant Stalo 
kalno, nes daugelis politikų 
šią mintį sukritikavo ir pava
dino „puota maro metu". Kul
tūros ministras sakė, kad iš
kilmingas paminėjimas liepos 
6 dieną vyks Katedros aikš
tėje. Tačiau S. Šaltenis neat
metė galimybės tokią puotą 
surengti kitais metais. „Esu 
atkaklus", kalbėjo jis. 

Seimo narių paklaustas, ar 
nesvarstė galimybės apie at
sistatydinimą, S. Šaltenis tei
gė apie tai galvoti net neketi
nąs. „Dar nepadariau daugy
bės darbų", pažymėjo minis
tras ir pakvietė Seimo narius 
apsaugoti kultūrą nuo „vie
nadienio politikavimo" 

Priimtas įstatymas, 
sustabdysiantis pinigų 

„plovimą" 
Vilnius, irželio 19 d. 

(BNS) — Seim s ketvirtadienį 
beveik vienba -įai priėmė Pi
nigų plovimo Į 'evencijos įsta
tymą, nustata- 'į pinigu plovi
mo sustabdyrr priemones bei 
valstybes inst ' icijas, atsakin
gas už šių riemonių įgy
vendinimą. Daugiausia prie
volių, jgyvend nant šį įsta
tymą, skirta Mokesčių polici
jai. 

Įstatyme numatyta, kad kre
dito ir finalinės įstaigos, 
įtariančios, k i jose atlieka
mos kliento peracijos gali 
būti susijusio- -u pinigų plovi
mu, privalo 'formaciją pa
teikti mokėsi 4 policijai ir 
nustatyti kl ">to tapatybę 
Šios įstaigos t. :>atybę taip pat 
privalo nustatyti, jeigu kliento 
atliekamos operacijos pinigais 
suma viršija " >,000 litų arba 

atitinkama suma užsienio va
liuta. 

Įstatymas taip pat įpa
reigoja Muitinės įstaigas re
gistruoti kiekvieną grynųjų pi
nigų įvežimo į Lietuvą ar 
išvežimo atvejį, jeigu išveža
mų pinigų vienkartine suma 
viršija 10,000 litų. Jeigu 
įvežama ar išvežama 50.000 
litų ar daugiau. Muitines 
įstaigos privalo apie tai infor
muoti mokesčių policiją. 

Įstatymas taip pat draudžia 
išvežti iš Lietuvos grynųjų pi
nigų sumą, viršijančią 500.000 
litų. išskyrus tarptautinėmis 
sutartimis numatytus atvejus. 

Mokesčių policijos gaunama 
informacija negali būti skel
biama ar perduodama kitoms 
kontroles ar teisėsaugos insti 
tucijoms. išskyrus įstatymuo
se numatytus atvejus. 

Pasaulio naujienos 
•'Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Tokyo. Septynių labiausiai išsivysčiusių šalių grupes G7 su
sitikime JAV, Denver, Colorado, Japonija darys spaudimą 
Maskvai išspręsti teritorinį ginčą dėl užgrobtų Kurilų salų. 
ketvirtadienį pareiškė Japonijos premjeras Ryutaro Hashimo-
to. Jis sakė prašysiąs G7 vadovų paremti Japonijos pusę šiame 
pusės šimtmečio senumo ginče, dėl kurio Tokyo ir Maskva po II 
pasaulinio karo iki šiol nepasirašė taikos sutarties. Pasak 
premjero, JAV prezidentas Bill Clinton jau užtikrino Vašing
tono paramą Japonijai šiuo klausimu, kai jie tarėsi del Rusijos 
kvietimo į G7 susitikimą. 

Vaš ing tonas . Po susitikimo su JAV viceprezidentu Al Gore 
Rumunijos ministras pirmininkas Victor Ciorbea žurnalistams 
pareiškė, jog Rumunija kovos iki galo, kad patektų į NATO 
kar tu su pirmosiomis kandidatėmis. Kalbėdamas apie kitus 
galimus N'ATO išplėtimo etapus. Ciorbea sake. kad Gore nega
lėjo nurodyti tikslios antrojo sąjungos plėtimo etapo datos, sa
kydamas, kad tai turi bendrai nuspręsti visos N'ATO valstybės. 

Taipei . Taivvanas ketina sudaryti „strateginę sąjungą" su 
13 Centrinės Amerikos ir Karibų jūros valstybių. Taiwano už
sienio reikalų ministras John Changa paskelbs apie šios sąjun
gos įkūrimą per liepos mėnesį įvyksiantį savo vizitą Centrinėje 
Amerikoje. Šia sąjunga Taivvanas pasinaudos, mėgindamas 
pralaužti diplomatinę izoliaciją, kurią įvykdė Kinija. Naujoji 
organizacija įgalintų Taivvaną organizuoti savo pagalbą Cent
rinės Amerikos regionui ir sutvirtinti ryšius su jo valstybėmis. 
Pranešime neįvardijamos būsimosios sąjungos nares, tačiau 
sakoma, kad Panama jame greičiausiai nedalyvaus. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin nedalyvaus NATO 
aukščiausiojo lygio susitikime Madride, kuris vyks liepos 8-9 
dienomis, ketvirtadienį skelbiama Kremliaus spaudos prane
šime. 

Varšuva . Lenkijos prezidentas Aleksander Kvvasnievvski pa
sirašė įstatymą, pagal kurį bus tikrinama, ar aukšti valstybės 
pareigūnai praeityje nebendradarbiavo su saugumo tarnyba. 
Šiame įstatyme numatoma, kad asmenys, kurie siekia renka
mų arba aukštų vyriausybės postų, turi patvirtinti, ar nedirbo 
buvusios komunistinės saugumo tarnybos informatoriais. Pa
gal naująjį įstatymą taip pat numatoma įkurti specialų teismą, 
kuris tirs ar kandidatai į aukštus valstybės postus nebendra
darbiavo 1944-1989 m. su buvusia komunistine saugumo tar
nyba. 

Maskva. Rusijos Užsienio reikalų ministerijos Europos Są
jungos reikalų departamento vadovas Aleksandr Fomin pareiš
kė, kad Europos Sąjungos (ES) išplėtimas į Rytų Europą gali 
pakenkti Rusijos ekonomikai. „ES suteikia tam tikras lengva
tas savo valstybėms ir atsitveria tam tikromis kliūtimis nuo 
ES nepriklausančių valstybių. Jei jos trukdys mūsų dvišaliams 
ekonominiams ryšiams, tai turi būti konsultuojamasi ir disku
tuojama, galbūt net ir dėl kompensacijos", sake Fomin. ES ats
tovų nuomone, šios organizacijos narėmis turėtų tapti Lenkija, 
Vengrija, Čekija. Slovakija. Rumunija. Bulgarija ir Baltijos val
stybės. 

Viena. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
pritarė birželio 29 d. numatytiems rinkimams Albanijoje, nors 
dar lieka daug neišspręstų problemų. Tai paskelbta prabėgus 
tik kelioms dienoms nuo JAV stebėtojų grupes pareiškimo, kad 
rinkimai turėtų būti atidėti, nebent padėtis smarkiai pagerėtų. 
Smurtas ir chaosas tęsiasi nuo kovo mėnesio maišto prieš vy
riausybę. 

N e w Yorkas. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi 
Annan abejoja Jungtinių Valstijų pastangomis sumokėti dides
nę dalį, bet ne visą skolą JT. K. Annan sake esąs padrąsintas 
Senato planu, pagal kurį Vašingtonas sumokėtų 819 min. dole
rių per 3 metus, tačiau Senatas reikalauja, jog JT „apkarpytų" 
biudžetą ir 20 proc. sumažintų mokestį, kuris numatytas JAV 
Pasak jo, tai taptų našta kitoms JT narėms. 

Talinas. Estijos vyriausybe pavedė pilietybes ir migracijos 
departamentui parengti tvarką, kuria bus įregistruoti 
maždaug 20,000 Estijoje nelegaliai gyvenančių asmenų. Tre
čiadienį spaudos konferencijoje ministras pirmininkas Mart 
Siimann sakė, kad ta rp žmonių, neturinčių jokių dokumentų. 
yra maždaug 2.000 Estijos piliečių, niekur neįsiregistravusių 
ir nepasiėmusių pasų. Taip pat bus numatyta tvarka, pagal 
kurią nelegalai bus išsiunčiami arba jų buvimas valstybėje bus 
legalizuotas. 

Ryga. Rusija provokuoja Gruzijos teritorijoje etninius ir 
politinius konfliktus, panaudodama ir savo taikos palaikymo 
pajėgas, trečiadieni sake Latvijos Seimo pirmininkui Gruzijos 
parlamento delegacijos vadovas Georgij Kobakchidze. Todėl 
Gruzija nusprendė surengti šiam klausimui skirtą tarptautinę 
konferenciją, pareikalauti išvesti Rusijos kariuomenę ir paduo
ti paraišką, kad būtu priimta į Europos Sąjungą nare. 

Vilnius, birželio 19 d. (BNS' 
— Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius ir Švie
timo ir mokslo ministras Zig
mas Zinkevičius pasirašė įsa
kymus įsteigti tarpžinybinę 
komisiją. kuri mokykloms 
rengs pilietinio ir karinio ug
dymo programą 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 20 d.: Silvenjus. Flo 
rentina, Genulis, Aiva. 

Birželio 21 d.: Sv Aloyzas 
Gonzaga, vienuolis (1568-1591 >: 
Apolinaras, Demetnja, Galmi 
nas, Vasarė. Pirmoji vasaros 
diena. 
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APIE LIETUVOS KREPŠINIO 
VETERANUS 

S u s i p a ž i n k i m e su Vladu Budr iūnu 

Vyresnieji krepšinio mėgė
jai dar gerai atsimena aukš
toką, liekną vyrą Walter-Vla-
dą Budriūną. žaidusi Lietuvos 
krepšinio rinktinėje 1938 m. ir 
III Europos krepšinio pirme
nybėse, Kaune, 1939-siais. 

Tai Amerikos lietuvis iš ne
toli nuo Čikagos esančio Wau-
kegan miestelio, buvęs Mil-
vvaukee mieste esančio Mar-
ąuette universiteto rinktinės 
(nuo 1928 iki 1931 metų) na
rys, patekęs į JAV studentų 
rinktines narių tarpą („Ali 
Stars"). 

Šiandien jis žinomas kaip 
Whitey Budrun („NVhitey", 
turbūt, del jo baltų plaukų, 
kurie jau senokai puošia jo 
galvą). Dabar šis mūsų žy
musis krepšinio veteranas ei
na jau 88-sius savo gyvenimo . 
metus ir ramiai gyvena nedi
deliame Wisconsin valstijos 
mieste — Sturgeon Bay. 

Į jam pasiųstą laišką, šis 
daug Lietuvos krepšiniui nusi
pelnęs krepšininkas atsakė tik 
po 4 mėnesių. Atsiprašydamas 
už ilgą tylėjimą, prisipažino, 
kad nemaža laiko praleido li
goninėje po sunkios ligos, o 
vėliau dar sekė atsigavimas 
namuose. 

Pažvelgus į praeitį — 1938 
metus, matome, kad 1938 m. 
rungtynėse prieš Estiją Taline 
(jos buvo laimėtos 36-24) Bu
driūnas įmetė daugiausia — 
12 taškų. Tais pačiais metais 
Kaune pirmą kartą buvo lai
mėta prieš latvius — 24-19 ir 
čia Budriūnas pelnė net 17 
taškų. Tais pačiais metais 
buvo Kaune įveikta Prancū
zija 32-24. o Budriūnas sukalė 
16 taškų. 

III Europos pirmenybėse 
Budriūnas dviejose rungtynė
se pasiekė daugiausia taškų, 
nepaisant, kad čia dominavo 
kitas aukštaūgis -JAV lietuvis 
— Pranas Lubinas, gyvenąs 
Californijoje. Bendrai imant. 
Lubinas per visas III Europos 
pirmenybių rungtynes pasiekė 
96, o Budriūnas ir Ruzgys ėjo 
5-6 vietoje su 75 taškais. 

