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Amerika remia Lietuvos 
istorinio teisingumo komisiją 

Vilnius , birželio 24 d. 
(BNS) — „Mes stipriai re
miame istorinę komisiją holo-
kausto ir sovietinės okupacijos 
nusikal t imams tirti , įkurtą 
prezidento Valdo Adamkaus 
1998 metų rugpjūtį", ketvirta
dienį sakė JAV ambasados 
Vilniuje pareigūnas, pažymė
damas , jog Jung t inės Valstijos 
ket ina finansiškai paremti ko
misijos veiklą. 

Amerikietis komentavo Iz
raelio ambasadoriaus Oded 
Ben Hur pasisakymą Vilniuje 
per neoficialią JAV ir Lietuvos 
žydų organizacijų atstovų va
kariene, kurioje dalyvavo ir 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Keith C. Smith. 

Tąsyk Izraelio ambasado
rius kritikavo, kad „Lietuvos 
prezidentui sudar ius dvily
pę komisiją praeičiai tirti, iš 
esmės statomas lygybės žen
klas tarp nepalyginamų da
lykų — nacių ir sovietų nusi
kaltimų". Pa t s O. Ben Hur 
vėliau pareiškė minėtos va
karienės metu nekritikavęs is
torinio teisingumo komisijos. 

Pernai rugsėjį prezidento 
Valdo Adamkaus sudaryta 
tarptaut inė komisija nacių ir 
sovietų okupacinių režimų nu
sikaltimams Lietuvoje įver
tinti renkasi mažiausiai du
kar t per metus ir tikrina, kaip 
dvi specialistų darbo grupės 
tiria holokausto ir sovietų 
okupacijos metais vykdytus 
nusikaltimus. 

Pasak JAV diplomato, „vi
same pasaulyje tokios komisi
jos pasitarnavo padedant vi
suomenėms geriau suprasti jų 
istoriją ir kultūrą bei įvykusių 
tragedijų mastą". 

„Baltijos valstybių atveju, 
egzistuoja aiški būtinybė iš
tirti tiek žydų genocidą, tiek 
jėga primestos sovietų val
džios represijas", sakė Ameri
kos ambasados pareigūnas. 
Anot jo, „suskirstymas į dvi 
pakomises suteikia komisijos 
darbui deramą kontekstą ir 
formatą". 

Pasak diplomato, Amerika 
šiai komisijai ketina skirti iki 
48,000 dolerių paramą. 

Seimas rengia „ekskursiją" 
į Grūto mišką 

Naotr^ Birželio 24-osios naktį Vilniuje prie Neries, tarp žaliojo ir Baltojo tiltų, Žolynų burtais ir vainikų pluk
dymu prasidėjo Rasos šventė, kurioje dalyvavo sostines folkloro ansambliai, buvo surengta liaudiška vakaronė, 
jaunimo diskoteka. (Elta) 

Izraelio ambasadorius — 
„persona non greta" 

Vilnius, birželio 24 d. 
(BNS) — Nacionaldemokratų 
partijos vadas Rimantas Sme
tona reikalauja atšaukti iš pa
reigų Izraelio ambasadorių 
Baltijos valstybėiŽe Oded Ben 
Hur . 

„O. Ben H u r ir toliau dergia 
Lietuvą. Nežinau, gal Izraelio 
valstybė tam ir paskyrė jį am
basadoriumi", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį teigė 
par lamentaras . R. Smetona 
turėjo galvoje Izraelio amba
sadoriaus pasisakymą pirma
dienį JAV ir- Lietuvos žydų 
vakarienėje Vilniaus Rotušėje 
kai O. Ben Hur nediploma-
tiškai įvertino Lietuvos pas
tangas tirti karo meto nusi
kal t imus ir pavadino Lietuvą 

karo nusikaltėlių prieglobsčiu. 
R. Smetona reikalauja, kad 

O. Ben Hur būtų paskelbtas 
nepageidaujamu asmeniu Lie
tuvoje ir kad j » būtų at
šauktas iš ambasadoriaus pa
reigų. 

Jis taip pat pasigedo aiškios 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos nuostatos Izraelio 
ambasadoriaus atžvilgiu. „Jei
gu reikėtų sukurti mūsų Už
sienio reikalų ministerijos em
blemą ar užsienio reikalų mi
nistro draugišką šaržą, pats 
tiksliausiai ir labiausiai vykęs 
botų strutis, įkišęs galvą į 
smėlį — nieko nematau, nieko 
negirdžiu", pastebėjo R. Sme
tona. 

Kalinamas parlamentaras nori 
dalyvauti Seimo posėdžiuose 
Vilnius , birželio 23 d. 

(BNS) — „Kadangi jūsų valia 
likau Seimo nariu, prašau 
siųsti man visą su Seimo dar
bu susijusią dokumentaciją ir 
užtikrinti galimybę dalyvauti 
Seimo posėdžiuose ir balsuo
ti", sakoma nuteistojo Seimo 
nario Audriaus Butkevičiaus 
pareiškime Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui ir Sei
mo valdybai. 

Seimo kancleris Jurgis Raz
ma perdavė A. Butkevičiaus 
laišką Seimo Teisės departa
mentui . 

„Nenorime duoti atsakymo 
tokiu subtiliu klausimu patys, 
palauksime, ką pasakys teisi
ninkai", sakė J . Razma. 

J i s pažymėjo, kad Lietuvos 
įstatymai nusta to buvimo pa
taisos darbų kolonijoje sąlygas 
ir nenumato galimybės „kur 
nors išvykti, kur nors balsuo
ti". Pasak kanclerio, lig šiol 
Seimas nepraktikavo siun
tinėti par lamentarams doku
mentų paštu. Tačiau A. But
kevičiui skirtieji dokumentai 
„be abejonės bus įdedami į 
Seimo nario dėžutę čia. Sei
me", pabrėžė jis. 

Kancleris priminė, kad A. 
Butkevičius, kaip ir kiti parla
mentarai , tur i padėjėją, kuriai 
mokamas 2 vidutinių darbo 
užmokesčių dydžio atlygini
mas . Be to, kas mėnesį parla

mentarų ūkinėms išlaidoms 
susirašinėjimui, telefonų po
kalbiams apmokėti, raštinės 
reikmenims skiriama maž
daug 1,000 litų. 

A. Butkevičius praėjusiais 
metais nuteistas 5.5 metų 
kalėti už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu. J is ne
pripažįsta kaltės ir teigia ta
pęs politinio sąmokslo auka. 
Birželio 15 d. Seimui pritrūko 
15 balsų panaikinti A. Butke
vičiaus Seimo nario įgalio
jimą. 

Tuo tarpu pats parlamenta
ras ir toliau negaili kan
džios ironijos savo politiniams 
priešininkams ir teisinei siste
mai. J is sako, kad parašų rin
kimas pakartotinei apkaltai 
rodo politikų norą daryti poli
tinę įtaką teismui. „Labai nu
džiugau sužinojęs, kad konser
vatorių partija už pusmečio 
man ruošia naują apkaltą. Sa
koma, kad Dievas, norėdamas 
žmogų nubausti, atima jam 
protą. Taip ir su mano opo
nentais. Vargu, ar galima su
teikti man aukštesnę tribūną 
ir platesnę auditoriją nei ap
kaltos proceso metu. Pažadu, 
kad sekantį kartą atakuosiu 
ne vien 'šiltai sėdintį ir čirš
kiantį' konservatorių lyderį", 
ketvirtadienį žinia-sklaidai iš
platintame pareiškime rašo A. 
Butkevičius. 

Kariuomenės vado skyrimas 
neišvengė nesutarimų Seime 

Vilnius, birželio 24 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį nau
juoju Lietuvos kariuomenės 
vadu paskyrė Joną Kronkaitį, 
tačiau neišvengė šio paskyri
mo politizavimo. 

