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„Coopertive Nugget ‘97” pratybose Lietuvos kariai praktiškai patikrins savo žinias
Vilnius, birželio 25 d. (BNS)
— Fort Polk, Lousiana, vyks
tančiose tarptautinėse praty
bose „Cooperative Nugget '97”
dalyvaujantis Lietuvos būrys
bandys praktiškai taikyti mo
kymuose įgytas žinias.
Trečiadienį kariai buvo per
kelti į vadinamąją „neutralią
ją zoną”, kuri skiria konflik
tuojančias
įsivaizduojamas
„Akadijos” ir „Kortinijos” val
stybes.
Mokymai prasidėjo birželio
lld. Fort Polk Joint Readness
Training Center karinėje ba
zėje ir tęsis iki liepos 2 d.
Per „pasyvųjį” pratybų eta
pą kariai buvo mokomi taikos
palaikymo ir humanitarinių
operacijų teorijos. Ji apima ju
dėjimo techniką, minų laukų
ir kitų kliūčių įveikimą, tikri
nimo ir stebėjimo postų val
dymą, strateginių objektų ir
svarbių asmenų apsaugą, kon
vojaus palydą bei aprūpini
mą.
Didelę pagalbą Lietuvos
kariams teikia Amerikos lietu
viai, dirbantys kaip patarėjai
bei vertėjai. Tai JAV karinių
oro pajėgų gydytojas kapito
nas Arūnas Banionis, leite
nantas Edvardas Meidūnas,
vyresnysis seržantas Alfonsas
Joga. Jie tikisi, kad lietuvių
būrys
tinkamai
pasirodys
NATO valstybių akivaizdoje ir
tai bus dar vienas žingsnis ke
lyje į šią organizaciją.
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Vatikanas.

Popiežius Jonas Paulius II parašė laiškus Izrae
lio premjerui Benjamin Netanyahu ir palestiniečių prezidentui
Yasser Arafat, kuriuose ragina atnaujinti įstrigusį Vidurio Ry
tų taikos procesą. „Izraelio ir palestiniečių tautos jau dabar ne
ša per sunkią kančių naštą. Ši našta neturi būti didinama, vie
toje to ji nusipelno didžiausio pasišventimo, ieškant būtinų ir
drąsių kompromisų”, rašė popiežius Izraelio vadovui. Laiške Y.
Arafat jis išreiškė būgštavimus, kad .jeigu ši padėtis tęsis, bus
vis sunkiau atgaivinti pasitikėjimo paieškas, kurios yra esmi
nės kiekvienose derybose”.

Maskva. Rusijos pasieniečiai apšaudė keturis Japonijos lai
vus, netoli ginčijamų Kurilų salų įplaukusius į Rusijos teritori
nius vandenis. Pasieniečių teigimu, japonų laivai nekreipė dė
mesio į įspėjamuosius signalus ir pasitraukė po apšaudymo
praėjus maždaug 25 minutėms.

Varšuva. Lenkijos premjeras Wlodzimierz Cimoszevvicz ka
tegoriškai atmetė Rusijos kaltinimą, esą atsisakydama atverti
„koridorių” iš Baltarusijos į Karaliaučiaus sritį, Lenkija pažei
džia tarptautinę teisę ir negali būti nė kalbos apie tokį „korido
rių” Lenkijos teritorijoje, primindamas, kad tokius reikalavi
mus prieš 60 metų Lenkijai kėlė nacių Vokietija.
Briuselis. Po trumpo susitikimo su NATO generaliniu sek
retoriumi Javier Solana Japonijos užsienio reikalų ministras
Yukihiko Ikeda žurnalistams pareiškė, kad buvo sutarta, jog
NATO glaudžiau bendradarbiaus su Japonija, nes sąjungos iš
plėtimas į Rytus turės įtakos ir Azijai. Tačiau Ikeda pridūrė,
kad bus bendradarbiaujama „praktiškame” lygyje, t.y. nepasi
rašant jokių oficialių sutarčių.
Maskva. Vašingtonas pasirengęs padėti Rusijai reformuo
ti didžiules, tačiau demoralizuotas karines pajėgas, ketvirta
Joint Readiness Training Center, Fort Polk, Lousiana. Birželio 16 d.
dienį Maskvoje pareiškė JAV gynybos sekretoriaus pavaduoto
iškilmingame NATO pratybų „Cooperative Nugget ‘97” atidaryme tarp Lietuvos Karo akademijos kariūnų būriui pratybose vadovauja vyresnysis
jas
John White. Pasak jo, JAV taip pat kaip ir Rusija užsibrėžė
18-kos pasaulio valstybių vėliavų plevėsavo ir Lietuvos trispalvė.
leitenantas Remigijus Baltrėnas.
pritaikyti savo pajėgas naujai epochai, tačiau pradėjo iš žymiai
Visi pratybose dalyvaujan Lenkijos, Moldovos ir Belgijos
Į „Cooperative Nugget ’97” programoje. NATO valstybes geresnės padėties.
tys būriai suskirstyti į 6 kuo būriais sudaro „F” kuopą, ku pratybas atvyko 18 valstybių pratybose atstovauja JAV, Ka
Brazavilis. Kongo sostinėje atsinaujinus kovoms, sužlugo
pas po 4 būrius. Lietuvos Karo riai vadovauja Belgijos kari atstovai, dalyvaujantys „Ben nados, Belgijos, Turkijos ka
prieš savaitę paskelbtos paliaubos. Užsienio diplomatai teigia,
akademijos kariūnai kartu su ninkai.
dradarbiavimo vardan taikos” rinės pajėgos.
kad buvusiam prezidentui Denis Sassou-Nguesso ištikimos pa
jėgos puolė Brazavilio oro uostą, kurį kontroliuoja vyriausybės
Apdovanoti
pajėgos. Miesto centrą sukrėtė artilerijos ir automatų šūviai.

Lietu vos-Lenkij os
batalionas LITPOLBAT atitiks
abieju valstybių tikslus
Vilnius, birželio 26 d. (BNS)
— Lietuvos Krašto apsaugos
ministras Česlovas Stanke
vičius mano, kad LietuvosLenkijos sutartis dėl batalio
no LITPOLBAT įkūrimo reiš
kia naują glaudų abiejų vals
tybių bendradarbiavimą bei
atitinka jų norus ir tikslus,
siekiant narystės NATO.
Tarpvyriausybinę sutartį
dėl bendro taikos palaikymo
dalinio steigimo Trakų pilies
Didžiojoje salėje trečiadienį
pasirašė Lietuvos krašto ap
saugos
ministras Česlovas
Stankevičius ir Lenkijos gyny
bos ministras Stanislovv Dobrzanski.
Spaudos konferencijoje ket
virtadienį sutarties pasirašy
mą jis pavadino svarbiausiu
savo vizito rezultatu. Č. Stan
kevičius pažymėjo, kad bata
liono kūrimas bus finansuoja
mas dvišaliais pagrindais ir
jame tarnaus apie 7,000 ka
rių. Lietuviškąjį bataliono pa
grindą sudarys Alytaus kuni
gaikštienės Birutės motorizuo
tas
pėstininkų
batalionas.
Naujajai karinei struktūrai
vadovaus Lenkijos ir Lietuvos
karininkai pakaitomis, o tarp
tautinių misijų metu — atitin
kamų organizacijų pareigūnai.
Iki šių metų pabaigos tiki
masi baigti formuoti atskiras
bataliono dalis, o 1998 m. tu
rėtų vykti bendri Lietuvos ir
Lenkijos mokymai.
Kol kas nėra apskaičiuota,
kiek kainuos šio dalinio kūri
mas, ir nėra žinoma, kokiose
tarptautinėse misijoje jis daly
vaus.
„LITPOLBAT privalo būti
aprūpintas vienodais ginklais,
ryšių priemonėmis, amunicija.
Tik taip jis galės veikti kaip
vieningas vienetas”, pabrėžė
Lietuvos KA ministras.
S. Dobrzanski pripažino,

į Lietuvos nacionalinė

kad ne visos problemos yra iš
spręstos, ir daugelis dalykų
bus derinami vėliau.
Sutartis dėl bataliono kūri
mo įsigalios, kai ją patvirtins
abiejii valstybių parlamentai.

* Australijos lietuviu ben
druomenės pirmininkas dr.
Vytautas Doniela su kitais de
legatais atstovaus šio žemyno
lietuviams Pasaulio lietuvių
bendruomenės Seime.
„Lie
tuvos aidas” (06.26) pirmame
puslapyje spausdina pokalbį
su juo: „Lietuvos neidealizuo
kime — supraskime ir nepa
trauklias jos puses”. V. Donie
la, be kita ko, laikraščiui sakė:
„Prezidentą vertėtų rinkti iš
krašte gyvenančių ir jo sudė
tingumą
gerai
pažįstančių
žmonių. Jei prezidentu taptų
išeivis, jam reikėtų daugiau
patyrimų ir patarėjų, o tai
sumažina prezidento gebėjimą
pačiam spręsti pagal savo
pažiūras. Istorijoje nedaug
tėra atvejų, kad demokra
tinėje sistemoje aukščiausias
valstybės pareigūnas ateitų,
taip sakant, iš kitur ir vis
dėlto sugebėtų pavyzdingai at
likti savo pareigas”.

* Ketvirtadienį Jur
barke prasidėjo tradicinė kas-

lietuviai, nuo nacių
gelbėję žydus
Vilnius,

birželio 26 d.
(BNS) — Vilniuje ketvirtadie
nį dvylikai Lietuvos gyventojų
ar jų giminaičiams buvo su
teiktas Pasaulio teisuolio var
das bei įteikti Jeruzalės „Yad
Vashem” muziejaus medaliai.
Ceremonijoje dalyvavo Izrae
lio ambasadorius Baltijos val
stybėms Oded Ben Hur.
Visame pasaulyje tokie ap
dovanojimai
teikiami žmo
nėms, II pasaulinio karo me
tu gelbėjusiems nuo persekio
jimo žydų tautą.
Lietuvos ambasadorius Iz
raelyje Romas Jonas Misiūnas
sakė, kad dėl karo metu vyku
sių žudynių kai kuriose vals
tybėse yra susiformavęs nei
giamas Lietuvos įvaizdis. „To
dėl tokios akcijos yra labai
svarbios ir įsimintinos”, pažy
mėjo jis .

* Generalinė prokuratū
ra šią savaitę gavo pa
reiškimą, kurį pasirašė per 10
įmonių vadovų, gavusių iš
„Tauro”
banko
Europos
Sąjungos kreditą. Po banki
ninko Genadijaus Konopliovo
mirties jie „drąsiai” pareiškė,
kad milijonų, už kuriuos pasi
rašė ir kuriuos turėjo skirti
bankas, nėra akyse matę.
„Respublikos” (06.26) žurna
listas keliems įmonių vado
vams uždavė tuos pačius klau
simus — ar į įmonės sąskaitą
pateko nors vienas paskolos li
tas ir kodėl jie, negaudami
žadėtojo kredito, tylėjo ilgiau
kaip dvejus metus.

metė „Į laisvę” fondo studijų
savaitė. Jos tema — „Lietuva
XXI amžiaus išvakarėse: tarp
Europos ir Eurazijos”. „Į lais
vę” fondas lietuviškai kultūrai
ugdyti
įsteigtas
1960
m.
Čikagoje to paties pavadinimo
* Birželio 20 d. „Lietuvos
žurnalo redaktoriaus Vytauto ryte” rašoma, kad Vilniaus
Vardžio iniciatyva. Fondas universiteto rektorius Rolan
užsibrėžė tikslą rengti ir das Pavilionis įsakė remti mo
spausdinti knygas, palaikan teris, galinčias ar rengiančias
čias rezistencinę dvasią so habilitacijos darbus; suteikti
vietų okupuotoje Lietuvoje ir joms ilgesnes mokamas kūry
užsienyje, puoselėti tautinius bines atostogas, teikti pir
ir krikščioniškosios moralės mumą išleidžiant jų mokslo
principus.
darbus.

Lietuvos jaunimas kreipėsi į
NATO vadovus

Vilnius, birželio 26 d.
(BNS) — Lietuvos jaunimo or
ganizacijų atstovai ketvirta
dienį Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui
įteikė

* Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto pirmininkas
Antanas Matulas teigė, kad
sveikatos apsaugos reforma
neįmanoma, nepakeitus treč
dalio gydymo įstaigų vadovų.
Birželio 24 d. „Lietuvos rytas”
pastebi, kad sveikatos apsau
gos ministras Juozas Galdikas
garantavo, jog sveikatos drau
dimo sistema pradės veikti lie
pos 1 d. Ministras informavo,
jog tam buvo parengta 160 po
įstatyminių aktų. Pasak „Res
publikos” (06.24), J. Galdikas
pabrėžė, jog svarbiausia tai,
kad gydymo įstaigų finansavi
mas tiesiogiai priklausys nuo
išgydytų ligonių skaičiaus. A.
Matulas nerimavo, kad gydy
mo įstaigose gali būti „prira
šomos” neteikiamos paslau
gos, atliekami nebūtini, tačiau
brangūs tyrimai. Ministras
pripažino, jog toks pavojus
yra, tačiau garantavo, kad pa
žeidėjai bus baudžiami labai
griežtai.

laišką, kuriuo raginama per
Madrido viršūnių susitikimą
pakviesti į NATO bent vieną
Baltijos valstybę.
V. Landsbergis pažadėjo šį
laišką diplomatiniu paštu kuo
greičiau perduoti NATO vado
vams.
„Manome, kad vienos Balti
jos šalių narystė NATO paten
kina mūsų teisėtus interesus”,
sakoma laiške, adresuotame
NATO valstybių vyriausybių
vadovams ir NATO generali
niam sekretoriui.
16-kos jaunimo organizacijų
pasirašytame laiške pažymi
ma, kad nesant reikalingo
Vakarų
organizacijų,
ypač
NATO ir ES, atsako, negali
būti užtikrinta Baltijos valsty
bių ateitis ir gali iškilti grės
mė demokratiniams laimė
jimams ir pasiekimams.
Jie įsitikinę, kad narystė
NATO suteiktų Lietuvai sau
gumo garantijų, kurios ska
tintų sėkmingą politinį ir vi
suomeninį valstybės vysty
mąsi, ir tvirtina, kad jaunoji
karta prisiims visus įsipa
reigojimus, susijusius su ar
tėjančia naryste NATO.