Vietinis dabartinio Budriū-
no gyvenamojo miesto anglų 
kalba laikraštis apie mūsų 
krepšinio veteraną porą kartų 

išspausdino rašinius, 
iš jų buvo praėjusią 
kai Lietuva antrą 
laimėjo olimpinius 
medalius. Budriūnas 
čio korespondentui 

Vienas 
vasarą, 

kartą 
bronzos 
laikraš-
aiškino. 

kad ir jis 1940 metais būtų 
žaidęs Lietuvos rinktinės su
dėtyje Japonijoje numatytoje 
Olimpiadoje, tačiau kilęs ka
ras sužlugdė šiuos planus. 
„Hitleris visa sugadino", — 
taip net antraštėje pastebima, 
rašant apie V. Budriūną. 
Tačiau jis sakosi, kad tada 
būtų „nusikaltęs" mėgėjiškam 
statusui (kurio anksčiau labai 
buvo paisoma), nes jis trum
pai prieš tai šiek tiek žaidęs 
už profesionalų komandas 
Sheboygan „Redskin" ir Osh-
kosh „All-Star". 

Mūsų krepšinio veteranas 
amerikiečiams pasigiria, kad 
jis Lietuvoje apsimesdavęs 
tikru lietuviu, nes gerai mo
kėjo lietuviškai,šią kalbą jį 
išmokiusi motina. J is norėjęs 
Lietuvoje ilgėliau liktis, bet 
prasidėjus neramumams 1939 
metų rugsėjo mėn. jis nu
sprendė grįžti Amerikon. Par
vykęs į Waukeegan, buvo šio 
miesto gimnazijos krepšinio 
treneriu, o vėliau pradžios mo
kyklos sporto direktoriumi. 
Waukeegene Budriūnas išbu
vo 20 metų 1959 metais išėjęs 
į pensiją, išsikėlė į Sturgeon 
Bay vadovauti savo uošvio 
vaismedžių sodams. 

Gerai atsimename Budriūną 
ir dalyvavusieji 1957 metais 
Čikagoje surengtame Lietuvos 
krepšinio pergalių Europos 
pirmenybėse 1937 ir 1939 
metais paminėjime. Čia galė
jome stebėti liekną balta
plaukį vyrą. kuris dar ir tada 
aikštelėje demonstravo savo 
virtuoziškumą, taip kaip se
nais laikais. 

Šiandien jis nostalgiškai pri
simena Lietuvą, kurią jis ne
tikėtai turėjo palikti dėl karo 
audros. „Ką aš dabar būčiau 
veikęs, jeigu ne tas nelemtas 
karas0 Gal Lietuvoje būčiau 
vadovavęs dideliam sporto 
centrui, kėgliavimo salei ar 
golfo laukui", — galvoja j is . 
Lietuva visam laikui išliko gi
liai jo širdyje. 

Ed. Šula i t i s 

etu-Lietuvai Europos m< terų krepšinio čempionatą š.rr. birželio 15 d. Vengrijoje laimėjus, laimingos Šypsosi _ 
vos moterų krepšinio r inktmes žaidėjos, dvynės seserys Aneta ir J u r g i t a Kausai tes . Abi seserys studijuoja i r 
žaidžia JAV universi tetų komandose. 

LIETUVA - EUROPOS 
NUGALĖTOJA 

Lietuvos krepšinio rinktinė rungtyniavo Lina Dambraus-
sekmadienį. birželio 15 d., kaitė (23 tšk.), Jolanta Vilu-
Budapešte, Vengrijoje vyku- tytė (14), Jurgita Štreimikytė 
šiose Europos moterų krep- ir Reta Aleliūnaitė (po 9). 
šinio pirmenybėse laimėjo Slovakijos rinktinėje sėkmin-
aukso medalį. baigminėse giausiai žaidė Renata Hirako 
rungtynėse nugalėdama Slo
vakijos atstoves pasekme 
72:62 (30:29). Rinktinėje žai
dė: Rima Petronytė (gimusi 
1970 m. 5*-8" ūgio. gynėja), 
Lina Brazdeikytė (1974, 6'-l", 
puolėja), Rasa Aleliūnaitė 
il973, 6"-4", vidurio puolėja1. 
Jurgita Štreimikytė 11972. 6-
3". puolėja). Irena Baranaus
kaite (1977. 6'-5". vidurio 
puolėja >. Rasa Kreivytė 11967, 
5"-8"', gynėja). Aneta Kaušaite 
(1970. 5-10", gynėja), Jovita 
Jutelytė '1971, 6"-2". puolėja). 
Jurgita Kaušaite (1970, 5'-10". 
gynėja). Lina Dambrauskaitė 
(1968. 5-9". gynėja). Jolanta 
Vilutytė (1969. 6'-3". puolėja) 
ir Dalia Kurtinaitienė (1966. 
6'-l". puolėja). Petronytė ir abi 
Kaušaitės žaidžia JAV univer
sitetu komandose. 

Rinktinės vyriausias trene
ris buvo Vydas Gedvilas, tre
neris Algirdas Paulauskas, gy
dytoja Renata Žumbakyte. 
masažuotojas Konstantinas 
Medvedevas. Delegacijai vado
vavo Algimantas Ivašauskas 
ir Kęstutis Pilipauskas buvo 
vienu iš pirmenybių teisėjų. 

Per dešimtį dienų Lietuvos 
rinktine Vengrijoje iš viso 
sužaidė aštuonerias rungtynes 
ir pralaimėjo tik Jugoslavijos 
rinktinei. 1938 m. Lietuvos 
moterys Romoje vykusiose Eu
ropos pirmenybėse iškovojo si
dabro medalius, o prieš dvejus 
metus Čekijoje gavo penktą 
vietą. 

Naujųjų Europos čempionių 
komandoje sekmadienį, birže
lio 15 d., rezultatyviausiai 

va (17 tšk. i, Milena Razgova 
(11) ir Anna Kotocova (10). 

Bronzos medaliai atiteko vo
kietėms, kurios sekmadienį, 
birželio 15 d., rungtynėse dėl 
trečios vietos nugalėjo vengres 
86:61 (42:29). 

Prezidentas apdovanojo 
Lietuvos krepš in inkes 

Europos čempionėmis tapu
sias Lietuvos moterų krepši
nio rinktines žaidėjas, koman
dos trenen bei personalą Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas apdovanojo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinais bei Gedimi
no ordino medaliais. 

Dekretą prezidentas pasi
rašė birželio 17 d., skirdamas 
apdovanojimus už nuopelnus 
Lietuvos sportui, valią ir ryžtą 
Europos čempionate. 

Europos čempionato auksą 
š.m. birželio 15 d. iškovoju
sioms Lietuvos krepšininkėms 
bei komandos treneriams ap
dovanojimus prezidentas įtei
kė trečiadienį, birželio 18 d. 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 3-iojo laip
snio ordinu bus apdovanota 
Lina Dambrauskaitė. Dalia 
Kurtinaitienė, Jurgita Štrei
mikytė bei rinktinės vyriau
siasis treneris Vydas Gedvi
las. 

4-ojo laipsnio ordinai bus 
(teikti Jovitai Jutelytei, Rasai 
Kreivytei bei Jolantai Viluty
tei. 5-ojo laipsnio — Redai 
Aleliūnaitei ir Jurgitai Kau-
šaitei. 

LIETUVOS 
IRKLUOTOJŲ 

LAIMĖJIMAI 

1-ojo laipsnio Gedimino ordi
no medaliais apdovanotos Ire
na Baranauskaitė, Lina Braz
deikytė, Aneta Kaušaite, Ri
ma Petronytė, treneris Algir
das Paulauskas, rinktinės va
dovas Algimantas Ivašauskas, 
gydytoja Renata Žumbakyte 
bei masažuotojas Konstanti
nas Medvedevas. 

„Respublikos" dienraštis ra
šo, kad, „neoficialiomis žinio
mis", už šį laimėjimą Lietuvos 
vyriausybė kiekvienai žaidėjai 
ir treneriams ketina skirti po 
20 tūkstančių litų. 

(Naudotasi ELTOs prane
šimu iš Vilniaus ir Budapeš
to.) 
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DVIRATININKIŲ 
LAIMĖJIMAI 

Lietuvos dviratininkės Edi
ta Pučinskaitė buvo pirmoji ir 
Rasa Polikevičiūtė antroji Phi-
ladelphijoje vykusiose „Cores-
tates" dviračių lenktynėse. 
Šiose varžybose šeštąja atva
žiavo Diana Žiliūtė, septintąja 
Sulfia Zabirova ir dvyliktoj 
vietoj liko Jolanda Polikevi
čiūtė. Pirmosios keturios Lie
tuvos sportininkės 58 mylių 
nuotolį įveikė tuo pačiu laiku, 
per 2 valandas, 27.43 minu
tes. Jolantos Polikevičiūtės 
laikas 2:29.03. 

Cardiac Diagnoais, LTD. 
6132 S Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
BAIGIASI FUTBOLO PIRMENYBIŲ 

PAVASARIO RATAS 
Šį sekmadienį, birželio 22 d., pažymėti lygiąsias be žaidimo 

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

7722 S. Kezie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab . te l ( 7 7 3 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

Birželio 13—15 d. Trakuose 
vyko Antrųjų Baltijos jūros 
šalių sporto žaidynių baidarių 
ir kanojų irklavimo varžybos, 
kuriose dalyvavo 6 regiono 
valstybių sportininkai. 

Lietuvos irkluotojai per tris 
regatos dienas iškovojo 2 auk
so, 2 sidabro bei 4 bronzos 
medalius ir komandinėje 
įskaitoje užėmė trečią vietą. 

Birželio 15 d., vilnietis Alvy
das Duonela buvo pirmas 200 
m. distancijoje vienviete bai
dare, o tokio pat nuotolio dvi
viečių baidarių rungtyje pirmi 

Auksas Sidabras 

3 vai. p.p. aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
„Lituanicos" futbolo komanda 
žais paskutines šio pavasario 
rato futbolo pirmenybių rung
tynes. Tai bus antrosios ati
dėtos rungtynės, kurios dėl 
tuometinio PLC administrato
riaus nurodymo negalėjo įvyk
ti balandžio mėnesį. Dėl to šis 
ratas gana ilgokai nusitęsė ir 
dabar reikia prakaituoti jau 
net šiltos saulės spinduliuose. 
Bus žaidžiama prieš stiproką 
„Trevianas" vienuolikę, tačiau 
vis tiek tikimasi mūsiškių per
galės. 

Praėjusį pirmadienį skai
čiusieji „Chicago Sun-Times" 
dienraštyje paskelbtus sekma
dienio duomenis matė pas
kelbta, kad J^ituanica" (Liths) 
įveikė savo varžovus — 
JLions" 4-0. Tačiau džiūgauti 
dėl to nereikėtų, nes tai netie
sa. Buvo sutarta pasidalinti 
po vieną tašką ir sutikta su 0-
0 pasekme. 

Atsitiko taip, kad birželio 15 
d. į Park Ridge. IL. aikštėje 
turėjusias vykti rungtynes ne
susirinko pakankamai žaidėjų 
— šeimininkų „Lions" pasi
rodė 7, o mūsiškių atvyko 8. 
Gal tokiam žaidėjų nerangu-

Šios rungtynės atidėtos iš 
pačio pavasario, kai nebuvo 
galima rungtyniauti dėl šla
pios aikštės. 

Beje, aprašant birželio 8 d. 
Lombard, IL, vykusias rung
tynes prieš Apar tą" (jos ne-
sėkingai buvo pralaimėtos 3-
4), nepažymėti įvarčių auto
riai. Jais buvo: Dainius Buč-
ma, Rolandas Urbonavičius ir 
Danas Smulkys. Ten taip pat 
buvo ne visai tiksliai pažymė
ta, kad paskutinį, pergalingą 
įvartį įmušė varžovai. Iš 
tikrųjų, jį į savo vartus įsimu
šė .Lituanicos" gynikas, gra
žindamas kamuolį saviškiui 
vartininkui. 

Birželio 22 d. popietę tegul 
visi keliai veda į Lemontą, 
pasižiūrėti paskutinių šio se
zono pirmenybių rungtynių! 

E.Š. 

LIETUVOS 
RANKININKĖS 

EUROPOS 
ČEMPIONATO FINALE 

Lietuvos jaunių merginų 
rankinio rinktinė, š.m. gegu
žės mėn, gale - birželio pra
džioje Ukrainos Brovarų mies-

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AK IU L IGOS 

3900 W.95 St T * . 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p 
trec\ uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir seštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARASZUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E OgOen Ave . Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Te). (630)527-0090 

3825 Higr.iano Ave . 
Tower 1 .Suite 3C 

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

DR. ALGIS PAUUUS 
O R T O P E D I N Ė S L IGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tol. (706)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1BNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tol. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREMS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd..Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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mm įtakos turėjo Tėvo dienos te vykusiose varžybose, laimė-
šventė, o gal būtų ir kitokių *• Europos merginų rankinio 
priežasčių. Todėl abiejų klubų čempionato 7-tos atrankos 
vadovai ir teisėjai sugalvojo grupės trijų komandų turnyrą 

ir pateko į Europos čempio
nato finalinį turnyrą. 