Už JAV kariuomenės atsar
gos pulkininko, Lietuvos kraš
to apsaugos viceministro J. 
Kronkaičio paskyrimą kariuo
menės vadu pasisakė 75 par
lamentarai, 3 buvo prieš ir 8 
susilaikė. 

Atskiru Seimo nutarimu 
buvo atleistas kadenciją bai
gęs kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas An
driškevičius. 

J. Kronkaičio kandidatūrą 
rėmė konservatorių ir krikš
čionių demokratų frakcijos, 
tačiau centristai ir opozicinės 
frakcijos suabejojo kandidato 
tinkamumu šioms pareigoms. 
Savo frakcijų vardu kalbėję 
konservatorius Algirdas Kat
kus ir krikdemas Povilas Ka
tilius gyrė kandidato nuopel
nus krašto apsaugai, jo kvali
fikaciją ir patirtį. J . Kronkaitį 
parėmė ir Jungtinės bei Ne
priklausomos frakcijos nariai 
Kazys Bobelis ir Kazimiera 
Prunskienė. 

Centriste Rasa Melnikienė 
neabejojo, kad 27-erius metus 
JAV kariuomenėje tarnavęs 
J . Kronkaitis sugebės padėti 
sėkmingai pertvarkant Lietu
vos kariuomenę. Tačiau ji abe
jojo, ar kandidatas gali užimti 
karines pareigas dėl savo fizi
nio pasiruošimo ir amžiaus (J. 
Kronkaičiui yra 64-eri). R. 
Melnikienė apgailestavo, kad 
„dėl kandidato skyrimo buvo 
taikomos išimtys". 

Šių metų pradžioje Seimas 
priėmė Karo tarnybos ir Na
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatymų pakeitimus, kurie 
leido atskirais atvejais užimti 
aukštas karines pareigas as
menims, vyresniems kaip 54-
metai. Paprastai šio amžiaus 
sulaukę karininkai privalo iš
eiti į atsargą. 

Centro ir Socialdemokratų 
frakcijų seniūnų Egidijaus 
Bičkausko bei Aloyzo Sakalo 
nepasitenkinimą sukėlė J. 
Kronkaičio nenoras atsisakyti 
JAV pilietybės. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis apgailestavo, kad 

.Absurdas gimdo ironiją, o 
ironija ta i jau maištas. To ir 
siekiu J u s klausiate, kodėl aš 
nepadedu Seimo nario manda
to? Todėl, kad jis man reika
lingas", rašoma pareiškime. 

Seime „vis atrandama išra
dingų sofistinių išvedžiojimų, 
kaip nebalsuoti už valstybei 
reikšmingus sprendimus". 

Prieš J. Kronkaičio kandi
datūrą pasisakė trys LDDP 
frakcijos nariai. LDDP atsto
vas Gediminas Kirkilas teigė, 

Rusija neigia grobikiškus 
karinių mokymų planus 

kad frakcija buvo nusprendusi 
balsuoti laisvai, tačiau J . 
Kronkaičio atžvilgiu turėjo 
abejonių trimis aspektais: nei
giamai vertino amžių ir tinka
mumą rikiuotės tarnybai, jo 
nenorą atsisakyti dvigubos pi
lietybės, be to, frakcija neigia
mai vertino įstatymo pakeiti
mus „vienam žmogui". 

Vilnius, birielio 24 d. 
(BNS) — Rusijos ambasada iš
reiškė nustebimą dėl spaudoje 
išsakytų teiginių, esą Rusijos 
ir Baltarusijos kariniuose mo
kymuose „Vakarai 99" kariai 
mokomi smogti Baltijos vals
tybėms ir išlaipinti desantą jų 
teritorijoje. 

.Akivaizdūs kai kurių jėgų 
bandymai padidinti įtampą 
konstruktyviame Lietuvos ir 
Rusijos santykių vystymesi", 
teigiama ambasados praneši
me. 

Panašią nuomonę Rusijos 
ambasadorius Konstantinas 
Mozelis išdėstė ir ketvirta
dienį susitikęs su Užsienio 

Lenkai apgaule 
ieško Lietuvos 

lenkų vaikų globėjų 
Varšuva, birželio 23 d. 

(BNS) — Lenkijos labdaringa 
organizacija „Humanitarinė 
akcija" melo pagalba ieško rė
mėjų Lietuvos lenkų mokyk
loms. 

„Humanitarinės akcijos" at
mintinėje Lietuvos lenkų ma
žuma pristatoma kaip „pati 
neturtingiausia ir mažiausiai 
išsilavinusi" Lietuvos visuo
menės dalis. Taip pat teigia
ma, kad, įgyvendinant Lietu
vos švietimo reformą, bus už
darytos dauguma lenkiškų 
pradinių mokyklų, o vienas 
vadovėlis lenkų kalba kainuo
ja tiek pat, kiek visas komp
lektas vadovėlių lietuviškai 
mokyklai. 

Atmintinės autorė Alek
sandra Rezumowa teigė, kad 
ji bent kartą per du mėnesius 
lankosi Lietuvoje ir ,.lab{rt 
sėkmingai" bendradarbiauja 
su lietuviškomis organizacijo
mis. „Tačiau toks situacijos 
'užaštrinimas' padeda pa
traukti daugiau globėjų ir rė
mėjų", aiškino A. Rezumowa. 

„Humanitarinė akcija" tei
gia remianti 1,713 vaikų 40-
yje Suvalkų apskrities mokyk
lų ir 496 vaikus 11-oje Šalči
ninkų ir Švenčionių rajonų 
mokyklų. 

reikalų ministerijos Politikos 
departamento direktoriumi 
Vygaudu Ušacku. Be kitų 
svarbių dvišalių santykių 
klausimų, susit ikime buvo 
kalbama ir apie karinius Rusi
jos ir Baltarusijos mokymus. 
K. Mozelis įteikė Lietuvos dip
lomatui minėtą pranešimą 
spaudai. 

Rusijos ir Baltarusijos gink
luotųjų pajėgų štabų vadų mo
kymai „Vakarai 99" vyksta 
nuo birželio 21 dienos. Spau
doje rašoma, kad, remiantis 
mokymų scenarijumi, Rusija 
ir Baltarusija smogia įspėja
muosius raketų ir aviacijos 
smūgius Baltijos valstybių ka
rinių oro uostų tinklui, kurį 
naudoja NATO. 

Taip pat pranešama apie 
karių treniravimą išsilaipinti 
Estijos ir Latvijos teritorijose, 
o į Lietuvą įvesti Baltarusijos 
pajėgas. 

Žemdirbiai grasina 
streikais visoje 

Lietuvoje 
Vilnius, birželio 24 d. (BNS) 

— Nors vyriausybė jau atsi
skaitė su streikavusiais Jo
niškio žemdirbiais, liepos pra
džioje žemdirbiai su naujais 
reikalavimais ket ina streikuo
ti visoje Lietuvoje. 

Valstiečių partijos pirmi
ninkas Ramūnas Karbauskis 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį teigė, kad galutinis 
sprendimas dėl masinio pro
testo renginio bus priimtas 
pirmadienį partijos tarybos 
posėdyje. Pasak R. Karbaus
ku), Šį kartą žemdirbiai reika
laus aiškios valstybės žemes 
ūkio politikos ir ypatingo dė
mesio pienininkystei ir gyvuli
ninkystei. 

Taip pat bus reikalaujama, 
kad žemdirbių vaikai, įstoję į 
aukštąsias mokyklas, gautų 
valstybinę stipendiją. 

R. Karbauskis teigė, kad 
žemdirbiai užtvers kelius 
maždaug 15-20 Lietuvos rajo
nų. Jis užtikrino, kad šį kartą 

Vi ln ius , birželio 23-24 d. 
(BNS) — Seimo konservato
riai linkę „užgesinti" nutarimo 
projekto dėl sovietinių skulp
tūrų Grūto parke sukeltas ai
stras ir kuo labiau sušvelninti 
jame išsakytus griežtus pasiū
lymus. 