Turto įsigijimo teisėtumą turės
įrodyti ir nusikaltėlių artimieji
Vilnius, birželio 26 d.
(BNS) — Ketvirtadienį Sei
mas priėmė asmenų turto
įsigijimo ir pajamų teisėtumo
pagrindimo įstatymą. Pagal jį
turto įsigijimo ir pajamų tei
sėtumą turės pagrįsti ne tik
nusikaltėliai, bet ir jų gimi
naičiai, šeimos nariai ir kiti su
jais susiję asmenys.
Už tokį įstatymą balsavo 55
Seimo nariai, prieš buvo 2, o
14 susilaikė.
Apie tokio įstatymo reikalin
gumą prieš porą savaičių pa
reiškė Seimo pirmininkas Vy-

Tirana. Albanijos prezidentas Sali Berisha pasirašė nutari
mą, nukreiptą prieš „piramidės” principu veikusias investi
cines bendroves. Atsižvelgiant į Tarptautinio valiutos fondo ir
Pasaulio banko pasiūlymus, bus skiriami nepriklausomi parei
gūnai, kurie kontroliuos šiuo metu veikiančias tokio tipo inves
ticines bendroves ir sustabdys jų veiklą, padarant kuo mažiau
nuostolių visuomenei.

Maskva. Rusija „neturi teisinio pagrindo” patenkinti Lenki
jos reikalavimą sumokėti pinigines kompensacijas jos pilie
čiams, deportuotiems į SSRS II pasaulinio karo metais, trečia
dienį pareiškė Rusijos URM ketvirtojo Europos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vladimir Vanijev, nes Rusijoje galio
jantis įstatymas „Dėl politinių represijų aukų reabilitavimo”
nenumato kompensacinių išmokų už priverstinį darbą.
New Yorkas. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas
Tony Blair trečiadienį paskelbė planą, kaip atnaujinti Šiaurės
Airijos taikos procesą. Planas, kuriam pritaria Airijos vyriau
sybė, leistų sukarintoms grupuotėms Šiaurinėje Airijoje laips
niškai sudėti ginklus, jų politiniams sąjungininkams dalyvau
jant taikos pokalbiuose.

Pekinas. Kinija trečiadienį pasveikino JAV Kongreso balsa
vimą, užtikrinusį Kinijai didžiausio palankumo prekybos sta
tusą dar metams. JAV Atstovų Rūmai 259 balsais „už” ir 173
balsais „prieš” parėmė Bill Clinton gegužės mėnesį priimtą
sprendimą atnaujinti Kinijai didžiausio palankumo statusą.

Kijevas. Ukrainos parlamento komunistų, socialistų ir žem
dirbių partijų frakcijos paragino surengti referendumą dėl ne
pasitikėjimo prezidentu Leonidu Kučma. Ukrainos Aukščiau
siosios tarybos posėdyje paskelbtame šių frakcijų pareiškime
gyventojai raginami birželio 28 d. išeiti į gatves ir pademons
truoti nesutikimą su „Ukrainos kolonizavimu, tautos pavergi
mu, piliečių teisių bei laisvių suvaržymu”.
Maskva. Rusijos kosminės stoties „Mir” įgula atsuko ją į
saulę, kad padidintų energijos tiekimą po to, kai krovininis
kosminis laivas susidūrė su vienu šios stoties mokslinių modu
lių. Šis incidentas apibūdinamas kaip vienas rimčiausių per 11
metų, kai „Mir” skrieja orbita. Jis sukėlė naujų abejonių Rusi
jos kosmoso programos saugumu. JAV Atstovų Rūmų mokslo
komisijos pirmininkas James Sensenbrenner trečiadienį para
gino Amerikos kosmoso agentūrą NASA atlikti „Mir” saugumo
patikrinimą, prieš siunčiant kitus JAV kosmonautus ilgesniam
laikui.

tautas Landsbergis. Žurna
listams jis sakė, kad niekam
ne paslaptis, jog turto prisi
krovę nusikaltėliai paprastai
jį perrašo savo artimiesiems.
Už įstatymą daugiausia bal niūnas Egidijus Bičkauskas
savo koalicinių konservatorių pažymėjo, kad patikrinti nusi
ir krikščionių demokratų frak kaltėlių artimųjų turtą leido ir
cijų nariai. Tačiau tam prieš jau veikiantys baudžiamojo
taravę
parlamentarai
— kodekso straipsniai, tik to ne
LDDP, Centro sąjungos ir kitų darė patys teisėsaugininkai.
nekoalicinių frakcijų nariai Jis kaltino Seimo daugumą
vadino jį pažeidžiančiu žmo pažeidus nekaltumo prielaidą,
kai neturint įrodymų, apkal
gaus teises.
Prieš įstatymą balsavęs tinamas žmogus turi pats
Centro sąjungos frakcijos se- įrodyti, kad yra nekaltas.

KALENDORIUS
Birželio 27 d.: Šv. Kirilas
Aleksandrietis, vyskupas, Baž
nyčios mokytojas (mirė 444 m.);
Vladislovas, Ema, Vladas, Sam
sonas, Gediminas.
Birželio 28 d.: Šv. Irenėjas,
vyskupas, kankinys (mirė 202
m.); Gaudrė, Leonas, Rėdą, Tulantas.
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TOMAS PUKSTYS - VEL
ČEMPIONAS
EDVARDAS ŠULAITIS
Čikagoje gimęs lietuvis To
mas Pūkštys Indianapolyje vy. kusiose JAV lengv. atletikos
pirmenybėse, gana didele per
svara įveikęs visus varžovus,
.vėl tapo JAV ieties metimo
čempionu. Šį titulą jis pelno
jau trečią kartą, tik pernai (vi
sai nelauktai) jį turėjęs per
leisti kitam sportininkui.
Šis sezonas Tomui yra gana
sėkmingas. Jau pirmame šių
mętų didesniame savo pasiro
dyme gegužės 10 d. Japonijos
„Grand Prix” varžybose jis ietį
nusviedė 85.50 m, ir iškovojo
II vietą.
Tačiau jo laimingiausia die
na šį pavasarį buvo rungty
niaujant Jenoje, Vokietijoje,
gegužės 25 d. Čia Tomas ietį
nuskraidino net 87.12 m, tuo
pelnydamas naują JAV re
kordą. Pažymėtina, kad nuo
praėjusių metų liepos mėnesio
šis 29 metų amžiaus Floridos
universiteto
alumnas
jau
3 penktą kartą pagerina JAV
rekordą, ko nėra pasiekęs nei
vienas kitas šio krašto leng
vaatletis.
Todėl nenuostabu, kad apie
Pukštį plačiai rašė (jam pa
šventė visą puslapį) JAV
lengv. atletikos žurnalas —
„US Track & Field” 1997 m.
rugpjūčio mėn. laidoje, skaity
tojus pasiekusioje birželio ant
roje pusėje.
Čia išspausdinta ir Tomo
nuotrauka metimo metu ir po
ja parašas, kad jis yra pasi
ruošęs įstoti į 90 metrų me
tikų klubą. Čia minimas ame
rikiečių žurnalas cituoja Pukš,> :,tį, teigiantį, jog jis džiaugiasi
jausdamasis sveikas ir pa
jėgus. Rašoma, kad jam pada
ryta kairės kojos operacija,
nes pernai ši koja jam sukel
davo nemažų problemų, tad jo
pasiekimai, ypač olimpiniuose
žaidimuose, nebuvo geri, ne
paisant, kad labai susikaupęs,
pernai net 4 kartus įstengė
pagerinti JAV rekordą.
„Buvimas sveiku reiškia,
kad aš galiu gerai treniruotis.

Todėl mano metimo technika
irgi gera. Ir pagaliau, aš dabar
varžybose jaučiu malonumą ir
pasitenkinimą. Taip pat ir ma
no asmeninis gyvenimas yra
gana pastovus. Jeigu asme
niniame gyvenime turėčiau
problemų, negalėčiau gerai
mesti”, — teigia šis JAV čem
pionas ir rekordininkas.
Praėjusiais metais Pūkštys
daugumoje treniruodavosi vie
nas pats, kartu būdamas
Brown
universiteto
Provi
dence mieste (JAV rytiniame
pakraštyje) treneriu asistentu.
Dabar jis persikėlė į Baton
Rouge miestą, Louisiana vals
tijoje ir pradėjo čia treniruotis.
Čia jis pateko į šiltesnę atmos
ferą, susirado naujus draugus,
net turi laiko atsipalaiduoti
motociklų lenktynėse. Jo me
nedžeris John Nubani teigia,
kad Tomas jaučiasi ne vien
fiziškai stiprus, bet ir jo pasi
tikėjimas savimi šiemet yra
žymiai pakilęs. „Jis yra pake
liui į didelius laimėjimus”, —
teigia šis vyras.
Pūkštys džiaugiasi ir savo
rėmėjais — „Adidas” bend
rove, kuri jam padėjo ne tik
asmeniškai, bet ir varžybinėje
srityje. „Malonu varžytis, kai
matai, kad turi gerą užnu
garį”, — teigia Tomas. Todėl
Pūkštys žada nustebinti visus
savo gerbėjus gerais pasieki
mais ir dar šiemet žada nu
mesti už 90 metrų ribos, kurią
joks JAV sportininkas nebuvo
įveikęs ir gal net apie jį nebu
vo pagalvojęs.
Pažymėtina, kad Tomo pa
sirodymą Indianapolyje stebė
jo iš Čikagos nuvykęs jo tėvas
Romas Pūkštys, Čikagoje tu
rįs siuntinių į Lietuvą siunti
mo bendrovę. Grįžęs į namus
jis pasakojo, kad paskutinę
JAV lengv. atletikos varžybų
dieną įvyko gražus pobūvis
JAV lengv. atletikos vetera
nams, kuriame šalia dviejų
buvusių JAV lengv. atletikos
žvaigždžių, trečiuoju kalbė
tojas buvo Tomas. Jo inspiruo-

Tomas Pūkštys

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė Budapešto sporto rūmuose džiaugiasi Europos pirmenybių aukso medaliais
ir čempionių taure.
Nuotr. D. Kamarauskienės ( L.r.)

DŽIAUGSMINGAI SUTIKTOS
EUROPOS KREPŠINIO
ČEMPIONĖS
Iš Vilniaus sveikindamas,
„Draugo” sporto skyriaus skai
tytojus, neiškenčiu nepasidali
nęs džiaugsminga žinia.
Vilniuje atsiradau beveik
tuo pačiu metu, kaip Lietuvos
krepšininkės, kurios ką tik
grįžo iš Budapešto su Europos
moterų krepšinio čempionių
titulu. Jos nustebino ir nu
džiugino visą Lietuvą netikėtu
ir sensacišku laimėjimu. Šim
tai jas pasitiko aerouoste su
gėlėmis ir šampanu. Kilnojo
ant rankų.
Buvau kiek nustebęs, kai
išgirdau, kad tos krepšininkės
iš Vengrijos turėjo grįžti auto
busu — dviejų dienų kelionė!
Kiek daug įvairiausių Lietu
vos sporto klubų skraido po
pasaulį, rinktinei buvo numa
tytas grįžimas autobusu. Rei
kėjo V. Landsbergio pagalbos,
kad paskutiniu momentu būtų
pasiųstas lėktuvas jas parga
benti. Ne veltui vienas laik
raštis jas pavadino „pelenė
mis”, kurios grįžo princesėmis.
Kitą dieną krepšininkėms
buvo suruošti bent penki
priėmimai — vienas po kito.
Sveikino pats prezidentas A.
Brazauskas ir apdovanojo Ge
dimino
ordinais;
Lietuvos
Tautiniame olimpiniame kojanti kalba daugelį nustebino
įtaigojimu ir puikia kalbėjimo
maniera. Po kalbos būriai
žmonių spietėsi ties Tomu,
norėdami jam ranką paspaus
ti ir padėkoti už gražias min
tis.
Beje, T. Pūkštys š.m. bir
želio 14 d. JAV pirmenybėse
ietį numetė 83.98 m ir net ke
turiais metrais aplenkė ant
ruoju likusį E. Kaminskį. Tai,
žinoma, nėra geriausias jo šio
sezono pasiekimas, tačiau šių
pirmenybių metu pats Tomas
per daug nesistengė, nes ma
tė, kad jose jam pavojingų
varžovų nebėra.
Po šių pirmenybių Tomas
vėl išskrido į Europą toli
mesnėms varžyboms, kuriose
jis susilaukia rimtų varžovų,
ypač iš pasaulio čempiono Jan
Zeleznio, vokiečio Boris Hen
ry, ruso Sergej Makarovo,
kelių suomių bei kitų. Tomas
jau
kvalifikavosi
pasaulio
lengv. atletikos pirmenybėms,
rugpjūčio mėn. pradžioje vyk
siančioms Graikijos sostinėje
— Atėnuose.
Čia dar norisi pridurti, jog
Tomas didžiuojasi savo lietu
viška kilme ir dažnai pasako,
kad ieties metimo meno jis
neišmoko Amerikoje (ieties
metimas
Illinois
valstijoje
gimnazistams net nežinomas),
o savo tėvų krašte — Lietu
voje, kai jis ten buvo nuvykęs
aplankyti tėvų gimtinėje stu
dijuojančio brolio. Tai yra ge
ra ir įdomi žinia ne vien ame
rikiečiams, bet ir lietuviams,
kai sužinome, kad JAV čem
pionas ir rekordininkas savo
pamėgtos sporto šakos prad
menis gavo Lietuvoje.

mitete prezidentas A. Povi
liūnas apdovanojo žymenimis,
jūostomis ir pinigine premija;
Sporto departamento naujasis
direktorius R. Kurtinaitis pa
sitiko su orkestru, gėlėmis ir
apdovanojo medaliais. Ten pat
bent keli rėmėjai įteikė tro
fėjus ir įvairias dovanas. Pa
galiau vyriausybės priėmime
sveikino pats ministras pirmi
ninkas Vagnorius ir kiekvieną
apdovanojo po 20,000
litų.
Neabejoju, kad jos visa to nu
sipelnė. Juk Lietuvos krep
šinio istorijoje šalies moterų
rinktinė pirmą kartą tapo Eu
ropos čempiąnė. Tik 1938 me
tais Romoję buvo iškovota ant
roji vieta, .kSunkiausios rungtynės Lie
tuvos rinktinei buvo prieš Vo
kietiją. Lygi kova vyko iki pas
kutinės miųutės, ir rungtynės
baigėsi 70:70. Tik pratęsime
Lietuva
ištempė
pergalę
78:77. Finale prieš Slovakiją,
kuri visų specialistų buvo lai
koma favorite, tik pirmasis
kėlinys buvo apyilgis, antra
jame lietuvąičių persvara bu
vo ryški ir pergalė užtikrinta
72:62. Bronjzos medalius lai
mėjo Vokietija, toliau — Ven
grija, Ispanija, šešta Rusįja,
vienuolikta Italija.
Rinktinę „sudarė: Štreimi
kytė, Kurtjnaitienė, Damb
rauskaitė, J.utelytė, Vilutytė,
Kreivytė, Baranauskaitė, Petronytė, Kaušaitės ir Aleliūnaitė. Treneris V. Gedvilas.
Dalis tų krepšininkių žaidžia
įvairiuose Europos kraštuose
kaip profesionalės, o kelios
studijuoja ir žaidžia Amerikos
universitetuose.
*
Lietuvos
vyrų
krepšinio
rinktinei toks merginų laimė
jimas turėtų būti inspiracija
prieš artėjančias Europos vy
rų krepšinio pirmenybes. Jos
prasidės š.m. birželio 25 dieną
Ispanijoje. Vyrų rinktinė jau
nuo birželio 15 dienos ruošiasi
Ispanijoje. Ji žais ten penkias
pasiruošimo rungtynes. Rink
tinėje po daugelio metų ne
matysime pagrindinių buvu
sių jos žvaigždžių — A. Sabo
nio, R. Kurtinaičio ir Š. Mar
čiulionio.
y

LIETUVAITES
PASIŽYMĖJO
KARATE PIRMENYBĖSE
Tuoj po Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės fantas
tiško laimėjimo Europos pir
menybėse, iš Japonijos grįžo
dvi lietuvaitės su dar nuosta
besniu laimėjimu. Tai 18 metų
Roma Mikšytė ir Ona Jomantaitė. Jos Japonijoje vykusiose
pasaulio karate pirmenybėse,
kur dalyvavo 120 varžovių iš
54 kraštų, parsivežė aukso ir
sidabro medalius. Karate yra
bene tautinis Japonijos spor
tas, o baigmėje susitiko dvi
lietuvaitės!
Laimėjo Roma
Mikšytė iš Šiaulių.