Lietuvos rankinio federacija 
pranešė, kad pirmose turnyro 
rungtynėse lietuvaitės 19:13 
(12:5) nugalėjo baltaruses, o 
lemiamas rungtynes su labai 
pajėgia Ukrainos komanda 
baigė lygiosiomis — 16:16 
(11:5). Kadangi turnyro šeimi
ninkės Baltarusijos rankinin
kės buvo nugalėjusios mažes
ne persvara (26:23), dėl geres
nio įvarčių santykio pirmoji 
vieta atiteko Lietuvos rinkti
nei. 

Finalinis Europos merginų 
rankinio čempionato turnyras 
vyks rugpjūčio 15 -23 d. Aust
rijoje. Lietuvos rankininkių 

baigė Vidas Kupčinskas ir 
Vaidas Mizeras. 

Net 13 rungčių iš 24 Tra
kuose laimėjo Lenkijos irkluo
tojai, kurie į regatą atvyko 
stipriausios sudėties. Antri 
pagal iškovotus medalius buvo 
baltarusiai. Varžybų favori
tais laikyti Rusijos irkluotojai 
šįkart liko be žaidynių aukso, 
nors iškovojo 16 medalių: 

Bronza Iš viso 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9525 S.79tf) Avo., KHctory HMt, IL 

Tol. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tol.706422-8260 

J a u n i a u s i a p a s a u l i o čem
pionė — krepšininkė Angelė 
Jankūnai tė-Rupšienė. J i aš-
tuoniolikametė 1971 m. ge
gužės mėn. San Paulo (Brazi
lijai) iškovojo pasaulio čem
pionės aukso medalį. 

varžovėmis A grupėje bus Ju
goslavijos, Ispanijos, Rusijos, 
Slovėnijos bei Danijos rink
tinės. B grupėje varžysis Aus
trijos, Rumunijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Norvegijos ir Vengri
jos komandos. 

(BNS) 



BIRŽELIO 23-ČIOJI — 
LIETUVOS DIDVYRIŲ DIENA 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Vokietijai 1941 metais 
pradėjus karą prieš Sovietų 
Rusiją, lietuviai tikėjo galėsią 
išsilaisvinti iš baisios, žudi
kiškos sovietų okupacijos. Dau
gybė lietuvių, sužinoję apie 
karo pradžią, savanoriškai 
stojo nelygion kovon prieš 
daugeriopai gausesnę Sovietų 
sąjungos kariuomenę. Kada ir 
kaip įvairias Lietuvos vie
toves pasieks Vokietijos kari
niai daliniai — nebuvo žino
ma. 

Okupuotoje Lietuvoje lietu
viai sukilo masiškai 1941 
birželio 23 dieną. Vilniuje lie
tuviai stojo partizaninėn ko
von prieš gerai ginkluotus so
vietų dalinius 1941 m. bir
želio 23 d., 7 vai. vakare. Stai
ga, lygiai sutartu laiku, labai 
menkai ginkluoti puolė sovie
tinius junginius, lygiagrečiai 
užėmę paštą, rediją, geležin
kelio stotį, milicijos nuovadas. 
Sovietų karinės jėgos nesi
tikėjo tokio staigaus ir beveik 
visuotinio puolimo. Juose kilo 
panika, manė, kad puola pir
mieji vokiečių kariuomenės 
vienetai. Sovietai skubėjo iš 
Vilniaus trauktis. Vilnius iš
laisvintas lietuvių partizanų. 
Kas galėjo atsitikti, jei lietu
viai nebūtų paėmę Vilniaus 
kontrolės? Kaip lietuviams 
būtų keršiję sovietai, gal ir 
lenkai? 

Girdėta, kad tuojau po pasi-
traukimo, Sovietų sąjungos 
kariuomenei pasitikrinus, j ie 
norėję grįžti į Vilnių, bet į 
mūsų sostinę jau buvo atvykę 
pirmieji Vokietijos kariuome
nės daliniai, jų lėktuvai už
valdė erdvę. Tokios netikėtos, 
pergalės vokiečiai nesitikėjo 
buvo-numatę smarkiai miestą 
bombarduoti artilerija ir lėk
tuvais. Vilniuje plevėsavo gel
tona — žalia — raudona Lie
tuvos vėliava. Kiek vėliau pa

tirta, sovietai pasitraukusių 
karinių dalinių viršininkus 
sušaudė. 

J a u kelinti metai. Lietuva 
yra nepriklausoma. Iki šiol. 
kiek žinau, niekas neragina to 
meto lietuvių partizanų rašyti 
atsiminimus, juos spausdinti. 
Reikėtų kiekvienos apskrities 
kautynių ar pergales apra
šymų. Tokios veiklos raginimo 
galėtų imtis buvę lietuviai su
kilėliai; tremtinių, savanorių, 
karių, šaulių ar kitokių orga
nizacijų veiklieji asmenys. So-
vietai-komunistai džiaugiasi, 
kad lietuviai nerašo apie is
torinį tautos sukilimą, išsi
laisvinimą iš Sovietų sąjungos 
okupacijos. Be duomenų nėra 
istorijos. 

Nutylėti, menkinti ar nie
kinti tokį reikšmingą lietu
vių tautos išsilaisvinimo žygį 
nė vienas lietuvių tautai pa
lankus žmogus negali. Nuste
bau, kad Lietuvos Seimo na
rys Emanuelis Zingeris net 
viešai ragina „nešvęsti 1941 
birželio 23-siosios sukilimo 
metinių", kaip spausdino 
„Draugas" pirmame puslapyje 
1997 birželio 7 d., nr. 110. Ar 
jis taip nori išreikšti savo ne
apykantą, pagiežą lietuvių 
tautai , didvyriškai kovose iš
silaisvinusiai iš komunistiniai 
sovietinio — rusiško pjūklo? 
„Draugas" nr. 103, 1997 ge
gužės pirmame puslapyje 
spausdino nuotrauką su įra
šu: „Gegužės 22 d. VVashing-
ton, D.C., JAV senatorius 
Richard Durbin (D-IL) savo 
įstaigoje priėmė Lietuvos Sei
mo narį. Žmogaus teisių gyni
mo komiteto pirmininką, Lie-
tuvos-JAV bendradarbiavimo 
grupės pirmininką Emanuelį 
Zingerį. Susitikimo rr/etu pa
reigūnai pasidalino mintimis 
apie šiuo metu svarbiausią 
klausimą — JAV pagalbu Lie-

Danutė Bindokienė 

Baisiausia bausmė 

Po partizanams ir Lietuvos kankiniams paminėti koncerto. įvykusio birželio 8 d. Jaunimo centre. I eil. ir kaires 
sėdi: Linda Veleckyte. Fraurimė Ragiene ir Marija Remiene; II ei! Antanas Pauzuolis. muz. Albydas Vasaitis, 
Ikonas Maskaliunas. Aldona Šmulkštiene. Povilas Vaičekauskas. Jonas (seponis. Birute Jasaitiene ir Augus ltas 
Paškonis. 

Nuotr. Zigmo Degučio 
ateinančioms kartoms ta tra
gedija nepasikartotų ir lietu
vių tauta galėtu visada būti 
nepriklausoma, laisva ir savi
stovi savo likimo valdovė. 

KAD TRAGEDIJA NEPASIKARTOTŲ 

VACLOVAS KLEIZA 

Tragiškieji birželio dienų 
įvykiai yra giliai įsirėžę į 
mūsų tautos sąmonę. Tai 
įvykiai, kuriuos mes kiekvie
nas asmeniškai esame įšgy-

kydamas. kad šiandien mes 
čia nebūtume taip gausiai su
sirinkę, jeigu prieš 56 metus 
Lietuva nebūtų išvydusi tą 
tragišką birželio rytmečio sau-

venę ir kurie pakeitė, turbūt, letekį. Jisai ir buvo tas aksti-
kiekvieno čia esančio likimą nas. ta priežastis, dėl kurios 
visiems laikams. Neklystu sa- 1944 metų vasarą ir rudenį 

: tūkstančiai lietuvių paliko 
tuvai siekiant NATO na- savo gimtuosius namus, pali-
rvstės". ko visa, kas žmogui šioje 

Apie kokias žmogaus teises žemėje yra brangiausia, ir 
kalbėta — neskelbta. Gal kuo pasirinko tremtinio, politinio 
nors kaltinti lietuviai? 

Įdomu, kaip reagavo Lietu
vos Seimo nariai. E. Zingeriui 
pasiūlius, kad -atmintis turi 
būti lygi visiems". Ar ir Lietu
vos okupantams? 

Vytautas Rubavičius ..Lite
ratūroje ir mene", nr. 22. 1997 
m. skiltyje „Septynios dienos", 
rašo: „Tačiau už visų tų 
figūrų vis lengviau įžiūrėti 
aiškią Firmos ranką." 

Kaltinimai lietuvių tautai 
išdaiginami. kur tik norima. 

Krikščioniškos minties |»li'ini-<- -v. ir-1 v!>o<r h'rs.lio V ,) .1 .uininm rentre. 
Jonas Čeponis, prof Zigmas Zinkevičius, Regini !.;nkf vim m- \!.inj;i Re 

iš k iitesfleil ) Povilas Vaičekauskas, 
mmemt ir Pranas Povilaitis 

Nuotr Z. Degučio. 

pabėgėlio, pasaulio klajūno 
kelią, kuris ir šiandien yra jo 
likimo neatskiriama dalia. 

Šiandien mes nusikalstume, 
jeigu prisimintume tik tą tra
gišką birželį ir jo aukas. Tai 
buvo tik pradžia tos tautos 
genocido, kuris tęsėsi per 
dešimtį metų. Per tą laiko
tarpį Lietuva prarado 25% 
savo tautos, ką mes kartais 
pamirštame priminti ir mūsų 
prieteliams amerikiečiams. Ne 
kartą esu jų klausęs, kaip jie 
jaustųsi, jeigu 25% jų, atseit, 
daugiau kaip 60 milijonų, 
būtų buvę Antrojo pasaulinio 
karo aukos. Tuomet jie būna 
labai nustebę, pritrenkti ir pa
sako, kad tik dabar mes 
pradedam suprasti Lietuvos 
tragediją. 

Šiandien mes lenkiame gal
vas tiems šim'ams tūkstančių 
mūsų tautos dukrų ir sūnų, 
kurie buvo sovietinio holo-
kausto aukos. Mus šiandien ir 
vėl baimina taktas, kad pa
saulio didžiūnai pradeda pa
miršti istoriją ir vel mažosios 
valstybės lieka jų manipulia
vimo aukomis 

Todėl, gerbd imi ir prisimin
dami visas lietuvių tautos au
kas, kurios buvo sudėtos šio 
šimtmečio eig'je, pasiryškime 
ju vardan tęst: tą darbą ir pas
tangas, kurio> užtikrintų, kad 
ateinančiame šimtmetyje ir 

Lietuvos garbes gen konsulo V. 
Kleizos žodis, tartas birželio dienų 
minėjime Lemonte 1997 m. birželio 
15 d. 

TELŠIŲ „LIONS" 
KLUBAS GLOBOS 

VAIKUS 

Telšių Žemaites teatre bu
vo iškilmingai inauguruotas 
..Lions" klubas. Pirmasis 
provincijoje pradėjęs veikti 
„Lions" klubas Telšiuose tapo 
penktuoju oficialiai Lietuvoje 
įregistruotu „Lions" klubu. 

Jo prezidentu išrinktas Re
migijus Gasparavičius. 

Be verslininkų, klubo veik
loje dalyvauja pora medikų, 
vienas mokytojas, architektas. 

R. Gasparavičius per inau
guraciją sakė, jog vienas pa
grindinių telšiškių uždavinių 
— sukurti programą socialiai 
remtiniems vaikams globoti. 