Vienas konservatorių va
dovų, Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Andrius 
Kubilius trečiadienį sakė, kad 
vyriausybei arba Kultūros mi
nisterijai bus pasiūlyta imtis 
parko kūrimo kultūrinės ir is
torinės priežiūros ir padėti 
parko steigėjams. 

Seimas praėjusią savaitę 
pradėjo svarstyti konservato
riaus Juozo Galdiko pasiūlytą 
nutarimo projektą, kuriuo 
siekiama nutraukti soviet
mečio stabų muziejaus sta
tybą ir grąžinti skulptūras 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
žinion. 

Nutar imu vyriausybė būtų 
įpareigojama atšaukti savo 
nutar imus perduoti leninų ir 
kapsukų skulptūras ku
riamam muziejui. Svarstymo 
procedūra dešiniosios daugu
mos balsais buvo pradėta, ne
paisant teisės specialistų pas
tabų, kad projekto nuostatos, 
įpareigojančios vyriausybę at
šaukti savo nutarimą ir orga
nizuoti paminklinių skulptūrų 
grąžinimą nesiderina su Kon
stitucija. 

Pasak A. Kubiliaus, vienas 
siūlymų vyriausybei — „galų 
gale sudaryti sutartį, regla
mentuojančią skulptūrų pa
naudojimą". 

Parką Grūto miške netoli 
Druskininkų kuria privatus 
asmuo Vilimas Malinauskas, 
kurio vadovaujama įmonė 
„Hesona" verčiasi grybų bei 
kitų miško ir" žemės ūkio 
gėrybių konservavimu ir par
davimu. 

J . Galdikas sakė iš pat 
pradžių siūlęs sutvarkyti „šio 
reikalo juridinius dokumen
tus", tačiau daugiau kaip 4 
mėnesius negavęs atsakymo iš 
vyriausybės. Js'ėra skulptūrų 
panaudos sutarties, vadinasi 
nėra tinkamo projekto, o taip 

* Pavojus po l i t iko i r ad
vokato A r t ū r o Paulausko 
gyvybei negrėsė, tačiau teisė
saugos pareigūnai pranešimus 
apie rengiamą pasikėsinimą 
vertina labai rimtai, ketvirta
dienį Seimo posėdyje pareiškė 
vidaus reikalų ministras 
Česlovas Blažys, komentuoda
mas žiniasklaidos pranešimus 
apie užkirstą kelią pasikėsi
nimui į buvusį kandidatą į 
prezidentus, Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) vadą A. 
Paulauską. Pasak ministro, 
policija apie pasikėsinimą su
žinojo iš vienos saugos tarny
bos, į kurią kreipėsi pats A. 
Paulauskas . Č. Blažio teigi
mu, „padėtis buvo visiškai 
kontroliuojama". A Paulaus
kas tam tikrais momentais 
buvo saugomas operatyvinių 
tarnybų, j am pačiam apie tai 
nežinant. Pasak ministro. 
pats A. Paulauskas „nuolat 
vaikšto ginkluotas, jį vežioja 
ginkluotas vairuotojas". >BNS 

„nebus įmanoma padaryti ap
važiavimų". 

Kol kas nėra žinoma, kiek 
tęsis šis protesto renginys. Ta
čiau, pasak R. Karbauskio. 
žemdirbiai nesitrauks tol, kol 
nesulauks konkrečių vyriau
sybės pažadų ar žingsnių. 

pat ir negarantuojama skulp-
tūrų t inkama priežiūra bei at
sakomybė už jas", sake J. Gal
dikas. sPagai dabartine si 
ciją. po poros metų kas nors 
galėtų pareikalauti iš V. 
nausko grąžinti skulpt . 
sakė J. Galdikas. 

A. Kubiliui problema atrodo 
„pernelyg išpūsta"'. „Malinaus
kas liks skolingas Seimui už jo 
parko reklamą'', saka jis. 

Kovo 11-osios Signatarų klu
bo valdyba kviečia parlamen
tarus apsilankyti sovietiniu 
skulptūrų Grūto parke ir ap
tarti jo kūrimą. Signatarų klu
bo nariai mano, kad tik apsi
lankius pačiame parke.galima 
įvertinti tai, kas jau padaryta. 

Gyvento ja i no r i padė t i 
sov ie t in ių s k u l p t ū r ų p a r k o 

s te igėju i 
D r u s k i n i n k a i . (Eita). Per 

4,000 žmonių parašų, palai
kančių sovietinių skulptūrų 
parko steigimą Grūto kaime, 
bus įteikti Seimui ir vyriausy
bei. Juos per kelias dienas 
savo noru surinko Dzūkijos 
gyventojai. 

Viešosios įstaigos „Hesonos 
klubas" direktorius bei skulp
tūrų parko steigėjas Vilimas 
Malinauskas teigė, kad savo 
pagalbą palaikant parko kū
rimą siūlo,ir kitų miestų gy
ventojai, kurie skambina ir 
klausia, ką daryti — ar va
žiuoti prie Seimo, ar rinkti pa
rašus. 

Seimo narys Juozas Gal
dikas, parengęs nutarimo pro
jektą, siūlantį panaikinti vy
riausybės ir jai pavaldžių ins
titucijų nutarimus, leidžian
čius kurti minėtą parką, su
rinko apie 300 jį palaikančiu 
žmonių parašų. 

Prieš kelias dienas paaiškė
ję UAB „Vilmorus" atliktos vi
suomenes apklausos rezulta
tai parodė, kad 63.1 proc. apk
laustųjų pasisako už skulptū
rų rodymą parke, 20.8"proc. 
tam nepritarė. Net 72.4 proc. 
buvo prieš šių skulptūrų su
naikinimą ir tik 10.5 proc. as
menų mane. kad jas reikėtų 
sunaikinti. 

Kilę nesutarimai labai iš
populiarino sovietinių skulp
tūrų parką — paskutiniu me
tu per dieną jame apsilanko 
iki kelių šimtų žmonių. 

* Vokiet i jos p a r d u o t a s 
k a r i n i s minu p a i e š k o s lai
v a s oficialiai tapo Lietuvos 
nuosavybe, kai įgula antradie
nį jame iškėlė savo valstybes 
vėliavą, pranešė kariniu jūrų 
pajėgų vadas komandoras 
Kęstutis Macijauskas. Vokieti
jos uoste dabar remontuoja
mas laivas, kuriam suteiktas 
„Sūduvio" pavadinimas, į Lie
tuvą turėtų atplaukti iki Ka
lėdų. Vėliau jis taps bendros 
Baltijos valstybių karines jūrų 
eskadros BALTRON dalimi. 
Vokietija, pasiūliusi laivą 
techniškai atnaujinti, šiam 
tikslui skyrė 2.5 mln. Vokieti
jos markių (ap>e 6 mln. Lt). 
Lietuva turėtų į laivą inves
tuoti 50,000 dolerių. Be to. Vo
kietija ėmėsi apmokyti laivo 
įgulą, dabar ten tobulinasi 7 
įgulos nariai iš Lietuvos, F: ., 

KALENDOM' S~ 
Birželio 25 d.. Ramute Febnv 

nija. Geistautas. Geist aute. Man' 
minas. Prosperas, Vilhelmas 199.! 
m Lietuvoje vel įvestar litas. 

Birželio 26 d Dovydas, -Jauna
tis. Jonas, Paulius, Salvijus. Vil-
taifte, Virgilijus. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Resiertė 

LIETUVOS KREPSINININKAI 
EUROPOS ČEMPIONATE 

Pirmadienį, birželio 21 d., 
keturiuose Prancūzijos mies
tuose prasidėjo Europos vyrų 
krepšinio čempionatas, kuria
me dalyvauja 16 komandų, 
suskirstytų į keturias grupes. 