BALTIJOS ŠALIŲ
ŽAIDYNĖS
Baltijos jūros šalių žaidynės
jau prasidėjo. Jose dalyvauja
3,000 sportininkų iš septynių
valstybių. Oficialus atidary
mas bus birželio 28 d. Vilniu
je, Kalnų parke 9:30 v.v., o
Lietuvos Tautinio olimpinio
komiteto priėmimas tų visų
valstybių atstovams bus Tra
kų pilyje.

PASITARIMAI DĖL
ATEINANČIŲ METŲ
ŽAIDYNIŲ LIETUVOJE
Sporto departamente, Vil
niuje, š.m. birželio 25 d. vyko
pasitarimas dėl 1998 metų VI
PLS žaidynių ir II Tautinės
olimpiados.
Dalyvavo organizacinis ko
mitetas, L.T.O.K. atstovai,
Australijos ALFAS s-gos pirm.
A. Laukaitis, ŠALFAS s-gos
atstovas A. Rugienius ir V.
Grybauskas. Aptarti keli ben
drieji reikalai. Kitas pasitari
mas numatomas liepos mėn.
pradžioje. Jame jau žada daly
vauti ir ŠALFAS s-gos centro
v-bos pirm. Audrius Šileika iš
Toronto.

V.G.
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PASIŽYMI LIETUVOS
ŠOKĖJAI
Tarptautinė sportinių šokių
federacija (IDSF) balandžio
mėnesį paskelbė pajėgiausių
planetos šokėjų vertinimus.
Tarp pajėgiausiųjų pirmau
jančiais
įrašyti
Lietuvos
šokėjai — Kauno „Tvisto” klu
bo pora Tomas Atkocevičius ir
Snieguolė Naujokaitytė. Įver
tinti 1,446 taškais, jie dalijasi
1-2 vietomis su italais Michele
Bonsignori ir Monica Baldasseroni.
Lietuvos sportinių šokių fe
deracijos generalinė sekretorė
Vida Kanišauskienė praneša,
kad tarp 450 pasaulio porų
10-oje vietoje įrašyti Kauno
„Sūkurio”
šokėjai
Artūras
Narbutas ir Sandra Čelkytė —
902 taškai ir 44-oje — dar vie
na „Sūkurio” pora Arūnas
Bižokas ir Edita Daniūtė su
296 taškais.
(BNS)

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kezie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. (773) 471-3300
DR. A.B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3 v.p.p.
penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

ARAS ZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė..
Naperville, IL 60563

Tel. (630)527-0090

Tel. (630)435-0120

Lietuvos rinktinei, be tų tri
jų didžiųjų žvaigždžių, matėsi,
kad dar trūksta patyrimo ir
geresnio komandinio žaidimo.
Tačiau talento yra nemažai ir
reikia manyti, kad su kiekvie
nomis rungtynėmis ryškės ir
pažanga.

Tikimasi, kad ateinančios
rungtynės prieš Prancūziją
mūsų viltis jau pradės paten
kinti. Neabejoju, kad' savo
grupėje Lietuva bus tarp pir
mųjų trijų, kurios kvalifikuosis kitam ratui.

V.G,

DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.,S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

Futbolas Čikagoje

„LITUANICOS” FUTBOLININKAI GAVO
NEMAŽA PYLOS
Birželio 22 d. Lemonte
„Lituanicos”
futbolininkai
žaidė paskutines pavasario se
zono pirmenybių rungtynes ir
gavo tiek įvarčių, kad net sun
ku buvo tikėti. Bet to, lyg ir
buvo galima laukti, kai per
paskutines dvejas rungtynes
nesusirinkdavo net 11 žai
dėjų. Tačiau, kaip žinome,
nors ir žaisdami dešimtyje,
rungtynėse
prieš
„Spartą”
mūsiškiai dar galėjo laimėti,
tik per savo didelį apsileidimą
pralošė 3-4.
Tačiau „Trevians” futboli
ninkai (prieš juos žaista pra
ėjusį sekmadienį) jau yra kito
kio lygio. Nepaisant, kad jau
ir mūsiškių buvo „pilna” ko
manda (vos 11 žaidėjų), jų
nepakako rimtesniam pasi
priešinimui.
Esant
labai
karštam orui, ta komanda,
kuri atsiveža 4-5 atsarginius
ir gali keisti žaidėjus kiek tik
nori, turi žymiai daugiau gali

6132 S. Kedzie Avė,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

3825 Highland Avė.,
Tower 1,Suite 3C
Downers Grove, IL 60515

LIETUVA NUGALI IZRAELĮ 75:60
Birželio 24 d. prasidėjusio
se Europos krepšinio pirmeny
bėse Lietuvos rinktinė nuga
lėjo Izraelio komandą 75:60.
Pasekmės gana puikios ir,
atrodo, užtikrintos, tačiau bu
vo iškovotos tik po geros ko
vos. Visą pirmąjį kėlinį, iki
antrojo vidurio, Izraelis domi
navo gražiais antpuoliais ir
prie lentų. Bet kai Lukminas
gražiais metimais persvėrė re
zultatą 41:39 Lietuvos naudai,
mūsų krepšininkai perėmė
iniciatyvą ir jau nesulaikomai
užsitikrino pergalę net 15 taš
kų skirtumu.

Cardiac Diagnosis, LTD.

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79tti Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

mybių pasiekti pergalę.
Valandos pagal susitarimą
Taip buvo ir praėjusį sekma
dienį.
Antrame
kėlinyje
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
mūsiškiai „išsipumpavo” ir kai
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
kurie vos vos bėgiojo. Pirmas Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
kėlinys baigėsi 3-0 ir jame V. diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Žuromskas prašovė 11 m bau
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
dinį. Tačiau po pertraukos
Susitarimui (kalbėti angliškai)
„Lituanica” jau „sudėjo gink
Tel.708-422-8260
lus” ir todėl varžovai mušė,
kiek tik norėjo, tad nenuosta
bu, kąd visą dešimtį primušė.
tus anksčiau, tad kodėl nepa
Tai gera pamoka ateičiai! Ir bandyti ir dabar? Ypač, kuo
apie tai tiek futbolininkai, met ne už kalnų klubo 50tiek komandos treneriai per metis. Bent jau jo laukiant,
visą vasarą turės laiko pagal reikėtų sukrusti ir vėl susicevoti. Turės pamąstyti kaip su mentuoti. O kad tai galima
daryti „pilną” komandą, ku padaryti, parodė ir pirmosios
rioje būtų ne 11 žaidėjų, o 18 trys ir šio sezono rungtynės,
ir kad kiekvienose rungtynėse kuomet buvo pasiektos gražios
pasirodytų bent 3-4 atsargi pergalės, nors, žinoma, varžo
niai.
vai jose nebuvo iš stipriau
Žinoma, visos ir geros ko siųjų.
mandos sudarymas nėra leng
Tad gerų vasaros atostogų ir
vas
dalykas,
bet
turbūt vėliau — sėkmės rudens rate.
įmanomas. Tą problemą buvo
E.Š.
galima įveikti ne vienus me-

STASYS ŠALKAUSKIS.
PREMIJA. LAUREATAI

Danutė Bindokienė

Moderni mitologija

BIRUTĖ ŽYMANTIENĖ
Lietuvos
kultūros
fondo
Šiaulių krašto taryba 1991 m.
įsteigė Stasio Šalkauskio pre
miją — garbingiausią krašto
apdovanojimą. Šis aktas buvo
dvigubai
prasmingas:
pir
miausia, jis atkreipė visuo
menės dėmesį į pasižymėjusią
mūsų krašto asmenybę, profe
sorių, teologijos filosofą, Lietu
vos švietėją ir kultūros veikėją
Stasį Šalkauskį, kurio vardas
ilgus sovietinius dešimtmečius
buvo dirbtinai gramzdinamas
užmarštin; antra, kandidatų
šiai premijai skirti siūlymas
paskatino visuomenę atidžiau
pasižiūrėti
į
talentingus,
darbščius, pasišventusius ir
nusipelniusius savo amžinin
kus. Yra ir trečioji prasmė —
premijos laureato vardas įkve
pia apdovanotuosius kurti,
tarnauti Lietuvai, maksima
liai realizuojant savo laiką ir
gabumus.
Pirmasis Stasio Šalkauskio
premijos laureatas buvo mūsų
kraštietis filosofas Romualdas
Ozolas (1991 m.), antrasis —
antropologas,
ateitininkas
daktaras ir profesorius Arvy
das Žygas, (1993 m.), trečiasis
— menotyros daktaras, Šiau
lių pedagoginio instituto do
centas Vytenis Rimkus (1995
m.), o šiemet Stasio Šal
kauskio premija, kuri skiria
ma už tautos kultūros, meno,
mokslo ir filosofinės minties
turtinimą bei ugdymą, paskir
ta Kauno arkivyskupui me
tropolitui, Katalikų teologijos
fakulteto Vytauto Didžiojo
universitete didžiajam kancle
riui, Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Informacijos centro pir
mininkui, Lietuvos Caritas fe
deracijos prezidentui ir Tarpdiecezinio katechetinio centro
pirmininkui Sigitui Tamkevičiui, SJ. Šiuo apdovanojimu
Lietuvos kultūros fondo Šiau
lių krašto taryba, Stasio Šal
kauskio
premijos
skyrimo
komisija ir Šiaulių miesto
kultūros sk\ rius siekė atk
reipti Lietuvos ir viso pasaulio
lietuvių dėmesį į ypatingus ar
kivyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ, nuopelnus, rūsčio
mis pogrindžio sąlygomis lei
džiant
„Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios kroniką”, padėkoti
už kančias, dėl tos veiklos pa
tirtas, ir už nuolatinį rūpestį
Šiaulių krašto ir visos mūsų
valstybės žmonių dvasiniu to
bulėjimu.
Premijos įteikimo iškilmės
papildomos vis naujais akcen
tais. Profesoriaus Stasio Šal
kauskio kapo senosiose Šiau
lių kapinėse aplankymas tą
dieną, kai teikiama premija,
— jau įsitvirtinusi tradicija, o
štai premijos įteikimo akto
vietos ir laiko buvo ieškoma
iki pat šių metų. Ji buvo įtei

kiama įvairiose miesto kul
tūros įstaigose, rugsėjo mė
nesį, švenčiant Šiaulių miesto
gimimo (įkūrimo) dienas, šie
met apsispręsta premiją teikti
Stasio Šalkauskio gimimo die
ną — gegužės 16-ąją, svar
biausioje Šiaulių krašto švie
timo įstaigoje — Šiaulių Pe
dagoginiame institute, kuris
nuo rugsėjo 1-osios dirbs jau
kaip universitetas. Juk Stasys
Šalkauskis
buvo
jaunimo
švietėjas, profesorius...
Stasio Šalkauskio vardas
Šiauliuose įamžintas kelerio
pai: jo vardu pavadinta miesto
centro gatvė, kurioje profeso
riaus tėvas gydytojas, buvęs ir
Šiaulių miesto burmistru, Ju
lijonas Šalkauskis turėjo na
mą (per karą sudegė), jo var
das suteiktas visiškai šalia
tėvų sodybos esančiai viduri
nei mokyklai (buv. 7-ajai vidu
rinei), o toje mokykloje pradė
tas kurti Stasio Šalkauskio
muziejus. Premijos įteikimo
dieną naująjį muziejų aplanko
iškilmių dalyviai, garbės sve
čių knygoje pasirašo premijos
laureatas. Ši ceremonijos dalis
— visiškai nauja, bet jau be
tampanti tradicine.
Lietuvos
kultūros
fondo
Šiaulių krašto taryba (pirmi
ninkas — Hubertas Smilgys),
S. Šalkauskio premijos skyri
mo komisija (pirmininkas —
Vaclovas Vingras), Šiaulių
miesto savivaldybės kultūros
skyrius (vedėjas — Hubertas
Smilgys) mano, kad Stasio
Šalkauskio premija už tautos
kultūros, meno, mokslo ir fi
losofinės minties turtinimą
bei ugdymą gali ir turi būti
skiriama ne būtinai Šiaulių
krašto žmogui, nes, Jokia pre
mija Lietuvoje viena. Tokią
nuostatą įrodo ir jau paskirto
sios premijos — vieną iš lau
reatų, daktarą Arvydą Žygą,
užaugino Amerikos žemė, ten
subrendo jo dvasios ir prote
galios Lietuvai turtinti. Pa
minėtos institucijos norėtų,
kad Lietuvos žmonės ir viso
pasaulio lietuviai jau dabar
pradėtų galvoti, kas bus penk
tasis Stasio Šalkauskio premi
jos laureatas, gausiantis pre
miją dar šiame tūkstantme
tyje — 1999 metais.
Arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, SJ, pri
imdamas Stasio Šalkauskio
premiją pasakė: „Kai leidome
'Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kroniką’, negalvojome, ar bus
už tai pareikšta pagarbos, nes
vienintelė galima 'premija'
tada buvo kalėjimas ir lageris.
Galvojome tiktai viena: ka
da...”
Arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius, SJ, gimė 1938 m.
lapkričio 7 d. Gudonių kaime
Lazdijų rajone. Gimė silpnas,