įsitraukusius į tarptautinį 
judėjimą telšiškius sveikino 
inauguracijos iškilmėse daly
vavęs tarptautines. ..Lions" 
klubų asociacijos atstovas. Da
nijos srities gubernatorius 
Helge Miuler, atvykę bendra
minčiai iš Olandijoje. Suomi
joje. Latvijoje ir Lietuvoje 
veikiančiu klubų. 

„Lions" klubas yra di 
džiausią pasaulyje klubinė 
organizacija. Tarptautine „Lions 
klubų sąjunga 182 šalyse turi 
48.000 klubų, kurie vienija 1.5 
milijono narių. 

Lietuvoje šis judėjimas, ku
rio pagrindinis tikslas — tar
nauti kitiems, prasidėjo 1990 
metais. ..Lions" klubai veikia 
Klaipėdoje. Šiauliuose. Pa
nevėžyje ir Kaune. (LR) 

Daugiausia krit ikos šiame 
krašte susi laukia švietimo sis
tema ir pašto patarnavimų ne
nuoseklumai. Kadangi vals
tybėje va ikams mokslas yra 
privalomas, o ne visi gyvento
jai įstengia savo jaunel ius leis
ti į privačias (katalikiškas ar 
kitokias) mokyklas, didžioji 
dalis mokosi valdiškose švie
timo institucijose. 

Nors visos valdiškos mokyk
los naudoja tas pačias pagrin
dines programas , ne visose 
mokslo lygis vienodas. Tai 
daugiausia priklauso nuo val
stijos, apygardos, apskrities a r 
net miesto švietimo įstaigų, o 
taip pat apylinkes, kurioje mo
kykla yra. Nepaslaptis , kad 
skurdesnėse miestų dalyse 
mokslo lygis kur kas žemes
nis, negu pasiturinčiuose prie
miesčiuose, tad mokiniai ke
liami iš skyriaus į skyrių, 
neišmokę t inkamai nei skaity
ti, nei rašyti , nei skaičiuoti. 

Prieš kiekvienus, ypač pre
zidentinius, r inkimus kandi
datai įtikinėja balsuotojus, 
kad jie ski rs labai daug dė
mesio ir paramos švietimui; 
juk Amerika, kone žengdama 
per ateinančio tūkstantmečio 
slenkstį, tu r i būti visapusiškai 
pasiruošusi ir išsilavinusi... 
Žinoma, tokie pažadai leng
viau padaromi, negu įvyk
domi. 

Vis dėlto dabar t ine prezi
dento Bill Clinton vyriausybė 
švietimo reikalais , atrodo, rū
pinasi, vienok ir prezidentas 
dažnai pabrėžia, kad ne vien 
mokykla vaiką moko. kad 
mokytojų darbas tik tuomet 
veiksmingas, kai į jį aktyviai 
įsijungia mokinio tėvai ir iš 
dalies visuomenė, įvairiais 
būdais ska t indama iniciatyvą 
mokytis konkursais , dovano
mis, įvairiomis privilegijomis, 
suteikiamoms geriesiems mo
kiniams. Daug prie šios pas
katos prisideda ir žinia-
sklaida, kai skelbia rašymo, 
jaunųjų mokslininkų parodų 
ar kitokių varžybų rezultatus 
su laimėtojų nuotraukomis ir 
pagyrimo žodžiais. Tuo paro
doma, kad ne vien nusikaltę 
jaunamečia i patenka į laik
raščių skiltis ar televizijos 
žinių laidas. 

Nepaisant visų pastangų. 
Amerikoje vis tiek yra be
raščių, o mokslo lygis valdiš
kose mokyklose da r vis gan 
žemas. Yra pasiūlymų, kad 
mokyklose darbas vyktų ir va
sarą, paleidžiant mokinius 
t rumpesnėms atostogoms, o 
mokslo metų eigoje juos ver
tėtų apkrau t i papildomais 
darbais ir nekelti į aukštesnį 
skyrių a r kLsę , kol moksleivis 
tikrai nė ra to užsitarnavęs. 
Tiesa, kai kurie mokiniai ir 

dabar tur i lankyti specialias 
pamokas vasaros metu, jeigu 

iš mokomojo dalyko gavo ne
patenkinamą pažymi.. Vienok 
tėvai labai nepatenkinti , kai 
vaikai vasarą turi eiti į mo
kyklą, esą tas sugadina visos 
šeimos atostogas. O juo labiau 
pakilo triukšmas, kai kelių 
valstijų švietimo apygardose 
pradžios ir aukštesniųjų mo
kyklų mokiniams užduota per 
vasaros atostogas perskaityti 
po kelias knygas, pasirinkti
nas iš pateiktų sąrašų. Nors 
tai j au ne naujas sumanymas, 
bet šįmet vykdomas daug pla
tesniu mastu. 

Knygų skaitymas laikomas 
ypatinga bausme, vaikų berei
kalingu apkrovimu ir jų pilie
tinės laisvės varžymu — juk 
atostogos yra ne skaitymui, o 
malonumams skirtos... Taip 
pat tvir t inama, kad „privers
tinis" skaitymas padarys jau
nuolius knygų priešais visam 
gyvenimui! Knygą pats vaikas 
ar jaunuolis turi laisvu noru 
imti į rankas , o ne mokytojo 
palieptas, tik niekas neišsi
tar ia , kad skaitymas yra pa
skutinėje vaikų ir jaunuolių 
pramogų sąrašo vietoje, tad 
šis argumentas bereikšmis. 

Pi rma negu pradėsime kriti
kuoti amerikiečių jaunimą ar 
vyresniuosius del dėmesio 
knygoms stokos, galbūt pasi
žvalgykime savo kieme. Ar lie
tuviukai daug skaito lietu
viškų knygų, kai pasibaigia 
mokslo metai šeštadieninėje 
mokykloje? Ar jie iš vis skai
tytų, jeigu mokytojai primygti
nai to nereikalautų? O kaip 
suaugusieji? Pagalvokime, ka
da paskutinį kartą perskai
tėme knygą, juo labiau lietu
višką? 

Šiuo metu ..Draugo" knygy
nas , kurio lentynos lūžte lūžta 
nuo užsigulėjusių senesnių bei 
naujesnių knygų, skelbia iš
pardavimą — knyga po 1 dol.! 
Tam tikra prasme toks nupi-
ginimas — tai knygų įžei
dimas. Antra vertus, geriau, 
kad jas kažkas nuperka, par
siveža namo, skaito, galbūt 
padovanoja, galbūt persiunčia 
į kurią Lietuvos biblioteką, 
kur dar yra daug, ištroškusių 
rašyto lietuviško žodžio. Dar 
didesnė nuoskauda knygai, 
kai ji palikta lentynose ar 
dėžėse dūlėti, o knygą išmesti 
į šiukšlyną lietuvis negali 
prisiversti. Knygą, kaip ir 
duoną, metyti visais laikais 
lietuvių tauta laike viena 
didžiųjų nuodėmių. 

Amerikiečiai, tėvai ir vai
kai , po kiek laiko apsipras su 
nauja mokyklų taisykle ir rei
kalavimas perskaityti kelias 
knygas neatrodys tokia baisi 
bausmė. Kaip galėtume pri
šnekinti lietuvius — jaunes
nius ar vyresnius — kad 
pirktų ir skaitytų lietuviškas 
knygas? 

71 
SEVERIUKAS 

JURGIS JANKUS 

Visi buvom kitoki. Mokėjom išbučiuoti 
ir nebučiuodami. Gal anų dienų žmonės tiek daug dai
nų sudėjo, tiek daug pasakų išgalvojo, kad nebėgo pas
kui kiekvieną užgaidą, neišsitaškė, bet viską į save 
krovė, nuo to stiprėjo ir turtėjo. Ne pinigais, ne kar
vėmis ir arkliais, bet tuo, ką vidun susikrovė. Ir aš, 
nors krūtinė plyšo nuo jausmo, o galva nuo žodžių, kai 
susėdom vakarienes valgyti, tik po stalu suspaudžiau 
jam ranką ir pasakiau, kad sagos nematytai gražios. 
Kas jame darėsi, jeigu tebebūtų gyvas, gal tik jis 
rastų, kaip pasakyti, bet tada tik pasuko akis į mano 
pusę: „Jeigu būčiau daugiau laiko turėjęs, gražesnes 
būčiau padaręs", tepasakė. Ir tik tiek. Ir aš jam, ir jis 
man. 

O kailiniai buvo gražūs. Tais laikais niekas kitas 
tokių ne tik mūsų kaime neturėjo, bet nemačiau ne 
bažnyčioje. Daug kas klausinėjo, kur gavom tokių bal
tų kailių. Mergaitės sagom negalėjo atsigrožėti. O Ici-
kis jų ir negailėjo: ne tik priešais eilę sutankino, bet 
prisiuvo po vieną ant kišenių, ant nugaros prisiuvo 
branktą ir jo galuose įsiuvo po vieną. Buvau saguota 
iš visų pusių. Kai klausinėjo, kur tokias pirkau, sunku 

buvo susilaikyti nepasakius, kad čia tik Severiuko do
vana. Bet susilaikiau. Pasakydavau, kad tėvukas iš 
kažin kur ištraukė, tik Ickis kitur nuėjęs siūti nesu
laikė liežuvio. Visiems sake, kad tėvukas už dvi bulves 
jas gavo iš velnio ir kad geruoju tas nepraeis. Ir ne
praėjo. Nesakau, kad sagos bi -o kuo dėtos, ar tėvu
kas , ar Icikas. Niekas. Bet nepraėjo. Paskum praėjo, 
bet tada ne. 

Ji patylėjo gerą galą laiko. Gal mintimis lakstė po 
anas dienas, kai jausmų kirbyne vargiai betilpo 
krūtinėje. Aš irgi tylėjau. Rodos turėjau ką pasakyti ir 
ko paklausti, bet tylėjau. Negalėjau savo kokiu negud
riu žodžiu sugurinti aną jaunystės pasaulį, į kurį buvo 
sugrįžusi. Gal ir nebuvo, gal tik galvojo, ką dar sakyti. 
ar nesakyti, bet mano galvoj taip susisuko ir neatrodė. 
kad galėtų būti kitaip. Tą akimirksnį net nepagalvo
jau , kad galėtų būti kitaip. Negalėjo. Man negalėjo. 
nes žiūrėjau į sopulingąją ir galvojau, kad jeigu nemo
kyta ranka sugebėjo tokį dailų veidą išdrožti, tai 
turėjo būti tokia graži, kad ne vien Sevenukui, bet ir 
kiekvienam kitam. į ją pažiūrėjus, turėjo galva apsi
sukti. Net ir dabar, gerai pažiūrėjus, tam greičiausiai 
jau aštuoniasdešimtmetiniam veide daug grožio galė
jai atsekti, ypač kai nutvieskia gražus šypsnys. 

Lyg iš miego pakirdusi ilgai net virptelėdama atsi
duso. 

— Argi aš tam tamstą čia atsivedžiau? Norėjau tik 
Sopulingąją parodyti ir kažin kur nutarškėjau. Einam, 
kol nesutemo, į svirną. 

Svirne atidarė išmarginta skrynią. Sykį užėjo 
kvailumas — numojo ranka ir ėmė iš skrynios kraus
tyti daiktus. 

Daug verpsčių, kelias kultuves, kuodeliui pris
meigti smaigelių su išpjaustytomis galvutėmis. Viena 
galvutė — angeliukas su išskėstais sparnais. Išgra
žintais kotais šaukštų. Daug smulkių gražiai išram-
tytų be aiškios paskirties daiktelių. Gal tik taip pasis
tatyti kur ir pasigrožėti. Net vaikiška švilpyne, tai ta, 
kurią atnešė jau jos pirmagimiui. Daiktus ir daiktelius 
ne tik rodė. bet ir pasakojo, kokia proga kurį jai pa
dare, bet kai neturėjau kuo ir pasižymėti, tai viskas ir 
nukrito į nebeiškrapštomą atminties skrynią. Tik tiek 
tegaliu pasakyti, kad visi jo padaryti daiktai ir daikte
liai būtų galėję pripildyti gerą kokio muziejaus kam
bario kampą. Net pagalvojau, kad butų gera jiems pa
vesti mokyklos vieną kambarį, tą kur knygynėlis. 
Viskas galėtų jame tilpti. Be tik pagalvojau, pasakyti 
neišdrįsau Ir grįždamas galvojau. Grįžęs nuėjau į 
knygynėlį. Pirmą syki krito į akis tuščios sienos. Tik 
kažin kieno sukalta spinta knygoms ir du. vaikų 
atnešti juodi akmeniniai kirvukai. Ant spintos 
krūvute vaikų piešinių. Jeigu atneštų savo tur tus . 

pasitelkęs stalius galėtumėm daug ką padaryti, viską 
išdestytumem. pavadintumem Severiuko muziejum. 
Būtų ką pažiūrėti ne tik vaikam, bet ir visiems, kurie 
tik kada užsuktų į tą taip miškų užmestą kaimo mo
kyklą. Iš to. ką užrašiau, galėčiau surašyti trumpą jo 
istoriją, tai būtų ir j am ilgai tveriąs antkapis. Tik var
gu ar turėsiu drąsos jai tai pasakyti. O jeigu ir pa
sakyčiau, ar ji norės su viso gyvenimo svajones trupi
niais skirtis. Nebent kada vėliau, gal daug vėliau, su 
jos sūnumi galima bus ką padaryti. 