Pirmąsias pirmenybių rung
tynes Dižone (D grupė) Lietu
vos krepšininkai pirmadienį 
žaidė su Čekijos komanda. Ki
tose šios grupės rungtynėse 
susitiko Vokietijos bei Graiki
jos komandos. 

Kitose grupėse pirmadienį 
žaidžia: 

A grupė: 
Prancūzija — Makedonija 
Izraelis — Jugoslavija 
B grupė 
Slovėnija — Rusija 
Vengrija — Ispanija 
C grupė 
Bosnija ir Hercegovina — 

Turkija 
Kroatija — Italija 
Trys pajėgiausios kiekvienos 

grupės komandos pateks į 
antrąjį varžybų ratą — dvi 
naujas grupes, kiekvienoje ku
rių bus šešios komandos. A 
grupės komandos žais su tri
mis geriausiomis B grupės ko
mandomis, o C — su D. Per
galės, iškovotos pirmame čem
pionato etape, bus įskaitytos. 

Varžybų aštuntfinalyje žais 
keturios stipriausios kiekvie
nos grupes komandos. Pirme
nybių čempionai bei prizinin
kai paaiškės liepos 3 dieną. 

'BNS) 
PRALAIMĖTOS PIRMOS 

RUNGTYNĖS 
Pirmadienį, birželio 21 d.. 

Prancūzijoje prasidėjusio 31-
ojo Europos vyrų krepšinio 
čempionato pirmosiose rung
tynėse viena šių varžybų favo
ričių Lietuvos rinktinė D gru
pėje netikėtai pralaimėjo Če
kijos nacionalinei komandai 
62:78 (34:43). 

Rungtynes pradėjo šie Lietu
vos krepšininkai: A. Sabonis. 
A. Karnišovas. S. Štombergas, 
T. Masiulis ir D. Maskoliūnas. 
Pirmuosius taškus baudos 
metimais pelne A. Karnišovas. 
Netrukus čekai išlygino bei 
persvėrė rezultatą 5:2. Vėliau 
lietuviams pavyko laimėti at
karpą 16:5. Tada atrodė, kad 
mūsiškiai be didelio vargo iš
kovos pergalę. Tačiau Čekijos 
krepšininkai nenuleido rankų. 
Likus iki pirmojo kelinio pa

baigos 3 min. 45 sek., dau
giausiai L. Bartono dėka, če
kai išsiveržė į priekį 32:31. 
Vėliau, pasinaudoję lietuvių 
klaidomis, jie padidino savo 
persvarą iki 9 taškų. Per pir
mąjį kelinį čekai pataikė net 7 
tritaškius iš 10. 

Po pertraukos Čekijos rink
tinė žaidė dar geriau. Lietu
viai atrodė apsnūdę. Be to, 
mūsiškiai buvo nustebinti ge
ru varžovų žaidimu. Likus 
rungtyniauti 12 min.. čekai 
pirmavo jau 20 taškų skirtu
mu — 40:60. Po to Lietuvos 
krepšininkams buvo pavykę 
sumažinti skirtumą iki 12 
taškų. Tačiau gerai dėl atšo
kusių kamuolių kovoję ir taik
liai krepšį atakavę čekai la
biau priartėti neleido. Likus 
žaisti 5 min., jie vel pirmavo 
20 taškų persvara — 73:53. 
Per daug pasitikėjusiems savo 
jėgomis Lietuvos krepšinin
kams teko pripažinti Čekijos 
komandos pranašumą. (Elta 

LIETUVIAI PATEKO J 
AŠTUNTFINALl 

Trečiadienį, birželio 23 d. 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybėse Prancūzijoje trečiosio-
se D grupės rungtynėse ant
rąją pergalę iškovojo Lietuvos 
rinktine. 82:64 (44:28). nuga
lėjusi Graikijos komandą. 

D grupės varžybose užėmę 
trečią vietą, lietuviai kartu su 
čekais (I vieta) bei vokiečiais 
'IL pateko į čempionato aš-
tuntfinalį. Le Mano mieste 
šios trys komandos kartu su 
Turkijos, Italijos bei Kroatijos 
komandomis sudarys aštun-
tfinalio grupę. Keturios ge
riausios šio rato komandos pa
teks į atkrintamąsias Europos 
pirmenybių varžybas — ket
virtfinalį. 

Trečiadienio rungtynėse Lie
tuvos komandoje sėkmingiau
siai žaidė Artūras Karnišovas 
(20 tšk.i, Arvydas Sabonis (18) 
ir Saulius Štombergas (13). Po 
9 taškus į graikų krepšį įmetė 
Mindaugas Žukauskas ir Kęs
tutis Marčiulionis, po 4 — Eu-
relijus Žukauskas. Gintaras 
Einikis bei Šarūnas Jasikevi-
čius. 1 — Tomas Masiulis. 

Graikijos komandai. D gru
pėje patyrusi visus tris pra
laimėjimus, pasitraukė iš to
lesniu varžvbu. 

ArtOras Karnišovas, pirminėse rungtynėse dėl Europos vyrų krepšinio čempionato, kovoja dėl kamuolio su jį i i 
jo paveržti bandančiais Vokietijos krepšininkais. Nuotr. Eltos. 

Varžybose del Europos vyrų kropsimo čempionato Dijon mieste vykusiose 
rungtynėse su graikais. Vassilios Soulis bando išsaugoti kamuolį nuo jo 
tykojančio Arvydo Sabonio Nuotr Eltos 

LIETUVIŲ VARŽOVAI 
ČEMPIONATO 

AŠTUNTFINALYJE 
Prancūzijoje vykstančio Eu

ropos vyrų krepšinio čempio
nato aštuntfinalyje (F grupė) 
Lietuvos komanda Le Mano 
mieste birželio 26-28 d. žais su 
Turkijos, Kroatijos bei Italijos 
rinktinėmis. 

Be šių komandų, F grupėje 
žais Čekijos ir Vokietijos krep
šininkai. Visos grupės koman
dos į aštuntfinalį iškopė, pa
siekusios po dvi pergales bei 
patyrusios- po vieną pralai
mėjimą. Į ketvirtfinalį pateks 
keturios geriausios grupės ko
mandos. 

Kitoje aštuntfinalio — E — 
grupėje Po mieste žais Jugos
lavija, Prancūzija, Izraelis, 
Slovėnija, Ispanija bei Rusija. 

Pirmąją aštuntfinalio 
dieną — šeštadienį — žais: 

Lietuva — Turkija 
Prancūzija — Ispanija 
Čekija — Kroatija 
Slovėnija — Jugoslavija 
Italija — Vokietija 
Rusija — Izraelis 
Trečiadienį Europos pirme

nybėse sužaistos paskutinio
sios rungtynės keturiose preli
minaraus turo grupėse, po ku
rių iš čempionato pasitraukė 
Graikijos, Bosnijos ir Hercego
vinos, Vengrijos bei Makedoni
jos komandos, neiškovojusios 
nė vienos pergalės. 

Jugoslavija — vienintelė pir
menybių rinktinė, pirmame 
turnyro rate iškovojusi visas 
tris pergales. 