SEVERIUKAS

Prof. Stasio Šalkauskio premijos įteikimo iškilmėse (iš kairės) Julius Šalkauskis (Stasio Šalkauskio sūnus), jo
žmona Ritonė ir arkivysk. Sigitas Tamkevičius St. Šalkauskio vardo vid. mokyklos muziejuje.
todėl mama pagododavo, kad
gerai būtų tą vaikelį Dievui
paaukoti... Taip jam, jau ūgte
lėjusiam, pasakojo parapijos
klebonas. Gal Dievas mamos
žodžius išgirdo, o gal išgirsti
šaukimą kunigystėn padėjo
dar ir tai, kad Stalino laikais
parapijoje slapstėsi seleziečių
vienuolijos direktorius, kuni
gas Antanas Keltys, kuriam
paauglys Sigitas, šv. Mišias
laikant, patarnaudavo ir la
bai juo žavėjosi. 1955 metais,
pabaigęs Seirijų vidurinę mo
kyklą, Sigitas Tamkevičius
įstojo į Tarpdiecezinę Kauno
kunigų seminariją, kurios te
ologijos
fakulteto
studijas
užbaigė tik 1962 metais, nes
mokslus sutrukdė tarnyba so
vietinėje armijoje. Besimokant
KGB ne kartą bandė verbuoti
busimąjį kunigą bendradar
biu, bet vis nesėkmingai.
Ir mokydamasis, ir dirbda
mas vikaru kunigas S. Tamke
vičius matė sunkią Bažnyčios
ir tikinčiųjų padėtį, suvar
žymus, draudimus, represijas.
Persekiojami buvo net vaikai,
einantys į bažnyčią. Poreikis
imtis priemonių atvedė prie
minties, kad reikia pabandyti
apie visa tai informuoti lais
vąjį pasaulį. Kokių kitų prie
monių priešintis sovietiniam
režimui
nebuvo.
Pirmasis
„Kronikos” numeris buvo iš
spausdintas rašomąja mašinė
le 1972 metais Simno parapi
joje, Vilkaviškyje, kur tuomet
ėjo vikaro pareigas S. Tamke
vičius. Vakarus „Kronika” pa
siekdavo,
įgavusi
mažyčio
mikrofilmo formą, o ten jau ja
toliau rūpindavosi Nevv Yorke
veikianti Religinė Katalikų
Šalpa. Vėliau atsirado „Kroni
kos” sąjunga Amerikoje. Ku
nigas Sigitas Tamkevičius pa
mini kunigo Juozo Zdebskio,
vyskupo Vincento Sladkevi
čiaus, lituanisto Kazimiero
Ambraso, seselės Elenos Šuliauskaitės pavardes. Tai žmo
nės, kurie kartu su juo rinko
medžiagą, redagavo, rizikavo
ir kentėjo, kad pasaulis gautų
patikimą informaciją apie tik
rą padėtį Lietuvoje. Praėjo 11
metų. 1983 m. gegužės 6 d.

kun. S. Tamkevičius buvo
areštuotas ir 6 mėnesius tar
domas Vilniaus KGB kalėji
muose. Sovietinis Aukščiau
siasis Teismas paskyrė dešim
ties metų bausmę, kurią atlik
ti teko Permės ir Mordovijos
lageriuose. 1988 metais ištrė
mė į Sibirą, bet po pusmečio,
prasidėjus „perestroikai”, pa
leido. Kalėjo kun. Sigitas
Tamkevičius ne tik už „Kro
niką”, bet ir už Komiteto ti
kinčiųjų teisėmš ginti įstei
gimą ir darbą jame, ir už akci
jas dėl Kunigų seminarijos, ir
už Kalėdų eglutę vaikams...
Šių metų gegužės 16-oji Sta
sio Šalkauskio premijos įtei
kimo iškilmių dalyviams pra
sidėjo vizitu pas Šiaulių mies
to merą Alfredą Lankauską. Į
savivaldybės ceremonijų salę
atvyko visi keturi S. Šal
kauskio premijos laureatai,
Lietuvos kultūrės fondo prezi
dentas
profesorius
Jurgis
Dvarionas,
Kauno
kurijos
kancleris kun. Artūras Jagelavičius, S. Šalkauskio sūnus
Julius Šalkauskis su žmona
Ritonė, Šiaulių miesto kul
tūros veikėjai, miesto vadovai.
Priėmimo metu profesorius
Jurgis Dvarionas pasidžiaugė,
kad šiauliečiai suvokė, kas yra
didžiosios ir amžinosios ver
tybės, įsteigė Š. Šalkauskio
premiją ir yra pasirengę puo
selėti savo tikruosius turtus.
Premijos įteikimo ceremonia
las vyko Šiaulių pedagogi
niame institute^ Iškilmes pra
dėjo Valstybinis kamerinis
„Polifonijos” choras, po trum
po koncerto į susirinkusiuo
sius, kurių buyo pilna aktų
salė, kreipėsi Pedagoginio ins
tituto rektorius Aloyzas Guda
vičius, Stasio Šalkauskio pre
mijos skyrimo komisijos pir
mininkas Vaclovas Vingras,
profesorius Arvydas Žygas.
Plačiai ir gražiai apibūdino ar
kivyskupą metropolitą Sigitą
Tamkevičių, SJ, jo gyvenimą,
veiklą ir nuopelnus. Stasio
Šalkauskio premiją už tautos
kultūros, meno, mokslo ir fi
losofinės minties turtinimą
bei ugdymą arkivyskupui met
ropolitui Sigitui Tamkevičiui,

rėjau”, pasakiau. „Palauk, metus kitus prisižiūrėsi ir
žinosi”. „Kažin”, tepasakė, va praėjusį rudenį, kai
braukėm
linus, ėmė ir pasakė: „Ne, tėvuk, ūkininko iš
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manęs niekas nepadarys. Berną padarytų. Jau pada
rei, bet ne ūkininką. Bernas galiu būti geras. Ardamas
Kaip tas norėjo, taip ėjo. Tarpais pabizdžiaugiuosi, kai suverčiu tiesias vagas, mėgstu, kad
nodamas ir vėl tik žinginėle žengdamas. Net pėstieji
pradalgės lygios, gražiai išskustos. Atsisukęs mėgstu
pradėjo mus lenkti.
— Ar nesušalsim? — paklausiau, ir tėvukas kils pasigrožėti savo darbu. Tai tas pat kaip ką dailiai
išdrožinėti. O ūkininkui to net nereikia mokėti. Tai
telėjo galvą.
gero berno darbas. Ūkininkui reikia žinoti, kur, kaip,
Pamatęs, kad Bėris vos koja nė kojos težengia,
kada, kiek. Aš to nežinau ir blogiausia, kad nenoriu nė
timptelėjo vadeles, ir arklys paskubino žingsnį.
— Matau, kad nusižiūrėjai Severiuką. Nieko nesa žinoti”. „Kai neturi, tai ir nežinai, o jeigu turėtum,
išmoktum”. „Ko nenoriu išmokti, tikrai neišmokčiau.
kau, — pradėjo iš lėto, lyg kiekvieną žodį ant aptiekoriaus svarstyklių dėdamas, — jis geras vaikas. Mūsų
O jeigu ir norėčiau, tai bijau, kad mano ūkis greitai
akyse į vyrą užaugo, ir negražiai meluočiau, jeigu
būtų toks, kaip Kazio”. Pasišnekėk pati. Nors ir kažin
sakyčiau kitaip. Ir niekas kitas negalėtų kitaip pasa kaip jį mylėtum, bet jeigu ūkis ims smukti, iš meilės
kyti. Man jis taip, lyg būtų tikras sūnus. Ir pasi gali imti dygti pragaras. Sakiau, kad jis man kaip
šnekam. Su savo vaikais taip nepasišnekėdavau. Ma sūnus. Jeigu vaikas liptų prie ūkio, padėčiau net mo
čiau ir tebematau, kaip tu prie jo prisirišusi. Kitaip ir tiną perkalbėti, bet dabar nesiimu. Nenoriu, kad dėl to
negalėtų būti. Tu augai labiau po jo sparnu negu po mane negeru žodžiu minėtum. Juk dėl to ūkio net pati
tėvo ar motinos. Ar kad ir mano. Aš negalėjau tau nei žadėjai į agronomes eiti. Pagalvok, pasišnekėkit.
visokių dūdelių, nei malūnėlių, nei tokių verpsčių pri
Tėvukas, gal tyčia, gal ir netyčia, viską sukrovė
dirbti, nei visokių nekaltų šunybių išmokyti. Viskam man ant dar ne visiškai išsilukštenusios galvutės. Kai
gabus vaikis ir su garbe. Myliu jį dar ir už tai, kad ne ėmiau galvoti, pajutau, kad to kaip, kur ir ką kada ir
moka apsimesti. Tais metais, kai pradėjo berno dar aš nedaug tenumaniau. Buvau besižiojanti, kad Sevebus dirbti, sykį ir sako: „Kaip tamsta žinai, kur kada riukas bus ne vienas, kad būsiu ir aš kartu. Dar
ką reikia sėti?” Ką galėjau jam pasakyti. „Pasižiū norėjau pridėti, jog mama nenori Severiuko, ne vien,

I

SJ, įteikė Lietuvos kultūros
fondo Šiaulių krašto tarybos
pirmininkas, miesto savival
dybės kultūros skyriaus ve
dėjas Hubertas Smilgys. Į au
dringus pagarbiai atsistoju
sios publikos plojimus įsipynė
„Polifonijos” kamerinio choro
giedama lotyniška sveikinimo
ir padėkos Dievui giesmė.
Daugelyje akių suspindo aša
ros...
Dėkodamas už premiją arki
vyskupas S. Tamkevičius pri
siminė, kad gegužė jam —
ypatingas mėnuo: tą mėnesį
jis tapo vyskupu, arkivysku
pu, už „Kroniką” buvo apdova
notas dešimties metų bausme
ir Stasio Šalkauskio premija.
Laureatas pabrėžė, kad jam
šiais laikais labiausiai rūpi ne
garbė ar premija, bet auganti
karta, moksleiviai, studentai,
kuriems teks ginti krikščio
niškąsias
vertybes,
kovoti
prieš dabar plačiai ir aktyviai
drabstomą satanistinį purvą,
skleidžiamas smurto, žiauru
mo, jėgos kulto, nesivaldymo
idėjas. Arkivyskupas premiją
— 4,000 litų — čia pat išda
lino grupei darbščių atkaklių
studentų, sakydamas: „Džiaugs
mas — gauti premiją, dar di
desnis džiaugsmas — ją iš
dalinti”.
Arkivyskupą ir premijos lau
reatą Sigitą Tamkevičių svei
kino daugybė iškilmių daly
vių, tarp jų -ir Šiaulių deka
nato dekanas
monsinjoras
Kleopas Jakaitis. Arkivysku
pas padėkojo visiems už gerus
žodžius bei širdies šilumą ir
pažadėjo, kad Šiauliuose tik
rai
netrukus
ruošiamasi
įsteigti vyskupiją.

• Didžiausia Lietuvos oro
balionų šventė, kurioje skrai
dė 36 oro balionai, įvyko 1989
m. gegužės 26 - 29 d. Vilniuje
ir Rumšiškėse (Kaišiadorių
raj.). 17 šalių oreiviai atliko 7
grupinius pakilimus, o pavie
niai balionai skraidė visas 4
dienas.
• Kalbininkas Kazimieras
Jaunius gimė 1848 m. balan
džio 18 d. Mirė 1873 m.

Pentagonas yra tarsi pa
grindinis krašto gynybos ir
strateginių karinių planų liz
das, nuo kurio priklauso gal
būt ne tik Amerikos, o viso pa
saulio saugumas. Pentagono
atstovai periodiškai paruošia
žurnalistams pranešimus, o
valstybinės ar pasaulinės kri
zės atveju, tie pranešimai bū
na labai dažni ir išsamūs. To
dėl pastaruoju metu kažkaip
keista, kad oficialių Pentago
no pranešimų turinys dažnai
krypsta į... erdvėnus.
Mat, liepos pradžioje bus 50
metų nuo vadinamojo „Roswell įvykio”, kai New Mexico
valstijos dykumoje, netoli Roswell miestelio, dabar turinčio
49,000
gyventojų,
nukrito
„skraidanti lėkštė” — erd
vėlaivis iš kitos planetos. Iš
erdvėlaivio liko tik neaiškios
skeveldros, o įgula žuvo. Tai
esą įvyko 1947 metais.
Žmonės yra įsitikinę, kad
Amerikos karinė valdžia, ku
rios žinioje atsidūrė erdvėlai
vio ir jo įgulos „palaikai”, visą
incidentą nuslėpė, vengdama
sukelti paniką ir kad galėtų
tyrinėti erdvėnų technologiją,
galbūt ją vėliau panaudojant
kariniams reikalams. Nepai
sant, kiek kartų buvo oficialiai
paaiškinta, kad vieninteliai
erdvių keliautojai yra žmonių
vaizduotėje, kad niekuomet
nebuvo patvirtintas nei vienas
atsitikimas apie Žemę aplan
kančius kitų planetų gyvento
jus, šis mitas ne tik nenyksta,
bet vis kuriamos naujos versi
jos. Tvirtinama, kad 34 proc.
amerikiečių tiki kitų pasaulių
gyventojų apsilankymais;
iš
jų bent 80 proc. yra įsitikinę,
kad netoli Rosvvell tikrai nu
krito erdvėlaivis ir JAV vy
riausybė žino visas detales,
tik žmones apgaudinėja, ne
praneša.
Tačiau pagrindinė problema
yra ne informacijos stoka, bet
žmonių skeptiškas nusistaty
mas. Nepaisant, kad karinė
vyriausybė išleido milijonus
dolerių, besistengdama nuo
dugniai ištirti šį įvykį, nepai
sant, kiek kartų buvo oficia
liai paskelbta, kad New Mexico valstijoje rastos skeveldros
yra tolimų skrydžių atmosfe
ros tyrinėjimo balionų lieka
nos, kad jokių erdvėnų lavonų
nebuvo, bet tais aiškinimais
atsisakoma tikėti. Šiai keistai
sukakčiai paminėti buvo nese
niai išleista dar viena/knyga
- „Case Closed”, susidedanti
iš karinės aviacijos surinktų
duomenų apie Roswell įvykį.
Knyga turi 231 psl. ir vądįnama „paskutiniu oficialių žo
džiu” apie šį incidentą. Su
prantama, kad ir tuo pasaky
mu žmonės netiki, vis tebe
tvirtindami, kad tai dar vie

kad jis bernas, bet labiausiai, kad jis mergos vaikas.
Neišdrįsau. Neišdrįsau nei su Severiuku šnekėti.
Mudu tik buvom kartu, tik jautėm vienas kitą, bet
žodžiais nebuvom pasisakę. Juk jis irgi matė, kad Pe
liksas čia sukiojasi ne taip sau. Visas kaimas turėjo
ūžti, nes manęs ne tik mergaitės, bet ir senoji Banienė
aną dieną paklausė, ar jau tikrai su Peliksu esam su
tarę. Nežinojau, ką senutei pasakyti, tai juokais nuverčiau. Kaip tikra senė gudriu žodžiu numojau, kad į
tą vyšnią dar daug špokų mėgins nutūpti. O Severiukas nieko. Tai ir aš nieko. Taip ir tylėjom. Tik daug
vėliau ėmiau suprasti, kad ir jam nebuvo kaip pradėti.
Vėliau, kai jau buvom abu žilstelėję, ėmiau ir paklau
siau, kodėl tada nieko nesakė. „Kaip galėjau ką saky
ti?” Pažiūrėjo prisimerkęs tiesiai į akis. „Ką aš galėjau
atnešti į tokį ūkį” Ką galėjau pasiūlyti? Kad galiu
dirbti? Ne vienas bernas galėjo geriau dirbti už mane.
Jėga net su Kaziu, iš kurio ir visus ūkio darbus pra
mokau, negalėjau lygintis. Tai pats save užkandau ir
stengiausi būti toks, kokio kiti norėjo. Dabar ūkis
žydi, vaikai į mokslus eina, o aš to tikrai nebūčiau
išmanęs. Žinai, jaučiuosi laimingas, kad tada galvutės
tau nekvaršinau.
Gal taip reikėjo. Turbūt taip reikėjo. Tik Severiukui tokio galo tikrai nereikėjo. Bet kas žino. Jis pakentėjo, pakentėjo ir dabar gal laimingas tenai sėdi.
Gal net girdi, kaip čia jį apšneku. Ne apšneku, tik pa

nas akių muilinimas iš vyriau
sybės pusės.