Nustūmęs tą mintį į šalį. pasiėmiau popieriaus ir, 
kol jos žodžiai atminty tebebuvo gyvi. sėdau juos užra
šyti. Buvo aišku, kad dar ne galas, bet j i . dėliodama 
savo praeities dienas ir valandas atgal Į savo pačios 
išrašytą skrynią, kalbą nusuko į kasdieną. Man tapo 
aišku, kad šiandien savo ir Severiuko praeitį toje skry
nioje ir užverčia. Dar neuždariusi skrynios eme šne
kėti, kiek žąsų šiemet užaugę ir kiek dar likę. Pir
miausiai tai sutvarkė žąsiną. J rudenį pasidaręs toks 
nelabas, net \ kiemą išeiti nebenorėjęs leisti. Jai pačiai 
ne sykį į padalkas kibęs, o mergaitei tai visos blauzdos 
buvusios mėlynos. Jau kelios savaites kai galvą jam 
nusukę, o mergaites blauzdos tebėra margos. Ne tik 
mergaitę, bot ir marčią ne sykį įžymėjęs. 

'Bus daugiau 
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LIETUVIU TELKINIAI 
C LEVE I A N D , O H 

NAUJIEJI ATEIVIAI 
JUNGIASI LB VEIKLON 

LB Clevelando apylinkes 
metinis susirinkimas, gegužes 
25 d. vykęs Dievo Motinos 
parapijos svetainėje, buvo ga
na gausus, darbingas ir įdo-
mus. Nors dalyvaujančių sąra
še pasirašė tiktai 94. bet susi
rinkime buvo žymiai daugiau. 

Valdybos kopirm. dr. Vikto
ras Stankus j susirinkimą pa
kvietė ir šio rajono Clevelando 
miesto tarybos narį Mr. Polen-
sek tarti žodį apie prieš savai
te įvykusias riaušes Lietuvių 
namuose, kur kalbėjo David 
Duke. žinomas rasinis ekstre
mistas. Į tą susirinkimą atvy
kę jo oponentai išprovokavo 
muštynes, kur nukentėjo ir 
Lietuvių namai. Sale buvo 
išnuomota buv. direktoriaus-
vedėjo Vytauto Jokūbaičio. 
Dabar Lietuvių namų direkto-
riumi-vedėju išrinktas Algis 
Penkauskas. 

Miesto tarybos narys, daž
nai dalyvaująs visuose dides
niuose lietuvių renginiuose, ir 
šį kartą nepagailėjo gerų žo
džiu lietuviams už pastangas 
tą rajoną išlaikyti tvarkingą, 
kur visiems būtų saugu ir ma
lonu gyventi. Kvietė visus 
jungtis talkon, padėti išlai
kyti lietuviškąsias institucijas 
— Lietuvių namus ir kitas. Ir 
kitus tautybės darą tą patį. 
Apgailestavo, kad įvykusios 
riaušes sudrumstė gyventojų 
ramybę. 

Susirinkusieji tylos minute 
pagerbė per pastaruosius me
tus Amžinybėn iškeliavusius 
šios apylinkės narius. Sekre
torius dr. Danielius Degėsys 
perskaitė praėjusių metų 
H996.04.30J protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų. 

Dr. V. Stankus labai su
glaustai apžvelgė praėjusių 
metų valdybos darbus. Kai 
kitų organizuotų vienetų veik
la dažniausiai rūpinasi tik 
savo specifiniais reikalais ir 
matyti silpnėja. LB apylinkės 
valdybai didėja bendrų kul
tūrinių ir politinių darbų krū
vis. 

Pranešta, kad valdyba tu
rėjo dešimt protokoluotų posė
džių ir kitų pasitarimų. Apy
linke talkino naujajai „Gran
dinėlei" jos reprezentacijos 
renginyje. Dalyvauta „One 
VVorld Day". minint Clevelan
do miesto 200 metų sukaktį 
Kultūriniuose darželiuose. 
Lietuvių dienų tradiciniame 
renginvje pakviestas dalyvavo 
aktorius-humoristas Vitalis 
Žukauskas iš New Yorko ir 
mūsų gražiabalsė solistė sop
ranas Virginija Bruožytė-Mu-
lioliene. 

Apylinkės valdyba stipriai 
talkino ir rėmė iškilmingą Va
sario 16-sios minėjimą, kokio 
Clevelandas turbūt iki šiol dar 
nebuvo surengęs. Muz. Rita 
Čyvaitė-Kliorienė ir Egle Gie-
draityte-Laniauskiene šiame 
minėjime parodė savo didžiu
lius talentus, kuriais ne vien 
Clevelandas didžiuojasi. 

Prasidėjus rudens sezonui. 
Apylinke yra numačiusi pak
viesti Hamiltono teatrą, su
ruošti „Draugo'' vakarą su pro
gramos atlikėjais iš Lietuvos 
ir lietuviškos knygos 450 metų 
sukakties prisiminimą. 

Ilgametis apylinkes iždinin
kas Viktoras Silenas visiems 
dalyviams padalino stropiai 
paruoštos metines apyskaitos 
santraukas ir davė paaiš
kinimus žodžiu. Pajamų pozi
cijoje nurodyta 11,578.38 dol. 
Stambiausios išlaidų pozicijos: 
Šv. Kazimiero lituanistinei 
mokyklai — 2,000 dol., lietu
viškai spaudai — 400 dol.. or

ganizacijoms — 400 dol.. 
„Grandinėles" šventei — 
1,063.27 dol. Lietuvių dienos 
išlaidos — 1.417 dol.. Vasario 
16-sios minėjimo išlaidos — 
2,043.13 dol., Vasario 16-sios 
aukos Krašto valdybai — 
2,988.86 dol.. Krašto valdyba: 
Solidarumo mokestis — 
328.20 dol. ir kitos įvairios 
išlaidos, tokiu būdu buvo iš
mokėta — 11,953.18 dol. Ižde 
liko (1997 m. gegužes 25 d. 
11,238.43 dol. (Likutis iš buv. 
valdybos 1995/96 metų buv* 
11,613.23 dol.). 

Kontrolės komisijos pirm. S. 
Butrimas perskaitė aktą, ku
riame pranešama, kad atskai
tomybe vedama tvarkingai, 
pareikšta padėka. Mokytoja 
Aida Bublytė-O'Meara per
skaitė mokyklos tėvų komiteto 
pirm. Kęstučio Civinsko pra
nešimą. Mokyklą lanke 53 
mokiniai. 

Apylinkes valdyba papildyta 
dviem naujais nariais, nese
niai atvykusiais iš Lietuvos ir 
jau įsikūrusiais čia: dr. Rim
vydu Augiu, Ph.D. ir dr. Virgi
nija Maciulevičienė. MD. 

Džiugus ir sveikintinas reiš
kinys — naujųjų ateivių jun
gimasis į mūsų išeivijos veik
lą. Duok Dieve, kad šiu 
naujų, jaunų ir pajėgių valdy
bos narių pastangos — įjungti 
ir kitus čia naujai atvykusius į 
bendrą Tėvynės ir išeivijos 
darbą, būtų vaisingos. Vieny
bėje — galybė. Išeivijos veikla 
turi išlikti dar ilgiems lai
kams! 

Dabartinės valdybos visa 
sudėtis: kopirmininkai: Ada 
Stungienė ir dr. V. Stankus, 
iždininkas Viktoras Žilėnas. 
Dalia Puškorienė, Aida Bu
blytė-O'Meara. Birutė Vede-
gienė, dr. R. Augis ir dr. V. 
Maciulevičienė. Kontrolės ko-
misijon išrinkti Juozas Ardys 
ir Vladas Čyvas. 

V. Roc iūnas 

CLASSIFIED GUIDE 
MSCELLANEOUS REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas F'ank Zapcdis ir Otf Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/3 Wt«t 95tt Street 

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

ELEKTROS 
(VE DIM Al—PATAIS Y MAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos vaikų arželic 
apdovanoti knygomis. Už jų — mokytoja V. Klimienė. 

mok.: 

bingo žaidimuose ir t.t.). bet 
dalyvavo amerikiečių ir lietu
vių socialinėje veikloje. 

Atsisveikinimo vakarui Ja-
kubs & Son laidotuvių na
muose vadovavo DM parapijos 
kiebonas kun. Gediminas Ki-
iauskas, SJ. Po gedulingųjų 
giesmių, maldų ir pamokslo, 
kur trumpai užsimintas ir ve
lionio nueitas kelias, perskai
tyti gauti laiškai iš Australi
jos: Jono Petraičio ir vaikaičių 
Pauliaus ir Kristinos. 

Paulius rašė: „Mylimiausias 
Dėduk!... Ačiū ūž Jūsų gyve
nimą. Bėjo nebūtų buvę Lore
tos, nebūtų buvę ir manęs. Bet 
svarbiausia 'ačiū', kad perda
vei man per Loretą daug savo 
bruožų: kantrybę, susidomė
jimą mašinomis ir linksmą bū
dą... Sunku man priimti, kad 
nebesi gyvas, kad negaliu būti 
Jūsų laidotuvėse... Bet aš 
kažkodėl laimingas, nes dabar 
mes abu galime būti arčiau, 

tą... Dabar kar .u dalinsimės 
tais laimėjimais ir geromis 
naujienomis... Bet žinom šir
dyse, kad kaip nors, kur nors. 
bet kokiu laiku vėl susitik
sime kartu....". Kristina Ona 
Nikštėnas Petraitytė kreipda
masi į Myliausią Dėduką, laiš
ke rašė: „Man <_sant Dėduko 
vienintelei anūk.-i. mūsų mei
lė pasidarė laba; stipri. Reikia 
padėkot Dėduku: už viską, ką 
jis man padare. Aš būsiu 
liūdna, kad Dėdukas negalės 
pamatyti manęs baigiant ma
no mokslūs... Šis pasaul is ne
bus toks pats be .Jūsų..." 

Po Prisikėlimo Mišių Dievo 
Motinos šventovėje, kur Vilius 
tiek metų nuoši 'džiai talkino, 
palaidotas Visų Sielų kapiny
ne, Chardin, Ohio. 

V.R. 

:i."ks!<> :-'»-tų ba:guno dieną buvo 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

šviesti vieniems kitus, keistis 
informacija bei skleisti infor
maciją apie Lietuvą. Pirmasis 
..Tiltų" numeris, išleistas 350 
egzempliorių tiražu, platina
mas Klaipėdos ir Vilniaus 
knygynuose. (LR) 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-5168 

P GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

Klaipėdos universitete pri
statytas naujas humani tar i -

. . , nių ir socialiniu mokslų žur-
galnegirdėsim vienas kito bal- n a l a g ^ ^ N a ų j o j o l e i d i m 0 
so ir nepažvelgsim viens į kito fi^Į—• 
akis, bet tikiu, kaip nors gir
dėsim ir matvsim vienas ki-

suburt: Baltijos val
stybių humanitarinių ir socia
linių mokslų mokslininkus, 

Linkuvos vidurinėje mo
kykloje vyko iškilmės, skirtos 
žurnalisto, Lietuvos kariuo
menės karininko, rezistento, 
Linkuvos gimnazijos 1933 m. 
abituriento Julijono Būtėno 
atminimui. 

Atminimo lentą mokyklos 
koridoriuje atidengė 1942 m. 
laidos abiturientai. Ją paš
ventinęs Linkuvos parapijos 
klebonas kanauninkas Bro
nius Antanaitis apie J . Bū
tėną pasakė: „Nepalūžo prieš 
kančią, bet išėjo Laisvės 
parnešti". 