Europos vyrų krepšinio čem
pionato trečiadienio rungtynių 
rezultatai: 

A grupė 
Izraelis — Makedonija 64:62 
Jugoslavija — Prancūzija 

63:52 
Galutinė A grupės turny

ro lentelė (vieta, komanda, 
pergalės, pralaimėjimai, taš
kai): 

1. Jugoslavija 3 0 227:181 
2. Prancūzija 2 1200:196 
3. Izraelis 1 2 191:220 
4. Makedonija 0 3 197:218 
B grupė 
Slovėnija — Vengrija 72:66 
Ispanija — Rusija 72:69 
Galutinė B grupės turny

ro lentelė (vieta, komanda, 
pergalės, pralaimėjimai, taš
kai): 

1 Rusija —2 1.210:191 
2. Ispanija — 2 1 231:229 
3. Slovėnija — 2 1 204:209 
4. Vengrija —0 3 213:229 
C grupė 
Kroatija — Bosnija ir Her

cegovina 65:59 
Italija — Turkija 64:61 
Galutinė C grupės turny

ro lentelė (vieta, komanda, 
pergalės, pralaimėjimai, taš
kai): 

Į.Turkija —2 1 188:169 
2. Italija — 2 1 196:190 
3. Kroatija — 2 1 198:197 
4. Bosnija ir Hercegovina — 

0 3 160:186 
D grupė 
Lietuva — Graikija 82:64 
Vokietija — Čekija 77:68 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. Amerikos Baltie-
čių ir Lietuvių lengvosios atle
tikos pirmenybės š.m. rugsėjo 
11 ir 12 d. vyks Cuyahoga 
Community College, Western 
Campus, 11000 W. Pleasant 
Valley Rd., Parma, Ohio (Va
karinis Clevelando priemies
tis). Varžybas vykdo Clevelan
do LSK „Žaibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), mo
terų (17-34 m.), jaunių A (17-
19 m.), jaunių ir mergaičių B 
(15-16 m.); berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m.), D. (11-12 
m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir 
jaunesnių), vyrų ir moterų 
J5ub-masters" (35-39 m.) visų 
klasių „Masters" — (40-44 m.), 
(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1999 m. 
gruodžio 31 d. Sub-masters ir 
masters — pagal dalyvio am
žių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose 
klasėse. 

Varžybų pradžia: šeštadie
nį, rugsėjo 11 d., 2:30 vai. p.p. 
Registracija nuo 12:30 vai. 

Sekmadienį varžybos tęsis 
nuo 10 vai. ryto. 

Dalyvių registracija pa
geidaujama iki 1999 m. rug
sėjo 7 d. imtinai, šiuo adre
su: 

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. 

Tel. (216) 486-0889. Faksas: 
216-481-6064. 

Papildomi kontaktai: Eglė 
Laniauskienė 216-731-7464, 
Irena Wilkinson 905-822-
0302. 

Lietuvių 1999 m. pirmeny
bės bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, informacijų 
gali kreiptis į A. Bielskų bei 
kitus aukščiau nurodytus as
menis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

JJTUANICOS" FUTBOLININKV 
PADANGĖJE 

„Lituanicos* futbolininkai 
jau artėja prie futbolo pirme
nybių pabaigos. Praėjusį sek
madienį (birželio 20 d.) vyrų 
komanda žaidė savoje aikš
tėje, Lemonte. Tai buvo, prieš
paskutinės šio sezono rung
tynės. 

Vyrų vienuolikė savus ger
bėjus, atrodo patenkino, nes 
laimėjo 5-3 pasekme. Po 3-čio 
rezultato pirmame kėlinyje, 
mūsiškiai atsipalaidavo ir lei
do varžovams šiek tiek pasižy
mėti. Net tris įvarčius pelnė 
mūsiškių pagrindinis šaulys 
Virgis Žuromskas. Po vieną 
dar pridėjo Jorge Espinoza ir 
Kris Kollofon (iš 11 m baudi
nio). 

Šių rungtynių išvakarėse jė
gas išmėgino ir „Lituanicos" 
veteranai, sukovoję taikiai — 
2-2 su italų „Maroons" futboli
ninkais. Mūsiškių naudai 
įvarčius įmušė Rolandas Ur-
bonavidus ir John McCluskey. 

Buvome pranešę, kad birže
lio 13 d. dėl lietaus ir pažliu
gusių aikščių pirmenybių 
rungtynių nebuvo. Tai ne vi
sai atitinka tiesai. Nors dau
guma rungtynių buvo atšauk
ta, tačiau „Lituanicos" vyrai 
išvykoje vis tiek žaidė. Atrodo, 
kad jiems gana stiprus pirmą 
kėlinį lydėjęs lietus padėjo, 
nes įveikė lenkų „Highlan-

Galutinė D grupes turny
ro lentelė (vieta, komanda, 
pergalės, pralaimėjimai, taš
kai): 

1. Čekija —2 1229:211 
2. Vokietija —2 1210:210 
3. Lietuva — 2 1 228:216 
4. Graikija — 0 3 194:224 

(BNS) 

ders" vienuolikę 5-2. Kaip daž
niausia atsitinka, daugiausia 
įvarčių (tris) šiose rungtynėse 
pelnė Virgis Žuromskas. Liku
sius pridūrė — Danas Smul
ky s ir Gytis Kavaliauskas. 

Birželio 27 d. 3 vai. p.p. Le
monte bus žaidžiamos, pagal 
tvarkaraštį pačioje pirmeny
bių pradžioje turėjusios įvykti 
rungtynės prieš lentelės viršū
nėse stovinčią ukrainiečių 
„Wings" komandą. Tačiau jos 
ne taip jau ir svarbios, nes iš 
trečios vietos mūsiškiams pa
kilti, atrodo, maža galimybių. 
O trečia vieta iš 10 komandų 
yra gana neblogas pasiekimas. 

Šiuo metu pirmenybių len
telės pradžioje yra: 1. „United 
Serbs" — 42 taškai, 2. „Wings" 
— 39 (likę žaisti dar 2 rung
tynes), 3. „Lituanica" — 36, 4. 
JLombard" — 28 taškai. 

FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
FINALAS 

„Lituanicos" vyrų futbolo 
vienuolikė šį sekmadienį, bir
želio 27 d., 3 vai. p.p. aikštėje 
prie PL centro Lemonte žais 
paskutines ne tik šio rato, bet 
ir visų 1998-1999 metų „Met
ropolitan" lygos pirmenybių 
rungtynes. 

Mūsiškių varžovas — ukrai
niečių „Wings" komanda, kuri 
lentelėje I divizijoje stovi an
troje vietoje. Nuo jos nedaug 
atsilieka ir mūsiškiai, tačiau 
ukrainiečiai yra sužaidę ma
žiau rungtynių. Jei laimėtų 
mūsiškiai, tai susilygintų su 
jais taškais. Tačiau „Wings" 
dar tuomet rungtyniautų 
prieš „Croatia", kuri šiemet 
yra viena iš silpnųjų pirme
nybėse. 
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TAIKOS ŽYGEIVIAI 
LIETUVOJE 

Birželio 23 d., trečiadienio 
rytą vienuolikos dviratininkų 
komanda, važiuojanti aplink 
pasaulį, pasiekė Lietuvos sie
ną ir kirto ją Kuršių nerijoje iš 
Rusijos pusės. Be atvykusių 
Lenkijos, Peru, Italijos, Kroa
tijos, Vokietijos ir Meksikos 
dviratininkų, yra ir trys lietu
viai — Goda Čiplytė, Sigitas 
Kučas ir Edvardas Žižys. 

Žygeivius pasitiko Neringos 
miesto valdžia, kaimo kapela. 
Vėliau žygio dalyviai buvo iš
kilmingai sutikti Neringos 
miesto savivaldybės aikštėje, 
atidarė dviračių taką Nida-
Preila-Pervalka. Keliautojams 
aplink pasaulį buvo surengta 
ekskursija po Nidą. 

Nidoje prie žygeivių prisi
jungė arti 100 dviratininkų iš 
Lietuvos, kurie su žygio daly
viais 532 kilometrus važiuos 
iki Vilniaus. Čia numatytas 
susitikimas su prezidentu Val
du Adamkum. 

Didįjį tūkstantmečio taikos 
žygį (Great Millennium Peace 
Ride — GMPR) remia Jungti
nių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacija UNES
CO. Oficialiai jis skiriamas 
ateinančiam trečiajam tūks
tantmečiui pasveikinti. 