Be abejo, daugelis bent
prabėgomis pagalvoja, ar Že
mė yra vienintelė vieta visa
toje, tinkama gyvybei? Nela
bai dar seniai moksliniuose ir
elitiniuose sluoksniuose tokia
prielaida būdavo net pašie
piama, nes jokių konkrečių
įrodymų savo ribotu žvilgsniu
žmogus negalėjo atrasti. Pa
staraisiais dešimtmečiais tas
žvilgsnis gerokai praplatėjo ir
prielaida apie gyvybę kituose
pasauliuose neatrodo tokia
nelogiška. Tiesa, į erdvių ke
liautojų atsilankymą mūsų
Žemėje vis dar žiūrima kaip į
fantaziją. Čia ir vėl susiduria
ma su tuo pačiu reikalavimu:
nėra jokių konkrečių įrodymų,
kad visi „skraidančių lėkščių”,
arba neišaiškintų skrendančių
objektų raportai turi tvirtą pa
grindą. Vienok, jie nesiliauja.

Roswell įvykio mito nemir
tingumą tyrinėjo ne vien kari
nė vadovybė, bet sociologai,
psichologai, antropologai. Du
Brandeis universiteto antro
pologijos profesoriai Benson
Saler ir Charles A. Ziegler pa
teikė teoriją, kad erdvėlaivio
sudužimo populiarumas turi
dvi priežastis. Pirmoji kyla iš
visuomenės sluoksniuose ran
damo nepasitikėjimo vyriausybe
apskritai. Ši pažiūra buvo
maitinama Vietnamo karo,
Watergate, milžiniškų dolerių
sumų, išleidžiamų apsiginkla
vimui bei erdvių tyrinėjimui,
apie kurį eilinis pilietis ne
daug žino. Tikima, kad vy
riausybė kažką slepia, o iš gy
ventojų reikalaujama tylėti ir
apmokėti sąskaitas.

Antroji teorija susieta su
žmogaus nuolatiniu savo vie
tos visatoje ieškojimu. Neiš
semiama Žemės gyventojų
vaizduotė sukuria tolimų erd
vių keliauninkus, kurie, nors
daug už mus pranašesni, vis
dėlto ryžtasi aplankyti šią ne
reikšmingą planetą Saulės
sistemoje. Jeigu tie „viršžmo
giai” mano, kad Žemės gyven
tojai verti dėmesio, vadinasi,
mes ne tokie menkaverčiai...
Gal ir gerai, kad kažkur
žmonijos pasąmonėje glūdi tas
nuolatinis troškimas žinoti,
veržtis į neaprėpiamas tolu
mas. Juk žmogus visų pirma į
didžiąsias atradimų keliones
leidžiasi vaizduotės vežimu, o
tik paskui kuria kitokio varik
lio varomą. Tik liūdna, kad iš
lengvatikių dažniausiai pasi
pelnoma, įperšant jiems men
kaverčius „suvenyrus”, kaip
daroma turistams, vykstan
tiems šiemet į Rosvvell miestą
savo akimis pamatyti, kur
prieš 50 metų nukrito taria
masis erdvėlaivis.

sakoju, kaip kada buvo, ar net galvoju, kad kada taip
buvo. Žinai, kad ir norėdama negalėčiau jo apšnekėti.
Jis man ir dabar tebėra toks pats grynas kaip ašara.
Žinai, laiminga buvau tokį tėvuką turėdama. Ir apie
Peliksą negero žodžio negaliu pasakyti. Buvo ne tik iš
išvaizdos vyras paieškoti, bet ir visą laiką vienodai ge
ras. Prisižiūrėjau juk ir į kitus. Tai kaip vėjai. Vieną
dieną geresnio nereikia, o kitą žiūrėk, kad galvos ne
nusuktų, o jis per visą gyvenimą nė sykio nei balsą
pakėlė, nei kada supurkštavo. Kai pritiko pajuokauti,
buvo pilnas išdaigų, kai reikėjo rimto, rimtesnio
būtum negalėjęs rasti. Ir Severiukui buvo toks pat.
Juk žinojo, turėjo žinoti. Jo piršimąsi, spėju, ne dėdė
Valuntinas, bet tėvukas tvarkė. Senukas numanė, kad
sunku būtų buvę rasti mergaitę, kuriai Peliksas
galėtų nepatikti. Kai iš karto taip skaudžiai susiožiavau, tai ir ėmėsi susipainiojusiai mergaičiukei iš
lengva akis atverti.
Po tų dviejų savaičių Peliksas vis dažniau ėmė ro
dytis. Net ir per gavėnią, Velykų antrą dieną atsivežė
krepšelį margučių. Ir Severiukas nebepabėgo. Visi
kartu valgėm, visi kartu juokavom. Severiukas at
sinešė savo labai dailiai išmargintą margutį, ir nė vie
nas už jo stipresnio neturėjo. Ypač Peliksas mėgino jį
kaip nors nugalėti, net siūlė mušti mainais, bet Seve
riukas į mainus nenorėjo eiti. Pagaliau pasakė: „Kaip
tamstai, tai va dovanoju.
(Bus daugiau)
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MISCELLANEOUS

ATSISVEIKINIMAS IR MINĖJIMAS
GREIT

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Pagal Amerikoje įsisenėju
sią tradiciją, birželio antras
sekmadienis yra skirtas tėvo
garbei, tačiau šių metų data
sutampa su baisiųjų 1941
metų birželio trėmimų į Sibirą
tragedija. Todėl, šalia tėvo pa
gerbimo dovanomis ir maldo
mis, privalome prisiminti ne
kaltas aukas, kurių dauguma
paliko savo kaulus Sibiro tai
gose. Mūsų visuomenėje kar
tais net keli įvykiai pareika
lauja mūsų dėmesio, tai ir
birželio 15-os dienos sekma
dienį pradėjome skirtingose
nuotaikose. Tuoj po pamaldų,
kurių metu giedojo nuostabu
sis „Exultate” choras, susi
rinkus į parapijos svetainę
tradicinei kavutei, Clevelando
LB apylinkės valdybos nariai
kvietė, visus pasirašyti ir
pasiųsti laiškus senatoriams
John Glenn ir Mike DeWine
su reikalavimu remti Lietuvos
įstojimą į NATO. Susidomė
jimas buvo toks didelis, kad
net pritrūko adresuotų vokų,
kurių vieną šimtą buvo parū
pinusi valdyba.
Netrukus buvo pradėtas at
sisveikinimas su dr. Antanu
Butkum jo išvykimo į Lietuvą
išvakarėse.
Lydimas
savo
žmonos Birutės, ligos nuvar
gintas, dr. Butkus kėdutėje
ant ratukų su šypsena iš
klausė trumpos atsisveikini
mo programos. Klebonas kun.
Gediminas Kijauskas, SJ, pa
linkėjo dr. Butkui laimės ir
džiaugsmo, sugrįžus į tėvynę,
Clevelando LB apylinkės kopirmininkas
dr.
Viktoras
Stankus trumpai nupasakojo
dr. Butkaus biografiją, ypač
iškeldamas jo nuopelnus LB
veikloje ir tai, kad jis iš fede
ralinės valdžios išrūpino per
tris milijonus dolerių paramą
lietuvių senelių namų statybai
su 82 butais, dabar žinomais
„Sodybos” vardu. Dr. Butkus
labai pasižymėjo ir medicinos
mokslų srityje, ilgus metus
buvęs garsiųjų Cleveland kli
nikų limpidų
laboratorijos
vedėju.
Kopirmininkė Ada
Stungienė dr. Butkų apdova
nojo gėlėmis ir visi sugiedo
jome „Ilgiausių metų”. Birutė
Butkienė savo vyro ir savo
vardu padėkojo už linkėjimus
ir pareiškė viltį, kad pasima
tysime Vilniuje.
Netrukus nuskubėjome į
Clevelando miesto vakarų pu
sę, kur latvių evangelikų
liuteronų parapijos bažnyčioje
Cleveland Amerikos Baltiečių
komiteto iniciatyva buvo suor
ganizuotos tradicinės ekume
ninės pamaldos prisiminti ir
pagerbti trėmimų aukas. Ne
didelė, bet jauki, bažnyčia bu
vo beveik perpildyta. Atsistoji
mu buvo pagerbtas JAV, Esti
jos, Latvijos, Lietuvos ir Bal
tiečių
vėliavų
įnešimas.
Eisenai vadovavo Cleveland
Amerikos Baltiečių komiteto
pirmininkas Algimantas Pautienis, o dvasininkų eiseną
vedė Dievo Motinos parapijos
klebonas kun. Gediminas Ki
jauskas ir Šv. Jurgio parapijos
klebonas kun. Juozas Bace
vičius, lydimi estų ir latvių
dvasininkų. Latvių choras gie
dojo
„Mūsų
protėvių
tikėjimas” (Faith of our Fathers), o ekumenines pamal
das pradėjo kun. J. Bace
vičius, perskaitęs invokaciją
anglų kalba. Po dar vienos
giesmės dvasininkai skaitė
Švento Rašto ištraukas savo
gimtomis kalbomis. Latvių
pastorius L. Grendze pasakė
jautrų pamokslą, iškeldamas
baltiečių meilę ir įsipareigo
jimus jų gimtosioms žemėms.
Po jo kun. Gediminas Kijaus

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDUODA

kas skatino visus melstis už
Estiją, Latviją ir Lietuvą. „Tė
ve mūsų” sukalbėjome kiek
vienas savo gimta kalba. Kun.
Bacevičiui
suteikus bendrą
palaiminimą, buvo pagiedoti
JAV, Latvijos, Estijos ir Lietu
vos himnai. Išnešus vėliavas,
susirinkome į jaukią parapijos
salę, kurioje buvo paruoštos
gražios vaišės. Buvo nepapras
tai miela ir įdomu pabendrau
ti su latviais ir estais bei pa
sidžiaugti lietuvių iniciatyva,
nes Amerikos Baltiečių komi
teto valdybos keturiolikos as
menų sudėtyje yra aštuoni lie
tuviai, jų tarpe ir pirmininkas
Algimantas Pautienis.
Tai tradicinis Sibiro trėmi
mų minėjimas, kasmet vykęs
įvairiose vietovėse, nuo miesto
centre esančios Šv. Jono kate
dros iki kultūrinių darželių.
Graudu, kad tokie minėjimai
nėra pastebimi žiniasklaidos,
nes jie pasauliui primintų tas
baisias tautžudystės skriaudas,
kurias per ištisus penkis de
šimtmečius vykdė brutali so
vietinė okupacija. Jei žydai
pajėgia propaguoti Holokausto
tragedijas, tai kodėl buvusių
sovietų pavergtų tautų tautžudystė
yra
ignoruojama?
Taip pat mūsų bei kitų bal
tiečių visuomenėje yra jau
čiamas didėjantis abejingu
mas
praeities
tragiškiems
įvykiams, nes susirinkusių
tarpe nesimatė jaunesnių kar
tų. Kodėl? Būtų prasminga
jaunimui duoti konkretų vaid
menį ir jį įtraukti į meninę
programą, kaip tą labai sėk
mingai Clevelande padarė šių
metų Vasario 16-sios minė
jimo organizatoriai, į minė
jimo centrą įtraukę visokio
amžiaus šokantį ir dainuo
jantį jaunimą.