1942 m. abiturientai palie
kantiems mokyklą savo jau
niesiems kolegoms linkėjo ge
resnį gyvenimą susikurti savo 
rankomis. (LA) 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baidus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandasjporch). 
Kreiptis: M. 773-737-2674 

arba 773647-6046 

lenuomoju butą: 
4 kamb. ir virtuvė, 2 mieg. 

Antras aukštas. 
Tik suaugusiems. 

Geras susisiekimas 
TaL 773471-4263 

Reikalingi darbininkai 
užkalti ..sidings", uždėti 
,,soffits". Pageidautina 

turintys patyrimo. 
Tai. 630-969-2526 

KMIECJK REALTORS 
7922 S. Puiaski Rd. 
43*5 S. Ardnr Avc 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

I E Š K O DARBO 

laikau darbo prie senyvo 
amžiaus žmonių arba vaikų. 

Turiu rekomendaciją. 
Skambinti nuo 7 v.v. 

708-974-3048 

MISCELLANEOUS 

Union Pier, Ml 
1 bl. nuo ežero, vasarvietės 
centre, parduodamas 3 bt 

namas. Du bt. išnuomoti, trečią 
gali įsirengti pirkėjas. 

Statybininkas, tel. 616 469 4924 

„ŠIS PASAULIS NEBUS 
TOKS PATS BE JŪSŲ* 

Per dažnai Mirties angelas 
lankosi Clevelando lietuviš
kame telkinyje, skubiai retin
damas mūsų vyresniosios kar
tos tėvynainius. Balandžio 23 
d. į Amžinuosius namus į Visu 
sielų kapinyną palydėjome 
uolų mūsų darbų kukių, talki
ninkų, daugeliui ištiesusį rei
kalingos pagalbos ranką Vi 
lių (William> Nikštėną. seno 
šios imigracijos kartos sūnų. 
gimusį 1925 m.. Amsterdame. 
N.Y. Išsiliejęs kraujas smege
nyse staiga užbaigė šio vyro 
tėvo žemiškąją kelionę. 

Vilius, baigę- gimnaziją, 
įstojo į Buffalo universitetą 
studijuoti inžineriją. Vos bai
gus pirmuosius mokslo metus, 
buvo pašauktas JAV kariuo
menėn, kur marinu tarnavo 
Pacifike. 1946 m. grįžo i Buf
falo universitetą ir. sėkminga; 
užbaigęs studijas. įsigijo pra
monines inžinerijos baKalau 
ratą. 

1951 m., vedęs Verute Gri-
ganavičiūtę. DP kartos dukra, 
įsijungė lietuviškų darbų su-
kūrin. Šeimoje išaugo sūnus 
Vilius, dukros Loreta ir Da
nute. Loreta ištekėjo už Jono 
Petraičio ir gyvena Au.-trali-
joje su gražiomis atžalomis — 
Pauliumi ir Kristina. 

Vilius dirbo GM korporacijos 
Fisher Body automobiliu fa
brike, skyriaus vadovo parei
gose. Šias eilutes rašantis ten 
sutiko Vilių. Nuo tų laikų 
mūsų ryšys pasiliko mielas iki 
pat jo paskutinių valandų. 
Išdirbęs 30 metų. pasitraukė 
pensijon ir stipriai įsijungė, ne 
tik į Dievo Motinos parapijos 
talkininkų eiles (buvo aukų 
rinkėjas sekmadieniais, dirbo 

f \^ midlcind tedarai 
• • ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S MARLĖM AVF 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
. .0 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

11:00 

12:00 
3:00 

4:00 
4:30 

sekmadienj, liepos 27 d. 

Nek.Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

Koncetebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: 

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM 
VAIŠĖS, užsiėmimai 
Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

• 



LAIŠKAI 
DIEVAS JUMS ATLYGINS 

Prabėgo kone penkeri mė
nesiai po mano apsilankymo 
JAV. Grįžus į Lietuvą, jau 
laukė darbininkai bei projek
tuotojai. Darbų užgriuvo gan 
daug. Nors tai dar nebuvo 
pats blogiausias dalykas. Tad, 
dabar, noriu nors trumpai 
supažindinti su einamais dar
bais, atliekant pagrindinį Ma
rijonų gimnazijos remontą. 

Šiuo metu yra keičiamas ir 
naujai dengiamas stogas bei 
trečio aukšto perdanga. Dar
bus atlieka Marijampolės AB 
„Statybos ritmas". 

Esame visiems dėkingi už 
aukas, kurių dėka einame pir
myn. J au nuo šių metų rug
sėjo pirmos miesto valdžia ir 
vienintelis Marijampolėje 
esantis katalikiškas vaikų 
darželis-mokykla „Želmenė
liai" tikisi, kad pajėgsime pri
imti, pirmuosius mokinius. 
Nors ir sunkiomis sąlygomis, 
bet pradėsime mokyklos dar
bą, priimdami ir atidarydami 
šiais metais rugsėjo mėnesį 
pirmą penktą klasę. Deja, dar 
glausimės katalikiško Mari
jampolės vaikų darželio „Žel
menėliai" patalpose. 

Šiuo metu darbai sparčiai 
pajudėjo pirmyn. Pastato per
statymo projektas kainavo 
22,000 dol. Visas remontas ir 
gimnazijos įrengimas kainuo
ja daug, tačiau visą tai atneš 
vaisius ateityje, auklėjant 
jaunąją kartą. Šiuo metu labai 
stokojame lėšų. Visi darbai 
kol kas atliekami tik už auko
tojų lėšas. Tikimės, kad ir val
stybė atsilieps į prašymą mus 
paremti. 

Dar kartą kreipiamės į vi
sus prašydami pagalbos. 
Mums aukas maloniai sutiko 
perduoti kun. V. Rimšelis, 
MIC. 

Noriu priminti, jog kiekvie
no mėnesio pirmą sekmadienį 
aukoju šv. Mišias už visus 
gimnazijos geradarius, rėmė
jus ir aukotojus prie pal. Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio al
toriaus, Marijampolės Mari
jonų bazilikoje. Dieve Jums 
atlygink! 

Kun. Remigijus Gaidys, 
MIC 

gimnazijos direktorius 

PASIGENDU VOLERTO 

Jau, rodos, labai seniai teko 
skaityti Vytauto Vulerto 
straipsnius. Jie visada įžval
gūs, šmaikščiu stiliumi ..išgul
dyti", tai skaityti vienas malo
numas. Autorius moka bak
stelėti, kur pabaksnoti būtinai 

reikia, o šiuo metu tų baksno-
jamų vietų mūsuose ne
trūksta. 

Ne pro šalį būtų ir jo 
grožinės prozos atkarpuje pas
kaityti. Su malonumu skai
tome Jurgio Jankaus ,.Seve-
riuką" ir bijome dienos, kada 
jis užsibaigs ir atkarpoje pa
sirodys kokie neįdomūs pri
siminimai. V. Volertui irgi ne
reikia raudonuoti, kai 
prozišką sakinį raito. Duokite 
mums daugiau tokių skanu
mynų, kaip Jankus ir Voler-
tas! 

Justinas Gaidamauskas 
St. Charles, EL 

PASIGENDAME IR MES 

Atsakydami į J. Gaidamaus-
ko laišką dėl Vytauto Volerto 
straipsnių, tegalime pareikšti, 
kad jų ir redakcija pasigenda 
— visuomet laukiame, kai pa
sirodys laiškas iš Delran, NY, 
o jame — mūsų dažno bendra
darbio V. Volerto straipsnis. 

Deja, šiuo metu atkarpai 
rašyt. Volerto kūrinio netu
rime, bet siūlome šiam ir ki
tiems savo skaitytojams, V. 
Volerto raštų mėgėjams, už
sisakyti dar „Draugo" kny
gyne tebeturimų jo knygų. Tik 
prabėgomis pro lentyną aki
mis brūkštelėjus, pastebėta 
„Vilkas iš galų" (neseniai 
išleista ir, be abejo, daug kas 
jos neturi), „Jaučio ragai", 
„Greitkelis"... Turime ir dau
giau. Tai mūsų tautos lite
ratūros lobiai, kuriuos kiek
vienas turėtų įsigyti, skaityti 
ir pagarbiai laikyti savo 
knygų lentynose. Nupirkite ir 
į Lietuvą pasiųsti. 

„Draugo" redakcija 

JAV SPAUDOS 
KLAUSJMU 

Dažnai užtrunka surasti 
duomenų pasisakymui apie 
provokuojančius pareiškimus 
spaudoje. Taip buvo ir šiuo
kart. 

1997.03.21 „Drauge" Arvy
das Barzdukas iššaukė liūdną 
nusistebėjimą aiškiai viena
šališku pasisakymu apie du 
JAV sostinės dienraščius. 
Tuomi jis nuvertino istoriškai 
įdomų savo straipsnį „Žiups
nelis atsiminimų" apie Sausio 
13-osios naktį. Su prieš 15 
metų įsteigtu _The Washing-
ton Times" dienraščiu jis su
sidorojo pavadindamas jį 
„'mūnių" religines sektos" laik
raščiu. Ligi tolei monopolį tu
rėjusiam kairiam „The Wash-
ington Post" jis prisegė „rim
to, respektuojamo, plačiai 
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Mari jonų gimnazija Marijampolėje pirmomis nepr iklausomybes metais 

skaitomo ir įtakingo" etiketę. 
Skaitytojams gal ver ta ži

noti, jog ir „Post" galima pava
dinti „mūnių" laikraščiu. Pa
sirodo „The New York Times" 
(juk „rimtas") 1984 m. spalio 4 
d. pranešė: „Plkn. Bo Hi Pak 

vos" straipsnį „Spaudos cen- Nenuostabu, kad iki pat 
zūra". Tarp kitų „liberalines" SSSR galo „Post" palaikė ver-
spaudos pavyzdžių ten pa- gų imperiją. Sunku pamiršti 
minėtas ir „Post". „XX šimt- TV girdėtą kolumnisto Cal 
mėtyje imigrantas iš Europos Thomas repliką „mūnių" kore-

D.AR DĖL PILIETYBĖS 

Paseno a.a. B. Balučio iš
duotas ir konsulo A. Simučio 
pratęstas Lietuvos užsienio 
pasas. Dabartiniame Lietuvos 
konsulate sužinojau, kad už
sienio pasai nebepratęsiami, o 
išduodami nauji Lietuvos pa
sai, užpildžius tam tikras for
mas. 

Pradėjęs jas pildyti užkliu
vau už žodžių „Prašau atsta
tyti man Lietuvos Respublikos 
pilietybę.." 

Kaip aš ją sugrioviau? Ar 
sugrioviau, atsirasdamas Va
karuose, o ne Vorkutoje kartu 
su broliu Juozu? Ar kad poka
rio metais, važinėdamas į Lie
tuvą, nuveždavau uždraustos 
spaudos, vaistų ir materia
linės paramos politiniams ka
liniams bei disidentams'.' O 
gal ją man atėmė kartu su 

Gunther Meyer buvo paskir- jiečių klausimu: „Ar geriau 
tas atstovauti Amerikoje Rot- ateistų žydų leidžiamas 'The 

a r t imas padėjėjas rev. Sun shildų firmai Lazard Freres. New York Times'?.." Tačiau 
Myung Moon, kurio bažnyčia O jo sūnus Eugene Meyer atrodo, kad išeivijos „libera-
y ra T h e Washington Times' <CFR narys) 1933 m. (...) nu- lams" spaudos kairumas rū-
savininkas , antradienį viešoje pirko *Washington Post' ir pėsčių nekelia. Tarp kitko, 

tuoj pat išmetė iš pareigų JAV dešinieji „Washington 
'Post' redaktorių, už atsisa- Post" dažnai vadina „Wa-
kymą vedamuoju paremti Roo- shington Pravda". 
sevelto pripažinimą Sovietų Vilius B r a ž ė n a s 

rinkoje įsigijo interesą T h e 
Washington Post' bendrovė
je.". 

Pr iedu, bylose užtikau 
1975.07.17 „Laisvosios Lietu- Sąjungos" DeLand, Florida 

EOUAl 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan \ 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

užsienio pasu 1940-tais lapk
ričio mėnesį? 

Kokia ironija: komunistų 
valdžia neleido išvažiuoti iš 
Lietuvos, o jų ideologijos auk
lėtiniai nenori, kad sugrįž-
čiau' 

Vi tas K a t i n a s 
Richmond Hill. N.Y. 