Pernai, rugpjūčio 6-ąją, Hi
rosimos tragedijos metinių 
dieną, tarptautinė dvirati
ninkų grupė, vadovaujama lie
tuvių, startavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Seattle 
mieste ir išvyko į pusantrų 
metų kelionę aplink pasaulį. 

Taikos žygio dalyviai veža 
40-ies metrų ilgio Taikos juos
tą, simbolizuojančią milijoną 
kartų sumažintą Žemės rutu
lio apskritimo ilgį, kurioje pir
masis pasaulio bendruomenei 
nuo Lietuvos žmonių linkėji
mą įrašė prezidentas V. 
Adamkus ir kurioje pasirašo 
įvairių pasaulio šalių geros va
lios žmonės. 

Pagrindinė žygio misija — 
ne tik atkreipti pasaulio vi
suomenės ir vadovų dėmesį į 
žmonijos egzistencijai iškilu
sią grėsmę dėl karų ir ekologi
nio užterštumo, bet ir asmeni
nio bendravimo pavyzdžiu įro
dyti, kad pasaulio tautų, skir
tingų rasių, įvairiausių kultū
rų, papročių, religijų ir įsitiki
nimų žmonės nori, gali ir pri
valo gyventi taikiai. 

(Elta) 

Futbolo mėgėjai šį sekma
dienį turėtų gausiai atsilanky
ti rungtynėse, nes tada pra
sidės apie dviejų mėnesių per
trauka. 

E.Š. 

EUGENEC OEOKB* DOS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak. Lmn. a. 
Pirmas apyl su Northwo«em un-to 
diplomu, setuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą karną. Pacientai 
prirnami trflrnfiifini piinritiialai 

Susitarimui (kafctf angssfcai) 
T e l 706422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Mi Ava., Hfctory Hfla, IL 
Tci. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M. D. 
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7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.Robe4uf^,HickoryWa». IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava. 

Tel (708) 588-4065 
Valandos pagal susitarimą 

HJMUNOASVeNAS. HID., S.C 
Specialybe - vidau* Rojų gydytojas 

KafcamsIiaiiHII 
6918 W. Archer Ava. 8 * . 5 ir S 

Chicago. IL 60538 
Tet775.22M086 

Valandos pagal susam* ną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 
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KARATTNTNKŲ 
LAIMĖJIMAI 
ŠVEDIJOJE 

Švedijoje vykusiose pasaulio 
vaikų ir jaunučių karatė tau
rės varžybose ir pasaulio jau
nių karatė pirmenybėse Lietu
vos atstovai iškovojo net 27 
medalius - 23 asmeninėse ir 4 
komandinėse varžybose, pra
nešė Eltai Lietuvos Šotokan 
karatė federacijos prezidentas 
Kazimieras Bartkevičius. 

Varžybos, kuriose dalyvavo 
arti 800 sportininkų iš 38 ša
lių, vyko devyniose amžiaus 
grupėse. Lietuvai atstovavo 44 
šalies Šotokan karatė federa
cijos sportininkai. 

Radviliškio „Kentauro" bei 
Kauno Romualdo Montvido 
sporto klubų nariai iškovojo 
po 6 medalius, Mažeikių „Vy
čio" ir Vilniaus „Karate-do" 
klubų atstovai pelnė po 4 me
dalius. Po vieną medalį iško
vojo Panevėžio „Alfos", Kauno 
^Samurajaus" ir Zarasų „Za
rasų" klubų sportininkai. 

Komandinėse varžybose 
bronzos medalius iškovojo Lie
tuvos merginų kumitė rink
tinės narės. (Elta) 

http://Westrnont.IL


RYTŲ EUROPA PO LAISVĖS 
DEŠIMTMEČIO 

THOMAS A. DINE 

Pastarasis dešimtmetis, be 
abejonės, stipriai sukrėtė visą 
pasauli, bet dar labiau Rytų 
Europą. Juk 1989 metais visa 
ši sritis buvo komunistinio re
žimo valdoma, o dauguma Ry
tų Europos valstybių tebebuvo 
sovietų kariuomenės okupuo
tos. Vos dešimčiai metų pra
slinkus, daug tų pačių valsty
bių jau sukūrusios demokra
tines vyriausybes, įsipareigo
jusios gerbti savo gyventojų 
pilietines teises, stengiasi įgy
vendinti laisvosios rinkos re
formas, o sovietų kariniai da
liniai išnyko kartu su pačia 
Sovietų Sąjunga. Laisvosios 
Rytų Europos valstybės skuba 
užimti joms priklausančią vie
tą Vakarų pasaulio saugumo 
ir ekonomikos institucijose. 

Kadangi tiek daug pastarai
siais metais atlikta, yra ma
nančių, kad jau esame pasie
kę „istorijos pabaigą" ir di
dieji iššūkiai bei uždaviniai 
jau praeityje. Bet, kaip žinote 
iš savo patirties, o kiti mokosi 
iš Kosovo krizės ir kitų prob
lemų, kurias dar turi išspręsti 
Rytų Europa, tokiam beato
dairiškam optimizmui buvo 
per anksti pasireikšti 1989 ar 
1991 metais, o šiuo laiku jam 
apskritai neturėtų atsirasti 
vietos. 

Laisvosios Europos radijas/ 
Laisvės radijas (LER/LR), 
ypač jo lietuviškosios laidos 
buvo pirmose fronto linijose, 
kai sovietmečiu tautos sten
gėsi atgauti savo laisvę. Šių 
radįjo laidų darbuotojai 
džiaugėsi kartu su visa Lietu
va, kai jai išaušo laisvės ry
tas. Džiaugėsi, ne kaip 
įvykius stebėjusieji iš tolo, bet 
kaip laisvės kovų bendrinin
kai, talkininkai. Tuo metu 

"': mes; kaip fr jus, manėme, kad 
netolimoje ateityje galėsime 
perduoti laisvės žibintą į išsi
laisvinusio krašto žmonių 
rankas. 

Mūsų galvojimą ta kryptimi 
1990-ojo r .'šimtmečio pra
džioje skatino ir JAV Atstovų 
romai, ir vyriausybė. 1994 m. 
priimtas International Broad-
casting Act, apsprendęs, kad, 
pradedant 1999 m. gruodžio 
mėnesiu, bus pradėtos ma
žinti Laisvosios Europos radi
jo/Laisvės radijo laidos. Mes, 
jų darbuotojai, neabejojome, 
kad netrukus apie LER/LR 
kalbėsime tik būtuoju laiku. 

Bet dabar ne tik mūsų dar
buotojai, bet vis daugiau ir 
daugiau Kongreso narių, tuo 
pačiu ir Rytų Europos sričių 
žmonių, pradeda įsitikinti, 
kad iššūkiai, kuriuos suti
kome ir nugalėjome šaltojo 

karo metu, nebuvo nei kiek 
didesni už tuos, kurie LER/ 
LR laukia kraštuose, gir
dinčiuose šias laidas. Aš esu 
įsitikinęs, kad mes vis dėlto 
laimime abiem frontais — 
esame jau gavę Kongreso pa
ramą, nusitęsiančią ir į dvi
dešimt pirmąjį šimtmetį, ir 
pasiekę savo tikslus tiek Lie
tuvoje, tiek jos kaimyniniuose 
kraštuose. 

Aš kaip tik ir noriu čia 
kalbėti iš pačių fronto linijų 
— tiek iš Vašingtono, tiek iš 
Rytų Europos, noriu papasa
koti, ką jau esame pasiekę ir 
ką dar reikia atlikti. 
«Visų pirma, keletą žodžių 
apie LER/LR apskritai, ir 
ypač apie pastarųjų metų lie
tuviškas jos laidas. 1995 m. 
pabaigoje radijo laidos iš 
Miuncheno perkeltos į Prahą, 
o jų darbuotojų skaičius su
mažintas nuo maždaug 1,600 
iki 440. Mūsų biudžetas taip 
pat buvo sumažintas — nuo 
225 mln. dolerių iki mažiau 
kaip 75 milijonų. Nepaisant 
tų apkarpymų, mes šiuo metu 
dirbame didesnį skaičių va
landų ir siunčiame laidas į 
daugiau kraštų. 