DAYTONA BEACH, FL
PASVEIKINTAS MUZ.
ANTANAS SKRIDULIS
Muz. Antanas Skridulis š.m.
birželio 13 d. šventė savo var
dadienį. Šia proga jam pager
bimą suruošė šio telkinio lie
tuviškosios veiklos rėmėjai
Olga ir Narcizas Kreivėnai, į
savo svetingus namus suk-

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

RIMAS L. STANKUS

Dr. Antano Butkaus išleistuvėse, Cleveland, OH. Iš k.: Lietuvos Garbės konsule Ingrida Bublienė taria atsisvei
kinimo žodžius. Sėdi — dr. Antanas, jo žmona Birutė Butkai ir duktė Rūta Marino. Stovi — LB apylinkės val
dybos vicepirm. A. Stungienė ir Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

viesdami nemažą būrį savo,
Valytės ir muz. Antano Skri
dulių artimųjų draugų.
Olga ir Narcizas į šį telkinį
iš Miami neseniai atsikėlę,
tuoj įsijungė į čionykštę visuo
meninę ir kultūrinę veiklą —
Narcizas
Kreivėnas
choro
„Sietyno” narys, dirba LB
apyl. valdyboje, labai paslau
gus visiems reikale padedan
tis. Jis yra a.a. muz. Juozo
Kreivėno (mirusio prieš 10
metų Čikagoje) sūnus. Olga
puiki šeimininkė, uoliai dirba
„Saulutėje”, visiems padedan
ti. Na ir vaišingumo bei sve
tingumo Olga ir Narcizas tik
rai nestokoja. Jų namuose
dažnai draugų pabendravi
mai, pažmoniai. Ir šis muz.
Antano Skridulio vardadienis
suruoštas pagerbiant jo darbą,
vadovaujant „Sietynui”.
Vaišių pradžioje Joana Grybauskienė padėkojo Dievuliui
už tokią gražią draugystę, pa
linkėjo muz. Antanui Skridu
liui sėkmės. Gediminas Lape
nas ir Jurgis Janušaitis šia
proga prisiminė Valytės ir An
tano Skridulių didelį kul
tūrinį įnašą į šio telkinio lietu
vių gyvenimą, kuris džiugina,
skaidrina ir vyr. amžiaus žmo
nių dienas. Palinkėjo dar daug
gražių vardadienių. Taip pat
prisiminė Joaną ir Vytautą
Grybauskus, jų svetingumą,
draugiškumą, palinkėjo sėk
mingos kelionės tėvynėn ir lai
mingai vėl sugrįžti į gražiąją
Daytona Beach. Jiems sudai
nuota valio, valio ir jų laimei
pakeltas tostas.
Šeimininkas Narcizas Krei
vėnas taip pat sveikino „kal
tininkus”, pasidžiaugė, kad
čia vyksta toks gražus bend
ravimas.
Valytė Skridulienė padėkojo
už dėmesį jos vyrui muz. An

tanui, pasidžiaugė nuostabia
draugų draugyste.
Po birželinių skaudžių įvy
kių minėjimo, Joana ir Vytau
tas Grybauskai, birželio 16 d.
vienam mėnesiui išskrido į
Lietuvą. Jiems linkime gero
vėjo!

PABENDRAVIMO
PIETŪS
Lietuvių
Bendruomenės,
Daytona Beach apylinkės val
dybos tradiciniai pabendravi
mo pietūs vyks ir vasarą. Atei
nantys pietūs Homer’s resto
rane vyks liepos 2 d., trečia
dienį. Numatoma kalbėtojas ir
kiti pranešimai.

BIRUTE KOZICIENE
LB Daytona Beach apyl. val
dybos narė buvo išrinkta at
stove į Pasaulio Lietuvių De
vintąjį Seimą, Vilniuje vyk
siantį liepos 1-7 d.
Ji į Vilnių išskrido kiek
anksčiau, norėdama aplankyti
kai kurias „Saulutės” remia
mas vaikučių prieglaudas. Bi
rutė Kožicienė yra Daytona
Beach „Saulutės” skyriaus pir
mininkė, uoli bendruomenininkė, „Sietyno” choro narė,
gera organizatorė.

rane suruošė su svečiais pa
bendravimo vakarienę. Daly
vavo 16 asmenų, LB valdybos
nariai su antromis pusėmis ir
klubo valdybos pirm. Jonas
Daugėla su žmona. LB pirm.
Mindaugas Petrikas pasveiki
no svečius ir padėkojo jiems
už aplankymą mūsų telkinio.
Svečius globojo Birutė Koži
cienė.

•
•
•
•

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

VALOME

S^2l.

KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

j. BUBNYS
773-737-5168

DANUTE MAYER

773-284-1900

Pigiai ir greitai išvežam
šiukšles, kraustam baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tel. 773-737-2674
arba 773-847-6046

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

MATULAIČIO SLAUGOS NAMAI,

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Putnam, CT. Ieško socialinės
darbuotojos turinčios magistro laipsnį
(MSW). Pageidaujama kalbanti
lietuviškai. Darbas 40 vai. į savaitę.
Kreiptis: 860-928-7976

Šiais metais minėjimą ruoš
Tėvynės sąjungos
Lietuvos
konservatorių
—
Daytona
Beach seniūnija, kuriai vado
vauja Kazimieras Barūnas.
Minėjimas ruošiamas Prince
of Peace parapijos bažnyčioje
ir salėje. Programą atliks
viešnia iš St. Petersburgo ak
torė ir režisierė Dalila Mackialienė ir Kazimieras Ba
rūnas. Meninėje dalyje ir pa
maldose dalyvaus choras „Sie
tynas”, muz. Antano Skridulio
vadovaujamas. Tai bus bene
pirmas po vasaros atostogų
toks renginys.

Jurgis Janušaitis

Startec

SVEČIAI IŠ
ST. PETERSBURGO
LB Daytona Beach apyl. val
dyba į ruošiamą birželio įvy
kių minėjimą, kalbėtoja pak
vietė visuomenininkę iš St. Pe
tersburgo, Angelę Karnienę.
Ji su savo vyru Albinu Kamiu
atvyko į
Daytona Beach
minėjimo išvakarėse, kur ben
druomenės valdyba birželio 14
d. vakare, Sophie Kay ręsto-

midland Federal

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
l TOLIMUS
KRAŠTUS !

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
HE KRAŠTAI TAIP
TOLI, KAIP TOLI
JŪSŲ TELEFONAS!

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

už minutę
kalbant su Lietuva
24 vai į dieną
7 dienas per savaitę

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVĖ.
(708) 598-9400

FREEDOM PLAN
Australija................ ............. 42c
Kanada.................... ............. 19c
Vokietija................... ............ 34c
Anglija..................... .............29c
JAV............................ .............13c

asa«c<
IDUAi HDU9MG

LENDER

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
EŪUAL HOUSING

L.EMDER

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long distance company'
Iru

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. ĖST

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

RTECr

Casimir G. Oksas, President

The Star of Long Dislance Savings

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
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LAIŠKAI
LIETUVIAMS LABAI
SVARBI PROGA
Sekmadienio, birželio 22 die
nos „Chicago Tribūne” laik
raštyje, „Commentary” pusla
pyje išspausdintas gan įdomus
žurnalisto Stephen Chapman
straipsnis, kuris svarbus ir
lietuviams, nors tiesiogiai taip
neparašyta. Straipsnis pava
dintas „Idealists wanted; conservatives need not apply”.
(Idealistai reikalingi, konser
vatoriai, nesikreipkite.)
Straipsnyje paminėtas Grover Norąuist, konservatorius
aktyvistas, gerai žinomas Washington, DC, kuris 1980 me
tais padėjo Afganistane, Mozambiąue ir Angoloje antiko
munistinėms jėgoms. Jis da
bar steigia komunizmo nukentėjusiems muziejų, kuris būtų
panašus Holocaust muziejui
Washington, DC.
Autorius rašo, kad Norąuist
yra baigęs Harvard Business
School' ir galėtų užsidirbti
didžiausius pinigus, bet jis gy
vena labai kukliai ir jam
nerūpi turtas.
Manyčiau, kad lietuviams
yra gera proga išeiti iš savo
kaimo ir prisidėti prie to mu
ziejaus steigimo bei kūrimo.
Jau laikas parodyti pasauliui,
kad ne tik žydų tauta nu
kentėjo, bet nukentėjo ir
šimtai tūkstančių nekaltų
aukų, jų tarpe ir lietuvių. Jei
mes neparodysime dabar, il
gainiui dings archyvai, jau da
bar.. miršta liudininkai, ir
būsime likę be jokių įrodymų,
kad Lietuvos žmonės, Lietu
vos žemė nukentėjo, ir dar vis
kenčia, nuo siaubingų prisimi
nimų.
Chapman pradžioje straips
nio kalba apie Robert Kenne
dy, Jr., idealizmą, bet nors jis
kartais turi nesusipratimų su
Nordąųįst, bet palyginus su
Kennedy, Jr., Chapman sako,
jei nori būti žinomas kaip
idealistas, reikia įgyvendinti
tikrus idealus.
Pranė Šlutienė
Chicago, IL

AR BŪSI SAVO ŠALYJE

Profesoriaus V. Landsbergio
viešnagė Amerikoj šį kartą su
sijusi ne tik su politiniu, bet ir
kultūriniu Lietuvos gyvenimu.
Vašingtone profesorius skaitė
pranešimą, minint pirmos lie
tuviškos knygos — Martyno
Mažvydo „Katekizmo” 450
metų sukaktį, o Čikagoje buvo
pakviestas pristatyti M. K.
Čiurlionio kūrinių knygą —
albumą.
Sovietų laikais M. K. Čiur
lioniui buvo skiriama labaimažai dėmesio (kai tuo tarpu
Japonijoj steigėsi Čiurlionio
klubai). Tik 1987 metais Lie
tuvoj buvo įkurta Čiurlionio
draugija. Jos pirmininku iš
rinktas V. Landsbergis, kuris
35 mokslinės veiklos metus
skyrė Čiurlionio asmenybės ir
jo meninės kūrybos studijoms.
Stambiuose
veikaluose
ir
straipsniuose
Landsbergis
plačiai ir nuosekliai atskleidė
Čiurlionio ryšius su lietuvių
tautos istorija, kultūra, liau
dies meno tradicijomis. Jis re
dagavo Čiurlionio fortepijoni
nius kūrinius ir juos įtraukė į
savo pianistinį repertuarą.
Skambina juos, garsindamas
Čiurlionį su dideliu įžvalgumu
ir meile.
Čiurlionis-kūrėjas ir Landsbergis-tyrinėtojas tarytum įrė
mina 20-jo amžiaus lietuvių
dvasinės kultūros plėtrą. Tai
lyg du vyreliai, kurie, susilieję
į vieną sraunią upę, atgaivina
tautos dvasią ir pakelia ją į
laisvės žygį.
Tačiau Čiurlionis nesulaukė
gimtajame krašte savo kūry
bos puoselėtojų ir dažnai teko

duonos kąsnio ieškoti svetur.
Nepriimtinas jis buvo sovie
tiniams kultūrininkams be
veik 50 metų.
Vytautui Landsbergiui jau
posovietinėj Lietuvoj eiti doros
politikos keliu — taip pat sun
kus ir nedėkingas uždavinys.
Kilęs iš garbingų Landsbergių-Žemkalnių
(senelis —
dramaturgas, tėvas — žino
mas architektas ir kalbininko
J. Jablonskio (motina Jablonskytė — V. Kudirkos krikšto
dukra) šeimų, V. Landsbergis
paveldėjo ne tik mokslininko
gabumus, bet ir demokratines
— patriotines pažiūras. Gilus
tikėjimas savo tautos žmo
nėms atnešė ne tik pergalių,
bet ir nusivylimų.
Atgavus nepriklausomybę,
atrodė suprantama, kad visi,
kas būriavosi laisvės susirin
kimuose, pasuks nauju Lietu
vai keliu. Atrodė neįmanoma,
kad visko pertekęs kolūkio
pirmininkas nuskriaus —
apiplėš kolūkietį, nes labai
daug buvo kalbėta apie LDD
partijos meilę darbo žmogui.
Daja, deja. Visa „buvusiųjų
gvardija siekė įrodyti, kokia
Lietuva silpna, skurdi ir ne
galėsianti savarankiškai išsi
laikyti”.
Po bankų išgrobstymo ir
ekonomikos
sužlugdymo
dažnai Lietuvoj išgirstame,
kad „prie rusų” buvo geriau
gyventi, mat, nors vergas, bet
duonos kąsnis užtikrintas ir
pasivogti šio to galima. Tad
Landsbergiui „prilipo” ne tik
kūrėjo, bet ir griovėjo, titulas.
O, artėjant prezidento rinki
mams, visur ieškoma profa
šistinių, prokomunistinių pro
fesoriaus „ydų”. Štai kaip
„meistriškai” supainiojami du
dalykai: atseit, Landsbergis
universitete dėstė marksizmą,
o ne atvirkščiai — marksizmo
universitete skaitė paskaitas
apie Čiurlionį.
Lietuvių Katalikų mokslo
akademija vienbalsiai išrinko
Vyt. Landsbergį garbės akade
miku. Tad ar verta nuolat
„tyrinėti”, kokiai religijai —
reformatams, babtistams ar
kt. priklauso profesorius?
Daug sunkumų, klastos pa
tiria šiandien Lietuva, o dalis
tos naštos tenka Vytautui
Landsbergiui. Todėl taip daž
nai jis svajoja apie dorą, sau
gią, pasiturinčią Lietuvą, ku
rioje, palikęs politiko kėdę,
galėtų tęsti savo mokslinius
darbus. Jų dėka pasaulis vis
plačiau sužino apie lietuvių
tautos genijų Čiurlionį.
Amerikoje gyvenantys lietu
viai galėtų plačiau supažin
dinti visuomenę su Čiurlio
niu. Radijo studijos „R” vado
vams siūlau pakeisti lietu
viškos laidos šaukinius, ku
riems
dabar
panaudota
Mozarto simfonijos tema. Pui
kiai tiktų M. K. Čiurlionio
simfoninės poemos „Jūra”
ištrauka. Norėtume dažniau
girdėti atliekant Čiurlionio
kūrinius. Neseniai girdėjome
M. Rubackytę, skambinant
Čiurlionio preliudus, bet ver
tėtų gauti prof. Landsbergio
įrašus, nes Čiurlionio muziką
jis skambina ypač subtiliai ir
profesionaliai.
Birutė Minkevičienė
M. K. Čiurlionio draugijosnarė

FANTASTIŠKOS IŠVADOS

Viliaus Bražėno bėda yra,
kad jis, tai kas parašyta, skai
to kaip jam patinka, o ne taip,
kaip buvo parašyta („JAV
spaudos klausimu”, laiškai,
birželio 20 d.). Jis perskaitė,
kad aš savo straipsnelyje „The
Washington Times” dienraštį
pavadinau ” ’mūnių’ religinės
sektos” laikraščiu, kai tuo tar
pu aš rašiau, jog Michael

Niūniuok, naktie, mums giesmę
Varpelių švelnumu,
Jau Dievas ranką tiesia
Ir laimina visus.

Ir. Šerelienė

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1997 m. birželio 6 d.
Kalifornijoje, būdama 32 m., automobilio nelaimėje buvo sun
kiai sužeista ir pasiekė Viešpaties namus birželio 22 d., 1:30
v.r.