• S e n i a u s i o s L ie tuvo je 
v e i k i a n č i o s vaistines — 
Žalioji vaistine, įsteigta 1677 
m. Klaipėdoje, „Gulbės" vais
tine, įsteigta 1777 m. Vilniuje. 
ir Teatro vaistine, įsteigta 
1784 m. Kaune. Kiek vėliau 
atidarytos ir tebeveikiančios 
vaistinės yra: Telšiuose (1798 
m j , Biržuose (1804 m.), Uk
mergėje '1808 m j , Šilutėje 
(1816 m.), Žagarėje (1817 m.;, 
Švenčionyse (1823 m.) ir Jur
barke I' 18*26 m.). 

A.+A. 
ANTANUI PAŠUKONIUI 

mirus, mūsų draugijos narę sesę ANELE PAŠU-
KONIENĘ bei visus ar t imuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir reiškiame gilią užuojautą. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Marijonų gimnazijos remontas vykdomas tik geraširdžių aukotojų dėka 

Suma 
$30,000 
$10,000 
$6,025 
$4.588 
$3,175 
$3,000 

$1,600 
$1,356 
$1,100 
$1,046 
$1,025 
$1,025 

$949 
$900 
$525 

$520 
$500 

$455 
$425 
$425 
$400 

$380 
$350 
$340 
$325 

$300 
$280 
$275 
$260 
$250 

$235 
$225 

$220 
$200 

$190 

TAUTOS FONDUI AUKOJO 
1996 m sausio 1 d. - 1997 m. kovo 31 d. 

('Skliausteliuose suma asmens suaukota is viso) 
Aukotojas/a 

XY 
Paulius. Vytautas. NJ 
Oberfield. Wilham & Marija. CA 
Steponis. Vacvs. NJ 
Varnelis. Apolinaras. MI 
Masaitis. Č... CT 
Zunde. P . G A 
Nasvytis. J .P.CT 
Tumas. George. CA 
Liaukus. J ir E.. FL 
Jokūbaitis. V ir O . OH 
Galdikas. A ir F.. CA 
Knaučehūnas, L. ir E.. IL 
Mačernis. P. ir R . IL 
Gailiūnas. Petras. FL 
Baedžius. Juozas M.. IL 
Ivanauskas. Steve, IL 
Jagutis. M. ir A., FL 
BalaiSis. K. ir A . OH 
Laukys. E ir D.. N Y 
Maskaliūnas. L. ir N . IL 
Brundza. Joseph A.. IN 
Macėnas. Juozas. IL 
Aleksa. J. ir R . NY 
Pakulis. Eugcnia. DE 
Vilgalys. J. ir I . NY 
lannace - Janačiene. Aldona. NY 
Bražėnas. Nijole. NY 
Šimonis. J- ir M . CA 
Bnzgys. Petras. IL 
Giedraitis. J ir L.. NY 
Vasiukevičius. J ir Antanina. IL 
JanuSka. A. ir A . MA 
Vedeckas. A. ir R , N Y 
Ruigys. A ir L . CA 
Budreika - Tender. Brone. MA 
Milukas. C ir J . CT 
Valaitis. J ir N . CT 
Simutis, A ir J . NY 
Nakoneczna. Regina. FL 
Pačkauskas. Leokadija. MI 
Mulionis. A ir A..OH 

Iš viso 
($32,000) 
($10.140) 
($6.365) 
($4.968) 

($13,400) 
($12.205) 
($3.000) 
($3.909) 
($1.782) 
($2.890) 

($16.225) 
($1,025) 

($14.356) 
($3.000) 
($1.000) 
($5,435) 
($7,275) 
($1.530) 

($608) 
($1.655) 

($500) 
($525) 

($1.025) 
($600) 

($2.565) 
($1,565) 
(SI.625) 
($1.575) 
($2.025) 

($340) 
($35.751) 
($1.505) 
($2.492) 
($1.059) 

($525) 
($5.205) 
($2.381) 
($5.938) 

($972) 
($270) 

($1.510) 
($1.000) 

Augus. V. ir M . CA (S950). Bieliauskas. V . OH ($1.000); Bogu-
šiene. T . MA (SI.525). Bortkcvičius. I. ir A . NJ ($1 .950). Gumbe-
levičms. J ir A . OR ($1.000): Jankauskas. M , NY ($3.360). Kati
nas. V ir A . NY (SI.910): Mūsoms. V . IL ($510):. 
($2.000): Vytuvis. A ir J.. NY ($505). 
Švitra. P . NY 

sealey. R . CA 

($190) 
$185 
$180 
$175 

$170 

$163 
$155 
$150 

$140 
$135 
$130 

$125 

Narutis. P ir E.. IL ($902) 
Pakalniškis, kun J . NY ($875) 
Bulotiene. E.. MI ($3.750) 
Lileika. L. ir A . NY ($310) 
Sidrys. Rimvydas. II. SI .000) 
Stankūnas. J ir G . CT .$500) 
Dimas. S..NY ($865) 
Kliorys. P ir J . OH ($1.400) 
Gustaitis. Algirdas. CA ;S600) 
Daugėla. Stasys O.. CA ($1.050) 
Mackevičius. Aldona. NY($1.350). Tumas. A ir I . CA ($3.010): 
Zcnkuv A ir D . MA ($525). 
Didžiulis. A ir S . IL '$2.410) 
Kasputis. Jonas. CT 'S300i 
Botvrius. Julius. NY (S876): Mikulis. Juozas. IL (S625). Sidrys. L 
• R . IL i$15(J). Vate. A ir A . FL ($625) 
Anoms. V ir D . NY ($520): Atutis. Aleksandras. CA ($230). Bite-
nas. J ir D . NY (S745). Brazauskas. Juozas. CA ($450). Čižikaite. 
Brone. IL ($2.075). Dovydams. V ir J . CA ($4.040). Giedraityte. 
Grožvyda. 11. (S 18.2051. Gruodis. P ir J . IL (S2.260): Jasaitis. Ele
na. FL ($510). Jauniškis. Rūta. NY ($1.575). Juškevičius. Zuzana. 
IL ($570). Remcza. S ir M NY ($420). Stravinskas. K IN ($310). 
Tumas Laima. CA ($1.625); Vaitams. Paulina. IL ($1.325) 

$117 
$115 
$110 

Shahns. Maryte. NY 
I.evanas. Aldona. CT 
Erčius. M G. N Y 
Kiznis. Jonas. NY 
Valeška. Kd».irJ. NY 

($1.267i 
($1.265) 

i$445) 
($710) 
($210) 

i Bus daužiau) 

-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
BIRŽELIO VEŽIMŲ PAMINĖJIMAS 

Okupavus Lietuvą rusams, 
nekalti Lietuvos žmones buvo 
vežami j Sibire įsteigtas vergų 
stovyklas. Lietuvos Partizanų 
globos fondo valdyba šį mė
nesį paskyrė Lietuvos partiza
nams, norėdama juos pagerbti 
ir kartu priminti didvyrišką 
jų pasiaukojimą ginant tėvy
nės laisvę. 

Po pranešimo tikrai puikų 
koncertą atliko soliste Prau-
nmė Ragiene, smuikininke 
Linda Veleckytė ir muzikas 
Alvydas Vasaitis. Koncertas 
buvo aukšto lygio, tad daly
viai negailėjo plojimų ir pagy
rimo žodžių. 

Soliste Praurime Ragienė 
padainavo tris dainas. Jai pia-

Supažindinti su partizanų ninu pritarė muzikas A. Va-
didvyriškumu ir jų kančiomis saitis. Smuikininkė Linda Ve-
pasikviete Lietuvos partizanų leckyte pagrojo Tanini „Sona-
vadovybės pirmininką Joną ta sol minor" smuikui ir piani-
Čeponį, naudojusį slapyvardį nui, A. Vasaičiui pa.ydint pia-
„Vaidila". Lietuvoje dar yra ninu. 
likę per 400 partizanų, ry- Visi trys muzikai kartu atli-
šininkų iš buvusių 30,000. ko „Requiem mano drau-

Jonas Čeponis pabrėžė, kad gams"\ „Tremtinys' (smuiko 
partizanai ir kiti tremtiniai obligato partija, parašė muz. 
yra susiorganizavę į sąjungas Jakubėnas) ir „Vai, pūtė, 

Aldona Šmulkš t i ene (kai rė je- ir Birute Jasa i t i ene , darbščiosios visuo-
menin inkes ir „Draugo" b e n d r a d a r b e s vaišinasi „Seklyčioje" 

Ne politika, o m e n a s ! Šį 
vakarą, penktadienį, birželio 
20 d.. 7:30 vai. vak. prof. Vy
tautas Landsbergis, šių dienų 
žymiausias čiurlioniados žino
vas, supažindins su M. K. 
Čiurlionio naujausiu kūrybos 
albumu, išleistu Lietuvoje, pa
naudojant moderniausias 
technologijos priemones. Čiur
lionio kūrinius skambins pats 
prelegentas ir mūsų žinomasis 
pianistas Rokas Zubovas. Dai
liojo žodžio programą atliks 
aktorė Nijolė Martinaitytė. Šį 
neeilinį renginį ruošia JAV 
LB Kultūros taryba, vadovau
jama Alės Kėželienės. Nepra
leiskite progos atsigaivinti tik
ruoju menu. 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos metine 
gegužinė rengiama liepos 4 d. 
Stankūnų restorane bei sode. 
Pines. IN. Bus vaišės, muzika, 
laimėjimai, žaidimai, dainos ir 
visos kitos linksmybes, kurio
mis visuomet pasižymi Lietu
vos Vyčių renginiai. Nenorin-
tieji vairuoti, gali nuvykti 
autobusu 'dar smagiau vi
siems kartu;. Autobusai nuo 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čios Brighton Parke išvyks 
10:30 vai. r., o nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios 
Marąuette Parke 11 vai. r. 
Registruotis reika pas Wandą 
Pliskaitis 773-927-5684. o jei
gu norite gauti daugiau infor
macijų, paskambinkite Aldo
nai Brazienei 708-361-5594. 
Visi vyčiai nuoširdžiai kvie
čiami ir laukiami. 

Šeš t ad ien į , b iržel io 21 d.. 
3 vai. p.p.. visi kviečiami į Jo
nines, vyksiančias Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. Visą 
dieną, iki vėlumos, skambės 
muzika ir dainos, vyks nuotai
kingi žaidimai, laimėjimai. 
Rasite įvairių lietuviškų ska
nėstų, bus mugė ir vakaro dis
koteka jaunimui. Rengia Kul
tūros klubas ..Baltija". Norin
tys dalyvauti mugėje, ar gauti 

kitų informacijų, skambinkite 
847-342-1512. 

Tauragės Lie tuv ių klubo 
Čikagoje narių pusmetinis su
sirinkimas vyks birželio 22 d., 
sekmadienį. 2 vai. p.p.. Šaulių 
salėje. 2417 W. 43rd Str. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė , Al
d o n a S t r o p i e n ė , Ane lė Šu-
la i t i enė padovanojo vertingų 
knygų ir kitų leidinių Rasei
nių viešosios bibliotekos Sta
sio Džiugo fondui. Knygos 
buvo persiųstos per 
..Transpak" firmą papiginta 
kaina. 

Palaimintojo J u r g i o Ma
tu la ič io mis i jos savaitinis 
biuletenis 'birželio 15 d.> skel
bia, kad misijoje birželio mė
nesį ruošiasi priimti Mote
rystės sakramentą Lina Palta-
navičiutė ir Giedrius Leščins
kas. 

Lietuviai žu rna l i s t a i ir 
spaudos darbuotojai kvie
čiami į spaudos konferenciją 
su Lietuvos Seimo pirmininku 
prof. Vytautu Landsbergiu 
šeštadienį, birželio 21 d., 
10:30 vai. ryte, „Seklyčioje". 
Kaip jau buvo skelbta, prof. 
Landsbergis lankysis Čikagoje 
penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 vai. vak., ir Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje supa
žindins visuomenę su M. K. 
Čiurlionio kūrinių albumu. 