Lietuvi. A.U laidų tarnybos 
darbas yra geras pavyzdys, 
kaip šiuo metu dirbama. Mes 
šiandien turime mažiau dar
buotojų, kaip prieš dešimt 
metų, bet laidas perduodame 
tiek pat valandų per parą, 
kaip anuomet. Negana to, pa
teikiame daug įvairesnę pro
gramą, negu tuo metu, kai 
Lietuva tebebuvo sovietų oku
puota. Be pridėtosios valan
dos ilgio programos, suside
dančios iš žinių ir įvairių kitų 
temų kiekvieną vakarą, mūsų 
laidos dabar girdimos per Vil
niaus valstybinį radiją, mūsų 
lietuviškoji programa taip pat 
pateikia dvi dešimties mi
nučių žinių ir kitų temų lai
das Radiocentrui, kuris yra 
privati komercinė radijo stotis 
Vilniuje. 

Šiuo metu lietuviškoji radijo 
laidų tarnyba turi 7 tarnauto
jus ir apie 10 neetatinių žur
nalistų, kurie pateikia repor
tažus iš Lietuvos. Šis žur
nalistų biuras, įsikūręs netoli 
valstybinės operos ir baleto 
teatro Lietuvos sostinėje, ne 
tik sudaro veiksmingą nepri
klausomų žurnalistų bazę, bet 
dažnai pakeičia ir dirban
čiuosius Prahoje — darbuo
tojai keičiasi kas keturios sa
vaitės. Taip sudaromos progos 
Lietuvos žurnalistams dirbti 
lietuviškose laidose Prahoje 
suteikiant jiems galimybių 
įsigyti vakarietiškos patirties. 

Tuo būdu Laisvosios Europos 
radijas/Laisves radįjas ne tik 
perteikia tikslias, patikimas 
žinias savo klausytojams, bet 
padeda įdiegti atsakingo žur-
nalizmo vertybes, kurių taip 
trūko komunistinio režimo 
laikais. 

Kadangi mes turime labai 
glaudžius ryšius su savo klau
sytojais, lietuviškųjų LER/LR 
laidų Lietuvoje klausoma 
daug gausiau, negu kuria kita 
kalba transliuojamų. Apie 
trečdalis visų Lietuvos gyven
tojų kartas nuo karto klausosi 
mūsų laidų, o maždaug vienas 
iš septynių jas girdi nuolatos. 
Tai labai svarbu ne vien 
mums, tų laidų leidėjams, bet 
taip pat Lietuvai ir jos atei
čiai. 

Galbūt tai sovietinės okupa
cijos palikimas, bet dar daug 
radijo stočių Lietuvoje nepa
kankamai stengiasi atskirti 
faktus nuo savo nuomonių. 
Čia kaip tik pasireiškia di
džiausias skirtumas nuo LER/ 
LR, kuri įsipareigojusi per
duoti tikslias, nešališkas ži
nias. Mes tikime, kad laisvas 
informacijos srautas yra tikra
sis pagrindas, ant kurio stato
ma laisva visuomenė. 

Susidaro nuomonė, kad Lie
tuvoje tam tikra dalis žinia-
sklaidos yra parsidavusi vie
nai ar kitai politinei srovei 
arba partijai ir dėl to žmones 
informuoja labai šališkai. Štai 
tik vienas pavyzdys: didžiau
sias Lietuvos dienraštis ne
bekritikavo buvusio ministro 
pirmininko po to, kai premje
ras, vykdamas atostogų į Šri 
Lanką, pasiėmė kartu dien
raščio redaktorių ir leidėją... 
Mūsų laidos griežtai šalinasi 
nuo tokių sandėrių, dėl to gali 
didžiuotis savo klausytojų lo
jalumu ir pasitikėjimu. 

Mūsų lietuviškosios laidos 
taip pat stengiasi, kad visa 
pateikiama informacija būtų 
skirta parodyti Lietuvos vietą 
visos Europos plotmėje. So
vietmečiu vyriausybės kontro
liuojama žiniasklaida skelbė 
tik apie komunizmo pasieki
mus, bet nutylėdavo neigia
mybes. Buvo pateikiama daug 
žinių iš Maskvos, bet labai 
menkai net apie Lietuvos kai
mynines Baltijos šalis. 

LER/LR lietuviškosios lai
dos užima pirmaujančią vietą, 
pateikdamos, kas Lietuvoje 
yra gera, kas bloga, nieko ne-
nudažydamos per daug tam
siomis spalvomis, bet tuo 
pačiu pernelyg aukštai neiš-
keldamos pozityvesnių reiš
kinių. Mes suteikiame infor
maciją ir apžvalgą, o lietuviai 
gali patys pasidaryti išvadas. 
Mes taip pat negailime infor
macijos apie Lietuvos kai
mynes: Latvįją, Estįją, Len
kiją ir Karaliaučiaus sritį. 
Tas palengvina lietuviams iš

vengti nesusipratimų ir nesu
tarimų. 

Lietuviškosios laidos jau 
turi informacijos puslapį in
ternete, tad galima pasiekti 
daugiau žmonių. Tikiuosi, 
kad ir užsienio lietuviai pasi
naudos šia modernios techno
logijos priemone. Aš raginu 
užsienio lietuvius tai daryti 
dėl dviejų papildomų prie
žasčių. Viena — kad kuo dau
giau susipažintume su Lietu
vos ir jos kaimyninėmis vals
tybėmis, kurios taip pat turi 
persiorientuoti iš komunis
tinės galvosenos į demokra
tišką ir laisvosios rinkos sis
temą; antra — kviečiu visus 
remti mūsų radijo laidas, ku
rios svarbios ne tik Lietuvai, 
bet visai Rytų Europai. 

Palyginus su kaimyninėmis 
valstybėmis, Lietuva yra daug 
pasiekusi. Joje tvarkingai vei
kia demokratinės politikos 
sistema. Ji jau žengusi tvirtus 
žingsnius laisvosios rinkos 
link ir įsijungusi į tarptautinę 
ekonomiką, be to, dabar yra 
pakeliui ir į NATO, ir į Euro
pos Sąjungą. Šį tikslą tiksisi 
pasiekti ateinančio šimtmečio 
pradžioje. 

Kadangi Lietuvai taip gerai 
sekasi, daugelis jau norėtų 
paskelbti ją laimėjusia. Bet 
tai būtų didelė klaida. Visų 
pirma, valstybė, kuri negali 
prisitaikyti prie greitos pa
saulinės kaitos, yra pasmerk
ta likti toli užnugaryje. Jeigu 
lietuviai nesistengs sutvirtin
ti savo laimėjimų, daug gali
mybių, kad šiandieniniai pa
siekimai taps rytojaus pralai
mėjimais. Jeigu lietuviai ne
dės daugiau pastangų, kaip 
iki šiol dėjo, Lietuvai nie
kuomet nepavyks įsilieti į 
vakarietiškos Europos ben
druomenę. 

Antra vertus, dar Lietuvai 
toli gražu iki tobulybės. Nu
sikalstamumas tebesiaučia, se
nosios nomenklatūros vaid
muo dar labai ryškus, daug 
žmonių yra nusivylę kasdien 
sutinkamais sunkumais. Lie
tuvių tauta dar nėra galutinai 
atsikračiusi komunistinės 
įtakos, įdiegtos sovietų okupa
cijos dešimtmečiais. Okupaci
jos padaryta aplinkos žala 
Lietuvoje ir kaimyniniuose 
kraštuose galbūt nublunka 
prieš žalą, padarytą šių sričių 
gyventojams. Aš esu įsitiki
nęs, kad komunistinį pali
kimą nebus lengva sunaikinti; 
tai neįmanoma atlikti be už
sienio pagalbos, pavyzdžiui 
tokios, kokią gali suteikti lie
tuviškosios LER/LR laidos. 