A.tA.
GAILĖ REGINA EIDUKAITĖ
KUNSTMANIENĖ

Nuotr. dr. Kazio Ambrozaičio

Dobbs nebuvo „...’mūnių’ reli
ginės sektos įsteigto ir daugu
moj išlaikomo ’The Washington Times...’ korespondentas.
Nepaneigiamas faktas, jog
„Wash. Times” buvo Rev. Sun
Myung Moon bažnyčios įsteig
tas ir tebėra iš dalies jos
išlaikomas. Tad neaišku, ko
dėl šio, kai kam gal nežinomo,
fakto paminėjimas pavadintas
„susidorojimu”, nebent Bražė
nas tokią to laikraščio gimi
nystę laiko kokia didele gėda
ar dėme, kurią reikėtų nu
slėpti.
Dėl laikraščių įtakos, tai te
galima tik nurodyti, jog, 1995
m. duomenimis, savaitės die
nomis „The Washington Times
Post” turėjo virš 852,000 skai
tytojų, o „The Washington
Times” truputį per 90,000 tai
gi, kiek mažiau, nei toks vi
siems svarbus JAV spaudos
galiūnas, kaip Winston-Salem
N.C., „Journal”. O, kadangi,
„Wash. Post” akcijos parda
vinėjamos atviroje rinkoje, tai
pulkininkas Bo Hi Pak, kurio
bažnyčios vienas „priesakų”
yra pasidaryti turtingu, tų ak
cijų įsigydamas, tikriausia
klaidos nepadarė. Toks jo pir
kinys, tačiau, neturėjo jokios
įtakos laikraščio „politinei li
nijai”, tad ši Bražėno „žinia”
su diskutuojamu klausimu ne
turi nieko bendro. Tokių
„Wash. Post” „savininkų” tik
riausia yra tūkstančiai.
Dėl visų kitų Bražėno išve
džiojimų (pvz., kas buvo 1933
metais) tai neverta gaišinti
nei laiko, nei laikraščio vietos.
Jo mūsų „apšvietimas”, kad
„JAV dešinieji ’Washington
Post’ dažnai vadina ’Washington Pravda’ ” man primena
mūsų trejų metų dukraitę,
kuri visiem savo draugam su
džiaugsmu pareiškia: „Aš tu
riu trūkį (hemia), o tu neturi”.
Ją operuos liepos devintą die
ną. Deja, moderni medicina
nerado žolelės, kuri pagelbėtų
laiško autoriui fantazijom nu
sikratyti.
Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

AJA.
IZIDORIUS NAUSĖDA
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirę 1997 m. birželio 26 d., sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Gaurės valsčiuje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: dukros Angelė Štropienė su vyru Antanu,
Violeta Larry; sūnus Algis su žmona Dalia; aštuoni anūkai ir
trys proėnūkai.
Veli’onis pašarvotas sekmadienj, birželio 29 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 30 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos‘.bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šy.-Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietpje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos
vaikų globai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukros, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti gi
minės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Ai■

A.fA.
JUOZAS Z. STROKAS
Gyvfeno Bridgevievv, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. birželio 25 d., 5:47 vai. vakaro, sulaukęs 85
metų. į.
Gimė Lietuvoje, Bartininkuose. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nufiūdę liko: žmona Stanislava Kizlaitytė, sūnus Sau
lius, marti Audra; Lietuvoje brolis Stasys, sesuo Gražina Na
vickienė su šeimomis ir brolienė Uršulė Strokienė. Taip pat
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai, Tauragės klubui.
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 27 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, brolis, sesuo ir kiti gi
minės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

sekmadienj, liepos 27 d.
Nek.Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut
VALDO ADAMKAUS
PREMIJA —
MOKSLININKUI
BENEDIKTUI
JANKAUSKUI

Šiemet kasmetinė JAV lietu
vio gamtosaugininko Valdo
Adamkaus aplinkos apsaugos
premija paskirta Lietuvos
žemdirbystės instituto vyres
niajam moksliniam bendra
darbiui, habilituotam dakta
rui Benediktui Jankauskui.
Šia premija įvertinama B.
Jankausko monografija „Dir
vožemio erozija” bei kiti dar
bai, susiję su dirvožemio Lie
tuvoje apsauga.
(BNS)

Nuliūdę liko: vyras Linas, tėvai Danutė ir Edmundas,
seserys Jūratė, Dalia, Vida su šeimomis, broliai Alvydas su
šeima, Saulius ir Julija, uošviai Sofija ir Ričardas, kiti gi
minės draugai ir pažįstami.
Gailė gimė ir augo Čikagoje. Buvo skautė nuo penkerių
metų, priklausė Aušros Vartų tuntui, Akademiniam skautų
sąjūdžiui, Pasaulio jaunimo sąjungai, Lietuvių Bendruome
nei, Moterų federacijos jaunimo sekcijai, „Žilvičio” studentų
tautinių šokių grupei, bendradarbiavo lietuvių spaudoje.
Baigusi Čikagoje lituanistines mokyklas ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą, mokytojavo Dariaus ir Girėno lituanis
tinėje mokykloje.
1987 m. baigė University of Illinois Čikagoje, įsigijo dvi
gubą bakalaurą — politinių mokslų ir istorijos. 1990 m. baigė
John Marshall teisės mokyklą su Juris Doctor (J.D.) laipsniu.
Persikėlusi gyventi į Kaliforniją, išlaikiusi California Bar
egzaminus, dirbo advokate Cox Buchman Padmore ir Sharkarchy įstaigoje.
Bus pašarvota birželio 27 d. penktadienį, nuo 2 v. p.p. - 9
v.v. D. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (prie
Derby Rd.) Lemont, IL. Atsisveikinimas 7:30 v.v.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai”
arba Vydūno fondui.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. iš laidojimo
namų 9:30 v.r. bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, 14915—127th St. Lemont, IL, kurioje 10:00 v.r. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už mirusios sielą. Po Mišių
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, tėvai, seserys, broliai, uošviai.

A.fA.
KAZYS LIETUVNINKAS
Gyveno Palos Park, anksčiau Hickory Hilis ir Čikagoje,
Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. birželio 22 d. Lietuvoje, 8 vai. ryto, sulau
kęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Viščiakaimo
kaime. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: žmona Adelė Juškaitė, duktė Žibutė
Pranckevičienė, žentas Pranas; sūnūs: Vytenis, marti Elzytė,
Gintaras, marti Dalia; anūkai: Juozas, Emilija ir Alena
Pranckevičiai, Julius, Andrius, Vija ir Dovas Lietuvninkai;
seserys uršulė Balskienė, su šeima, Agnė Žitkienė su šeima,
Marija Valiukevičienė su šeima; uošvė Adelė Juškienė.
Velionis buvo brolis a.a. Alfonso ir a.a. Adolfo.
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui; buvo
Lietuvos Konservatorių partijos rėmėjas.
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 27 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai”.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs, anūkai, seserys ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

AJA.
PETRUI PRANIUI PRANSKIEČIUI
netikėtai baigus šią žemišką kelionę, netekome mielo
ir kilnaus lietuvio. Nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną
BIRUTĘ EIDŽIŪNAITĘ PRANIENĘ ir sūnus VIDĮ
ir EDĮ su žmona. Kartu liūdime.
Jurgis ir Marija Janickai

Balys ir Genovaitė Narbutai

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00

12:00

Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas:
J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM
VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00

Neringos stovyklautojų
Vėliavų nuleidimas

4:00

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:30

MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

PROGRAMA

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

Kazys ir Eugenija Prišmantai

Stasys ir Stasė Damuliai

A.fA.
KAZIMIERAS LIETUVNINKAS
Mielieji, žmona ADELE, dukra ŽIBUTE PRANCKEVIČIENE su šeima, sūnūs, VYTENĮ ir GINTARAI su
šeimomis, Jis, kurį jūs labai mylėjote, iškeliavo
amžinai. Skaudžios netekties valandoje skausmingo
mis širdimis su jumis kartu liūdi visa
Lapkų šeima

5

6

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. birželio mėn. 27 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

TRYS SUSITIKIMAI SU
VYTAUTU LANDSBERGIU
Retai
Amerikoje
lankosi
aukščiausi Lietuvos valstybės
pareigūnai prezidentas ir Sei
mo pirmininkas. Dar rečian
būna progų su jais susitikti,
pabendrauti Čikagoje ir prie
miesčiuose net tris kartus per
nepilną parą. Tokia trijų
įvykių grandinė įvyko š.m.
birželio 20-21 dienomis Seimo
pirmininkui prof. Vytautui
Landsbergiui trumpam atvy
kus į Čikagą po Lietuvos vals
tybinių reikalų tvarkymo Washington, DC.

Čiurlionio pasaulis

Tragiškojo birželio paminėjime Cicero, IL, birželio 8 d., iš kairės: Irena
Zeliūnevičienė, LB Cicero apylinkės valdybos pirm. Raimundas Rimkus
ir Algimanta Stasaitienė.
Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos Respublikos Ge
neralinis garbės konsulatas

„Kranto” valdyba prane
ša, kad šeštadienį, birželio 28

Čikagoje praneša, kad vasaros
atostogų laiku nuo liepos 14
d. iki rugpjūčio 4 d., bus
uždarytas — nedirbs. Šiame
laikotarpyje
galite
visais
rūpimais klausimais kreiptis į
LR Generalinį konsulatą New
York, NY, telefonu 212-3547840 arba faksu 212-354-7911.
Atkreipiame dėmesį, kad
nuo rugpjūčio 4 dienos, LR
Generalinis garbės konsnlatas
Čikagoje, 6500 S. Pulaski Rd.,
interesantus priiminės tik pa
gal susitarimą antradieniais,
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais tarp 10 vai. ryto ir 1 po
pietų. Prašome kreiptis telefo
nu 773-582-5478 arba faksu
773-582-0961. Atsakovui atsi
liepus, prašome palikti žinią
bei telefono numerį ir bus atskambinta.

d., 7:30 vai. vak., vakaronės
metu Šaulių namuose, 2417
W. 43 Str., kalbės svečias po
litologas prof. Aleksandras
Štromas. Jis numato pana
grinėti keletą temų: Lietuvos
vidaus ir užsienio politika pa
saulio palyginime; kandidatai
į Lietuvos prezidentus; poky
čiai Lietuvoje, žvelgiant į atei
tį. Po to bus galima klausti
klausimus. Kviečiami visi, be
sidomintys Lietuvos pulsu,
dalyvauti susitikime. Po pas
kaitos, kaip ir visada, bus
linksma muzika, šokiai.

Sės. pranciškiečių 75 m.
sukakties šventė yra šį sek
madienį, birželio 29 d. Mišios
bus aukojamos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje
Brighton Parke 10 vai. r., po
Mišių pabendravimo valan
dėlė parapijos salėje, o 1 vai.
p.p. iškilmingi pietūs pa
rapijos mokyklos salėje.

Anglijos Lietuvių klubas
birželio 29 d., sekmadieni,

„Draugo” šventė gamto
je, kaip kiekvienais metais,
rengiama ir šiais — rugpjūčio
3 d., sekmadienį. Galbūt apie
pačią šventę dar per anksti
kalbėti, bet tikrai ne per anks
ti paprašyti, kad mielieji
mūsų skaitytojai paaūkotų lai
mikių, kūrie taip paįvairina
šventę ir pradžiugina laimė
tojus. Jeigu turite gražių laimikiukų, atvežkite į „Draugo”
administracijos raštinę darbo
dienomis.

Šv. Šeimos viloje (Holy
Family Vilią) labai reikia
savanorių: lankyti ir pasi

kalbėti su seneliais gyvento
jais,
padėti juos pavalgydinti,
nuo 12 vai., Vytauto Didžiojo
pasivaikščioti
su jais ir pan.
šaulių rinktinės salėje, 2417
■
Pagalbos
reikia
priešpietiniu
W. 43 Str., rengia pirmąją va
metu.
Visais
klausimais
pra
saros gegužinę. Bus įvairus
šoma
kreiptis
į
Steve
Mcmaistas, atsigaivinimas, lai
Clure,
tel.
312-655-7987.
mės šulinys ir kiti įvairumai;
bus pasveikinti Petrai ir Povi
Kauno
Technologijos
lai, o taip pat Vladai. Prie ge universiteto tautinio meno
ros nuotaikos prisidės Kosto ansamblis „Nemunas” kon
Ramanausko orkestras. Visi certuos Čikagoje, Jaunimo
kviečiami ir laukiami.
centre, liepos 7 d., 7 vai. vak.
Rengėjai
kviečia
bilietus
Sekmadienį, birželio 29 įsigyti iš anksto ir dalyvauti
d., 12 vai., 103 kambaryje, šioje lietuviško šokio, dainos
Pasaulio lietuvių centre, jau
bei muzikos šventėje. Bilietus
na medikė Aida Mikučausgalima gauti „Seklyčioje”, Pa
kaitė nemokamai pamatuos
saulio lietuvių centre, Le
kraujospūdį.
Pasinaudokite
monte, ir užsisakyti telefonu
proga.
773-737-6792.

Pirmasis susitikimas vyko
penktadienio (06.20) vakare
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio dailės darbų al
bumo sutiktuvėse su specialia
programa. Sutiktuves ruošė
JAV LB Kultūros taryba, va
dovaujama Alės Kėželienės.
Šiame vakare, pavadintame
„Čiurlionio pasaulis”, gera
šimtinė Lietuvių kultūros my
lėtojų susitiko prof. Vytautą
Landsbergį kaip didįjį M. K.
Čiurlionio muzikos gerbėją,
skleidėją ne tik Lietuvos Mu
zikos akademijoje ir už jos
ribų žodžiu, raštu bei fortepi
jono muzika.
Svečią iš muzikos pasaulio,
prof. Vyt. Landsbergį, susirin
kusiems pristatė Alė Kėželienė, pranešdama, kad Lietu
vos Katalikų mokslo akademi
ja vienbalsiai jį išrinko pilna
teisiu
nariu.
Aptardamas
Čiurlionio muzikinį pasaulį,
prof. Vyt. Landsbergis prisi
minė jo paskelbtus raštus ir
išleistas knygas, džiaugėsi,
kad šiais metais išleistame
pilnaties albume, finansuo
tame Algirdo Truskausko ir
bendradarbių, Lietuva dabar
jau gali parodyti pasauliui
pilnutinį Čiurlionį su jo pa
veikslais, eskizais ir mintimis.
Leidinys rinktas ir maketuo
tas Lietuvos Rašytojų są
jungos techninio centro, iš
leistas „Fodio” leidyklos, turi
276 puslapius, spausdintas
Romoje, 1997 metais.
M. K. Čiurlionis buvo pa
minėtas ir kaip kompozito
rius, jo „Penkis preliudus” foterpijonu paskambinant Čiur
lionio provaikaičiui Rokui Zu
bovui. Ištrauką iš M. K. Čiur
lionio „Jūros” paskambino ir
prof. Vyt. Landsbergis.
JAV LB Kultūros tarybos
narė akt. Nijolė Martinaitytė,
paminėjusi, kad jūra M. K.
Čiurlioniui padarė nepapras
tai didelį įspūdį, kai jis ją pa
matė būdamas 14 metų, pa
skaitė jo paties mintis, kurios
pagimdė
muzikinę
poemą
„Jūra”. Ji paskaitė ir Janinos
Degutytės
eilėraštį
„Čiur
lionis: Karalių pasaka”. Apie
M. K. Čiurlionio pilnaties al
bumo rengimą papasakojo
svečias iš Vilniaus, Lietuvos
respublikos „Santauta” fondo
tarybos pirm. Algirdas Truskauskas. Programos gale daly
viams buvo įteiktos gėlės,
padėkota susirinkusiems ir
visi pakviesti pasivaišinti.