Laikas skuba! N'eo-Litua-
nia korporacijos 75 metų su
kaktuvinis minėjimas, dei
mantinio suvažiavimo šventė 
rengiama Čikagoje lapkričio 
27-29 d. Rengėjai skundžiasi, 
kad, t am laikui bėgant, visi 
korporacijos nariai išsisklaidė, 
adresai nebeatitinka, tad 
kviečia atnaujinti draugystę— 
kolegiškumą ir parašyti savo 
adresus: Vacys Mažeika, 519 
North Halien Terr., Park 
Ridge, IL 60068. 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas birželio 27 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak.. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Kadangi yra daug 
labai svarbių, susietų su apy
linkės reikalais, klausimų, 
todėl numatytas kelių valdžios 
atstovų dalyvavimas. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti, klausti klausimus, 
pareikšti nuomones. Kaip 
įprasta, po susirinkimo bus 

kavutė. 

Kolmar mokyklos, Oak 
Lawn, IL, mokiniai nepa
miršta Lietuvos našlaičių. 
Mokslo metams baigiantis, jie 
vėl surinko ir per specialią pe
dagogę Ritonę Rudanienę 
..Saulutei" perdavė siuntą 
įvairių žaislų, drabužių ir 
mokslui reikalingų priemonių. 

Našlių, našliukų ir pavie
niu klubo susirinkimas 
įvyks birželio 27 d.. 1 vai. p.p., 
Šaulių salėje. 2417 W. 43rd 
Str. Po susirinkimo bus vai
šės. Ypač laukiama naujų 
narių! 

VASARINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Jeigu Jūsų širdyje dar dega 
meilė lietuviškai knygai, 
..Draugo" knygyne galima įsi
gyti vertingų leidinių, vasaros 
pradžios proga parduodamų 
tik po 1 dolerį' Čia rasite ne 
tik seniai užmirštą knygą, bet 
dar ir labai dabar pageidau
jamą, ypač Lietuvoje. 

Tikriausiai dar nepamir
šote, kad tebevyksta ..Spaudos 
vajus Lietuvai". Šis vasarinis 
išpardavimas — gera proga pi
giai nupirkti vertingų knygų 
ir, pasinaudojant „Transpak" 
firmos nuolaida, persiųsti į 
Lietuvą. 

ir kovoja dėl Lietuvos gyven
tojų teisių, paminamų buvu
sios valdžios darbuotojų, 
kurių tikslas kuo greičiau 
pralobti kitų žmonių są
skaitom Jis pažymėjo, kad 
Lietuvoje yra dar daug as
menų, kurie ilgisi komuniz
mo, turėtų gerų vietų įstai
gose ir privilegijuoto gyveni
mo. Šiuo metu daug buvusių 
valdytojų yra „pakeitę savo 
kailinius", įsijungę į deši
niąsias partijas, bet jų smege
nys tebėra nepasikeitusios. Jų 
galvojimas tebėra komunisti
nis, 50 metų „plovimas" giliai 
įstrigęs į jų sąmonę, todėl 
greito pasikeitimo negalima 
laukti. Jie neturi savo širdyse 
meilės tėvynei Lietuvai. Nors 
į Seimą dauguma atstovų įėjo 
iš dešiniųjų partijų, bet jų 
veikla nėra pagirtina, per 
daug trinties tarp atstovų, nes 
kiekvienas nori vadovauti. 
Tuomi pasinaudoja LDD par
tijos nariai, žemindami deši
niųjų valdymą. Taip pat rei
kia pabrėžti, kad ir naujai 
išrinktųjų asmenų galvosena 
yra materialistinė ir jų tikslas 

yra ne meilė kraštui ir jo 
žmonėms, bet sukaupti dau
giau medžiaginių gėrybių sau 
ir savo giminėms. Yra ir iš
imčių, nuoširdžių patriotų. 

Kaip ir pirmaisiais laisvės 
atgavimo metais, taip ir da
bar, Vytautui Landsbergiui 
yra labai sunku prieiti prie 
teigiamų pakeitimų, kadangi 
tebėra daug užsimaskavusių 
ankstyvosios valdžios tarnau
tojų, kurių tikslas tik kenkti. 
Nėra geriau ir su jaunąja 
žmonių karta, nes ji tapo per
auklėta į komunistinį, me
džiaginį galvojimą, paminant 
dorą ir meilę savo kraštui . 

Partizanų ir tremtinių orga
nizacijos stengiasi kovoti 
prieš turtuolių ir užkietėjusių 
buvusių komunistų sauvalia
vimus. 

Po įspūdingo ir kartais aša
ras išspaudžiančio pranešimo 
susirinkusieji atsistojimu iš
reiškė pagarbą Jonui Čepo
niui, linkėjo jam ištvermės ir 
sveikatos tolimesnei kovai dėl 
Lietuvos laisvės išlaikymo. 

pūtė". Wieniauski, antra dalis 
iš koncerto #2R m.nor atliko 
Linda Veleckytė smuiku ir 
muz. A. Vasaitis pianinu. Pas
kutinius koncerto numerius: 
"Mylėk, lietuvi" ir .Ant kalno 

karklai", dainavo solistė Prau
rime Ragiene. akompanavo A. 
Vasaitis. 

Susirinkusieji ilgai plojo už 
taip gražiai ir įspūdingai at
liktą koncertą. Lietuvių visuo
menė yra dėkinga partizanų 
globos fondo valdybai už pa
naudojimą koncertui savųjų 
talentų, gyvenančių Čikagoje. 

Praurimei Ragienei, Lindai 
Veleckytei buvo įteiktos gėlės, 
o muz. A. Vasaičiui prisegta 
gėlė. klausytojams keliant pa
sigėrėjimo ovacijas. 

Programai vadovavo Marija 
Remienė. įdėjusi daug širdies, 
organizuojant šį koncertą. 

M. Remienė ir Partizanų 
globos fondo pirmininkas Leo
nas Maskaliūnas išreiškė 
nuoširdžiausią padėką solistei 
Praurimei Ragienei, smuki-
ninkei Lindai Veleckytei ir 
muz. Alvydui Vasaičiui už at
sisakymą užtarnauto užmo
kesčio ir jį paskiriant parti
zanų šalpai. Valdyba ir parti
zanai yra j iems labai dėkingi. 

Po koncerto, daugelis daly
vių rinkosi į kavinę paben
drauti su programos daly
viais ir pasivaišinti „Racine" 
kepyklos dovanotais kepi
niais. 

L.P.G. fondo valdyba yra 
dėkinga visoms moterims, 
prisidėjusioms koncerto metu; 
V. A. Valavičiams, A. Dir
gėlai, visiems aukotojams ir 
klausytojams, parėmusiems 
Partizanų globos fondo atlie
kamus darbus. 

A, Paužuolis 

Jaunuč ių ateitininku sto
vykla vyks liepos 8-19 d. Dai
navoje. Stovyklos vyriausioji 
vadovė yra dr. Ona Daugirdie
nė, o jai talkins JAS centro 
valdybos narės bei visas būrys 
entuziastingų tėvelių. Visi sto
vyklos mokesčiai turi būti 
išsiųsti iždininkei Danai Gy
lienei ne vėliau, kaip iki 
birželio 25 d. 

Dr. Jono Šalnos poezijos rinkinio „nur imusi banga" sutiktuvėse. Juno Beach. FL. programos atl ikėjai . Iš ka i r e s : 
O. Vai tk ienė , dr. J . Ša lna . Mildažiene ir D. Augūniene. Nuo t r O. R u š ė n i e n ė s 

PASIRODYS JAUNOSIOS 
BALERINOS 

Dar gerai atsimename lai
kus, kuomet Čikagoje turėjo
me pora lietuvių vedamų bale
to mokyklų, kuriose dėstė 
pasižymėję baleto specialistai. 
Tai Jaunutis Puodžiūnas ir 
Violeta Karosaitė, daug metų 
lavinę jaunuosius, kurių pas
tangas buvo galima įvertinti 
per tų mokyklų mokinių pasi
rodymus. 

Šį pavasarį Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus pradėjo 
rengti baleto pamokas lietuvių 
kilmės jauniesiems. Nuo vasa
rio mėnesio pravedamos pa
mokos dviejose grupėse — 
mažiukų (3-4 metų) ir vyres
niųjų (5-12 metų amžiaus;. 
Paskutiniu metu jau būdavo 
trys savaitinės pamokos lietu
vių ir anglų kalba. Pamokas 
lankė arti 20 mergaičių (buvo 
ir du berniukai). Mokinius bus 
galima pamatyti baigminiame 
koncerte, kuris įvyks birželio 
28 d. (šeštadienį) 3 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 

įdomu, kad pamokas duoda, 
jau metai Čikagoje gyvenanti, 
iš Vilniaus atvykusi balerina 
Eglė Kliknaitė. Eglė yra Kon
stantino Čiurlionio menų gim
nazijos baleto mokyklos absol
ventė, joje studijavusi nuo 
1987 iki 1996 m. gegužės 
mėnesio. Baigusi tą mokyklą. 
Eglė kartu su savo mama — 
dainininke Virginija Šiškaus-
kaite-Klikniene atvyko į Či
kagą. 

Lankydama baleto mokyklą. 
Eglė ne kartą pasirodžiusi 
Operos ir Baleto teatro Vil
niuje pastatymuose. Taip pat 
ji reiškėsi pačios mokyklos 

Dr. Bronius Nemickas. 
Maspeth. NY. pereitą savaitę 
sėkmingai operuotas, sveiksta 
jau grįžęs namo. 

statomuose „Pelenes" baleto 
spektakliuose vaikams. 

Taigi čikagiečiai lietuviai su
silaukė gan stiprios baleto 
pajėgos. Be to, kaip atrodo, ji 
turi ir nemaža pedagoginių 
gabumų, nes pamokas jaunieji 
mokiniai labai mėgsta. Pati 
Egle studijue:a anglu kalbą, 
lankydama .-ustipnntą šios 

kalbos kursą Moraine Valley 
kolegijoje. 

Reikia pažymėti, kad rudenį 
vėl bus tęsiamos baleto pamo
kos. Registruotis jau galima 
dabar, skambinant muziejaus 
telefonu (773) 582-6500. O va
sarą yra žadama surengti ba
leto stovyklą. 

E.Š. 

Balerina Egle Kl iknai tė 

SKELBIMAI 

Partizanų ir i š t remtųjų paminėjimui rei 
das Vasaitis. smu ik in ink f !..:.'! i Vflrrk ' 

nt<. kt.nt iTto Jaun in i " • 
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Zigmo D e g u č i o 

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

(sk) 

x Juozas Steponaitis, Chi
cago IL, atsiuntė $200 — tai 
naujas mūsų Lietuvos našlai
čių globėjas. Našlaičių vardu 
jam dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk) 

x Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija Čikagoje, 
vaikų ir mokytojų vardu dė
koja už gautą paramą lietu
viškoms mokykloms Karaliau
čiaus krašte. Martynas ir 
Rūta Buntinai skyrė $50, Jo
nas Juozapavičius — $40, Val
teris Bendikas — $20, Laima 
Ardickienė — $100. Aukas 
priima „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Mld-
dleburg Ct., Naperville, IL 
60540 7011. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Šiu metų vasario 1 dieną Lie
tuvoje gyveno 3 mln. 707 
tūkst. 100. Latvijoje — 2 mln. 
478 tūkst., Estijoje sausio 1 
dieną gyveno 1 mln. 464 
tukst 100 žmonių". Pinigai ir 
siuntiniai j Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei k i tų 
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel . 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
heimer Co., Inc. Chicagoje. 
Iš kitur skambinkite veltui: 
tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
x „Saulu tės" , Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei invali
dams remti. Daytona. FL sky
rius dėkoja paaukojusiems Al-
gimos Dautartienės a.a. ma
mytės Marcelės Kazlaus-
kai t ienės atminimui: Ada 
Monkienė $20. E. Ambrazai
tienė $20. A. Sandargienė $30, 
B. Kožicienė $20. R. Snarskie-
nė $20. B. Lepeškienė $25, R. 
ir V. Petrus $20. O. Z. Dar-
žinskienė $20. A. Jagut ienė 
$20. I. Kapčienė $20. Cleve-
lando draugai $35. Dėkojame 
aukotojams ir reiškiame Algi-
mai gilią užuojautą. 

(sk) 
x Dėmesio, l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Š u m a n a s . 
5701 Linden, La Grange , IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

ARASROOFING 
Arvydas K i f l ; l 

Dpncjiamo ir t a i s o m e 
.•r, , -u'. , s t o f j i r . 
Tel 6.10-?V •OMf, 
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