Konservatorių pusryčiai

Dr. Petras Kisielius (kairėje) iš Cicero, IL, ir Algis Zaparackas iš Detroit,
MI, labai intensyviai diskutuoja svarbius politinius klausimus spaudos
konferencijoje, birželio 21 d., rengtoje „Seklyčioje”. Nuotr. Ed. Šulaičio

I

Antrasis susitikimas su Vy
tautu Landsbergiu, kaip Tė
vynės sąjungos tarybos pirmi
ninku, vyko šeštadienio anks
tyvą rytą, pusryčių metu, Al
berto Kerelio, Konservatorių
rėmėjų Čikagos skyriaus pir
mininko rezidencijoje, kurioje
Vyt. Landsbergis svečiavosi ir
buvo globojamas jau ne pirmą
kartą. Pusryčiuose —' pasita
rime dalyvavo 18 skyriaus
narių, išklausant Vyt. Lands
bergio pranešimą, vyriausybės
ir Seimo darbų apžvalgą, pa
darant Seimo ir savivaldybių
rinkimų analizę bei išvadas
ateinantiems prezidentiniams
rinkimams. Pirmininkavęs Al

bertas Kerelis padarė pa
siūlymų, kaip reikėtų koordi
nuoti rinkiminę kampaniją
tėvynėje ir išeivijoje, labiau
konsoliduojant visų Tėvynės
sąjungos skyrių veiklą. Algis
Stepaitis siūlė Tėvynės są
jungai stipriau atremti spau
doje opozicijos kaltinimus ir
faktų iškraipymus. Siūlė dar
prieš prezidentinius rinkimus
sušaukti visų konservatorių
skyrių JAV ir Kanadoje vado
vybių konferenciją ir asme
niškai dalyvauti priešrinki
minėje akcijoje Lietuvoje.
Paklausus,
kodėl
iškilo
triukšmas Kultūros ministeri
joje sū viceministrų atsistaty
dinimu ir per didelėm iš
laidom valstybės šventės su
ruošimui, Vyt. Landsbergis at
sakė, kad šventė labai reika
linga Lietuvos žmonių nuo
taikoms pakelti, o tam išlaidų
skaičiavimas yra labai reliaty
vus ir gaila, kad jų pristaty
mas spaudoje nebuvo atliktas
laiku. Apskritai, dabartinių
nuomonių skelbimas Lietuvos
spaudoje, radijo ir TV laidose
labai įvairus — nuo vieno
kraštutinumo iki kito. Skel
biama, kad prezidentas turi
gerai atrodyti, o valstybės va
dovavimo darbą atlieka Sei
mas. Kad prezidento ir Seimo
sutarimas valstybei yra daug
svarbesnis, apie tai nutylima.
Tam tikros jėgos blokuoja ir
konservatorių santykius su
Maskva, sudarant įvaizdį, kad
tiems saiitykiams geriausias
asmuo yra Algirdas Brazaus
kas. Tokia rinkiminė neoficiali
kampanija jau vedama ir, be
abejo, ji padidės.
fi
Leonas Maskaliūnas kėlė
nuo seno užsilikusių valdžios
pareigūnų sauvaliavimą Lie
tuvoje, ypač teisėsaugą, poli
ciją, jos komisarus, energeti
kos
pareigūnus,
skriau
džiančius pensininkus, buvu
sius tremtinius ir partizanus,
siūlydamas Tėvynės' sąjungai
ryžtingiau atsikratyti likusio
sovietinio elemento,'; nomenk
latūrininkų, kosmopolitų.
Buvo diskutuotas ir Tėvynės
sąjungos rinkiminiorštabo su
darymas Lietuvoje: ir išei
vijoje, su veiklos koordinavi
mu centre, Vilniuje. Centras
paprašytas plačiau; stipriau
išvystyti savo veiklą, ypač
spaudoje ir TV, stengiantis
tam sutelkti lėšų išeivijoje.
Pobūvis praėjo smagiai, lin
kint Vytautui Landsbergiui
laimėti Lietuvos prezidenti
nius rinkimus, jį remiant viso
mis išgalėmis, dėl Lietuvos ge
rovės.

Spaudos konferencijoje, vykusioje birželio 21 d. „Seklyčioje”, kalba Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, šalia — Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir JAV LB Kultūros tarybos
pirm. Alė Kėželienė.
Nuotr. Ed. Šulaičio

DU KĘSTUTIEČIAI
LIETUVOS SEIME

Liudas Bichnevičius, ku
išteklių spaudos bei TV stam
bių sąskaitų apmokėjimui.
Nemažai konferencijos daly
vių kėlė klausimus, kodėl, vis

ris anksčiau vadovavo labai
populiariam šokių muzikos or
kestrui, neseniai padovanojo
Lietuvių operai puikų pianiną,
reikalingą solistų ir choro re
peticijoms. Jis daug metų su
savo orkestru yra grojęs ope
ros renginiuose, kurį lietuviai
dar ir dabar atsimena. Opera
jam už šią vertingą dovaną
reiškia nuoširdžią padėką.

spaudoje minimi policijos vir
šininkų sauvaliavimai netvar
komi? Kodėl deginami archy
vai, o prokuratūra nusikal
tėlių negaudo ir nebaudžia?
Buvo iškeltas ir sveikatos ap
saugos reikalų nerūpestingas
tvarkymas bei stoka tautinio
auklėjimo Lietuvos mokyk
ARTI IR
lose. Buvo paprašyta Čikagoje
PAGERBSIME
įsteigti profesionalinį kon
ŠVENTŲJŲ
sulatą; dėti pastangas tremti
RELIKVIJAS
nių, kalinių bylų bei kitų Lie
tuvos archyvų atgavimui iš
Sekmadienį, birželio 29 d.,
Maskvos; atsargiau „bičiuliuotis” su lenkais ir kiek galima 11 vai. ryto, Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia, 211 Ripley Place,
greičiau įstoti į NATO.
Atsakydamas
Vytautas Elizabeth, N.J. 07206, minės
Landsbergis sutiko, kad pro savo globėjų šventę iškilmin
kuratūra iki šiol nebuvo efek gomis šv. Mišiomis. Ta proga
tyvi, kad policijos viršininkai ant altoriaus bus išstatyti Šv.
bei policininkai kartais nesą Petro ir Povilo relikvijos ir
žiningai atlieka savo pareigas; kitų šventųjų palaikai. Bažny
kad ligoninių administracija ir čia nuo pat pirmųjų amžių
savivaldybės nesutvarko fi gerbė kūnus kankinių ir
nansinių reikalų ir dėl to nu šventųjų, kurie paaukojo savo
kenčia ligonių priežiūra. Mo gyvybę už Kristų.
Daug lietuviškų bažnyčių
kyklose vyrauja seno palikimo
administratoriai, vedėjai, ku turi Švč. M. Marijos apsireiš
rie nemato reikalo minėti Va- kimo altorius, statulas, vitra
sariol6, dalyvauti Kalantos žus ir paveikslus. Šv. Petro ir
susideginimo metinių minė Povilo bažnyčia turi ir dalį ak
jime, žuvusių partizanų atmi mens ant kurio Švč. M. Marija
nimo pagerbime, visa tai va apsireiškė Šiluvoje piemenė
dindami politikos grąžinimu į liams, bažnytinėse žemėse ga
mokyklas. Į klausimą, ar ne nantiems bandą 1608 metais.
per daug lėšų išleidžia vyriau Jiems pasirodė ant didelio ak
sybės žmonės, važinėdami po mens mergaitė, išskleistais
užsienius, Vyt. Landsbergis plaukais, laikanti ant rankų
atsakė, kad tokių kaltinimų vaikelį ir graudžiai verkianti.
Klebonas kun. Alfredas Ževisada yra, o valstybiniai ry
meikis
visus kviečia atsilan
šiai yra labai svarbūs pačios
Lietuvos
egzistencijai,
jos kyti į šv. Mišias ir pasimelsti
ateičiai ir jos piliečių gerovei. už savo intencijas. Neseniai
Dėl priėmimo į NATO Vyt. yra įdėtas naujas liftas ligo
Landsbergis pareiškė, kad niams ir asmenims nepajė
Lietuva jau dabar yra kandi giantiems lipti laiptais.
datė, kad galutinis priėmimas
Spaudos konferencija
yra ilgesnio laiko procesas,
Trečiasis susitikimas su Lie kad narystė Lietuvai bus su
tuvos Seimo pirmininku Vy teikta.
x Tauragės klubas, pirmi
tautu Landsbergiu įvyko tą
Nors šios spaudos konferen
ninkas
Justinas Šidlauskas,
patį šeštadienio rytą, 11 vai.,
cijos dalyviai daugiausia buvo
globoja 3 Lietuvos našlaičius.
Čikagos lietuvių centre „Sek
spaudos skaitytojai, o ne žur
Pratęsdami globą kitiems me
lyčioje”. Šį susitikimą su spau
nalistai, Lietuvos Seimo pir
tams atsiuntė $450. Našlaičių
dos bendradarbiais ir lietuvių mininko Vytauto Landsbergio
vardu dėkojame! „Lietuvos
visuomene surengė JAV LB pranešimas Čikagos lietuvių
Našlaičių globos” komite
Kultūros tarybos pirmininkė
visuomenei buvo labai svetin
tas, 2711 W. 71 St., Chicago,
Alė Kėželienė, kuri ir vadova
gai sutiktas ir mielai bus lau
vo šiai spaudos konferencijai,
IL 60629.
(sk)
kiamas ateityje.
sutraukusiai apie 60 dalyvių.
Bronius Juodelis
x Dėmesio, lietuviai! Nau
Pranešime Vyt. Landsbergis
jas JAV imigracijos vizų tik
trumpai nušvietė šių dienų
rinimas prasidės balandžio
Primename,
kad
„Drau

Lietuvos ekonominį ir politinį
mėn. Pasibaigusias vizas ga
go
”
administracija
atidary

gyvenimą, pabrėždamas, kad
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
ta
nuo
8:30
iki
4:30
kasdien,
pagerinus mokesčių surin
valstijų gali pasiųsti man duo
kimą, valstybės iždas šiuo darbo dienomis — nuo pirma
menis paštu. Ed Šumanas,
metu padidėjo 5 min. litų ir dienio iki penktadienio. Iki
5701 Linden, La Grange, IL
8:30
vai.
r.
Čikagos
laiku
tele

valstybė jau pajėgi gyventi be
60525, tel. 1-708-246-8241.
užsienio skolų, jau pajėgdama fonai „Drauge” neatsakomi,
(sk)
mokėti ankstyvesnes užsienio todėl malonėkite pasitikrinti
x Akcijų, bonų bei kitų
skolas. Lietuvoje dar yra di laiką savo gyvenamoje vie
vertybių
pirkime ir parda
tovėje
ir
atitinkamai
ats

delė įtaka ankstyvesnių išgy
vime
jums
nuoširdžiai patar
kaičiuoti.
Pasitaiko,
kad
daug
venimų ir korupcija, bankų
naus,
duodami
komiso nuo
kas
skambina
anksčiau
ir
pas

išvagimas, kontrabanda, vals
kui
reikšia
nepasitenkinimą,
laidą,
Albinas
Kurkulis,
tel.
tybės lėšų išnaudojimas yra
312-360-5530
arba
jo
sūnus
nes
niekas
neatsiliepia.
sunkus palikimas iš LDDP
Andrius Kurkulis, tel. 312valdžios laikų. Lietuvos spau
M. Karaska iš Fredricks- 360-5531, dirbą su Oppenda, su mažomis išimtimis,
nėra palanki dabartiniam Lie burg, VA, prie „Draugo” pre heimer Co., Ine. Chicagoje.
Iš kitur skambinkite veltui:
tuvos atstatymui vadovau numeratos mokesčio pridėjo
105
dol.
auką.
Tariame
nuo

tel. 1-800-621-2103.
jančiai Tėvynės sąjungai, ku
(sk)
rioje nėra pinigingų asmenų ir širdų ačiū!
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Kęstutiečiai Vytautas Dudė
nas ir Feliksas Palubinskas
išrinkti į Lietuvos Respublikos
Seimą. Pirmasis Seimo nariu
išrinktas pagal konservatorių
sąrašą, o antrasis — krikš
čionių demokratų sąraše.
Feliksas Palubinskas taip
pat laimėjo rinkimus Kauno
centro apygardoje. Beje, jis
išrinktas Seimo pirmininko
Vytauto Landsbergio pavaduo
toju.
Vytautas Dudėnas darbuo
jasi finansų komitete.

KORPORANTŲ
SUSITIKIMAS SEIME
Kovo 5 d. Lietuvos Respubli
kos Seime įvyko „Kęstučio”
korporacijos kovengtas. Susiti
kimo metu korporantai aptarė
Ateitininkų federacijos peror
ganizavimo
klausimus, Sei
mo nariai Vytautas Dudėnas
ir Feliksas Palubinskas supa
žindino su dabartine politine
situacija. Korporacijos valdy
ba pristatė vadovavimo kursų
moksleiviams
ateitininkams
projektą.

MIRĖ P. BALČIŪNIENĖ
Š.m. gegužės 30 d. Cleve
land, OH, mirė Paulė Bal
čiūnienė, sulaukusi 92 m. am
žiaus.

JAV XV TARYBOS
PIRMOJI SESIJA
JAV LB XV tarybos pirmoji
sesija įvyks Philadelphijoje,
Double Tree viešbučio patal
pose, rugsėjo 27-28 d. Visi na
riai prašomi į tą datą atkreipti
dėmesį.

SKELBIMAI
x

TRANSPAK praneša:

„Statistikos
departamento
duomenimis per sausį visose
Baltijos šalyse užfiksuotas
natūralus gyventojų prieaugio
sumažėjimas — gimė mažiau
žmonių negu mirė. Dėl to Lat
vijoje
gyventojų
sumažėjo
1500, Estijoje — 553, o Lietu
voje — 77 žmonėmis”. Pinigai
ir siuntiniai į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK,

4545 W. 63 St., Chicago, IL
60629, tel. 773-838-1050.
(sk)

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

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir taisome
visų rūšių stogus
Tel. 630-257-0746
Skambinti po 6 v.v.