Lietuviai, galbūt geriau ne
gu bet kuri kita tauta, žino, 
kad jie nesijaus saugus, jeigu 
saugumo nebus pasiekta vi
soje šioje Rytų Europos sri
tyje. Vakarų valstybėse kaita 

paprastai vyksta evoliucijos 
keliu, bet Rytų Europoje pasi
keitimai būna dramatiški, 
staigūs. Kas šiandien atrodo 
patikima, rytoj gali išnykti, 
kaip rūkas; kas atrodo tikra, 
gali pernakt pavirsti visišku 
netikėtumu. 

Lietuvių tauta yra pergyve
nusi daugiau tokių staigių is
torijos posūkių, negu bet kuri 
kita. Ji ne kartą žavėjo pa
saulį savo meile laisvei. Deja, 
prieš dešimt metų laimėtoji 
laisvė gali lengvai dingti. Te
reikia prisiminti įvykius Ko-
sove ir kiek anksčiau Bosni
joje... 

Štai dėl ko lietuviai turi ne 
tik saugoti savo pasiekimus, 
bet imtis atsakomybės už vi
sos srities saugumą. Aš žinau, 
kad Vašingtonas labai aukštai 
vertino 1997 ir 1998 Vilniuje 
vykusias konferencijas „Spirit 
of Vilnius", ir kaip mes lau
kiame šiais metais vyksiančio 
tų konferencijų tęsinio — 
„Spirit of Jalta". Šis renginys 
lietuvių ir kitų organizatorių 
pastangų dėka dabar jau tu
rės visai kitą veidą. 

Aš taip pat matau, kaip 
reikšmingi Europos saugumo 
reikalui yra geri Lietuvos ry
šiai su Lenkija, ir kaip svarbu 
visai Europai, kad Lietuva 
stengiasi palaikyti kaimy
niškus santykius su diktato
riškąja Gudija. Prezidento 
Valdo Adamkaus — buvusio 
čikagiečio — vadovaujama, 
Lietuva vėl užima sau pride
rančią vietą Europos diploma
tinėje tarnyboje. Ji vėl parodo 
savo sugebėjimus tiesti tiltus 
tarp Rytų ir Vakarų, tuo 
padėdama kurti laisvą ir vien
tisą Europą. 

Prie tų pastangų yra daug 
prisidėjusi ir nemažą vaid
menį suvaidinusi LER/LR. Tą 
pripažino kiekvienas Lietuvos 
valstybės vadovas, nuo Vytau
to Landsbergio iki mūsų die
nų. Mes tikime, kad galime ir 
toliau būti Lietuvos bendra
darbiai, integruojant ją į Eu
ropos tautų šeimą, tuo pačiu 
sustiprinant visos šios srities 
pastovumą. Aš taip pat su 
dėkingumu žinau, kad Ameri
kos lietuviai praeityje yra 
buvę mūsų svarbūs rėmėjai, 
todėl ir noriu visus vėl kviesti 
kovoti dėl Lietuvos ir kitų 
tautų laisvės. 

Dėl paskutinių įvykių Rusi
joje, Jugoslavijoje ir kitur, vis 
daugiau žmonių Vašingtone 
bei Europoje supranta, kad 
LER/LR ir jos lietuviškosios 
laidos dar turės atlikti svarbų 
vaidmenį ne tik šiame, bet ir 
kitame šimtmetyje. Viliuosi, 
jog visi lietuviai ir toliau rems 
mūsų pastangas, kad galė
tume augti ir ateityje suteikti 
dar didesnį įnašą Lietuvos 

Danutė Bindokienė 

Griebiasi ir už skustuvo 

žmonėms. Vertė RJ). 

Lietuviška patarlė sako, 
kad „skęstantis ir už skustuvo 
griebiasi". Nėra abejonės, kad 
pastaruoju metu Amerikos 
valdiškosios mokyklos skęsta 
įvairiose problemose, dėl to 
sprendimų ieško ir mokyklų 
vadovybė, ir valstijų savival
dybės, ir JAV vyriausybė. 
Nors „magiškosios formulės", 
galinčios bent iš dalies panai
kinti mokyklose pasitaikančią 
netvarką, dar niekas neatra
do, bet bandoma su blo
gybėmis kovoti visais frontais, 
net pasitelkiant Dešimt Dievo 
įsakymų! 

Dar visai neseniai rinktieji 
vyriausybės atstovai būtų tik
rai pasibaisėję, išgirdę pasiū
lymą, kad mokyklose mato
moje vietoje būtų iškabinta 
Dešimt Dievo įsakymų, o mok
sleiviams patariama juos pa
siskaityti ir galbūt atkreipti 
dėmesį į tų pagrindinių tai
syklių, paties Dievo atsiųstų 
žmonijai, turinį. Tačiau pra
ėjusią savaitę Atstovų rūmuo
se priimtas pasiūlymas duoti 
leidimą valdiškose mokyklose 
iškabinti šių įstatymų tekstą. 
Nore neseniai vienas teisėjas, 
prisipažinęs, kad jis teismo 
sprendimus dažnai daro, va
dovaudamasis Dešimčia Dievo 
įstatymų, kuriuos turi pasi
kabinęs savo kambaryje, teis
mo pastate, buvo perspėtas to 
nedaryti, o įstatymus nedel
siant nuimti nuo sienos, toks 
Atstovų rūmų nutarimas yra 
dar įdomesnis. 

žinoma, tas nutarimas ilgai 
negalios, nes Amerikos teis
mai jau ne vieną logišką išeitį 
iš mokyklas kamuojančių 
problemų yra panaikinę, kaip 
prieštaraujančią konstitucinei 
laisvo išsireiškimo teisei. Vie
nas nesenas pavyzdys yra 
įsakymas Virginia valstijos 
mokyklų vadovybei grąžinti į 
klasę suspenduotą šešiolikme
tį mokinį, kuris ateidavo į mo
kyklą baisiai išsidažęs, keistai 
apsirengęs, imituodamas savo 
mėgstamiausią „rock" daini
ninką Marilyn Manson. Verta 
pastebėti, kad šio mokinio 
„laisvo išsireiškimo teisė" ne
buvo pažeidžiama, kai mokyk
los vadovybė nuolat tikrinda
vo jo knygų krepšį ir spintelę, 
ieškodama ginklų ar narko
tikų... 

Kongreso sprendimą dėl 
Dešimt Dievo įsakymų nelabai 
palankiai sutiko ir žiniasklai
da. Viena „New York Times" 
bendradarbė pasiūlė, kad gal
būt šie įstatymai būtų veiks
mingesni, jeigu mokytojai pa
imtų „akmenines plokštes ir 
sukirstų jomis nedrausmin

gam mokiniui per sedimąj;, 
vietą". 

Bet būna Amerikos mokyk
lose ir dar keistesnių įvykių 
Štai vienas pirmokėlis Nevv 
Jersey valstijoje gavo žymenį 
už gerą skaitymą. Mokytoja 
nusprendė jam suteikti malo
numą: leido pasirinkti bet 
kokį tekstą ir garsiai paskai
tyti visai klasei. Berniukas 
pasirinko savo mėgstamą epi
zodą iš Šv. Rašto, bet tas taip 
išgąsdino mokytoją, kad JI 
uždraudė garsiai skaityti. Ber
niuko tėvai padavė mokyklą į 
teismą. Sprendimo dar nepa
siekta... 

Vis tik daugelis jau pradeda 
įsisąmoninti, kad mokinių el
gesiui daug įtakos turi apsi
rengimas ir net kalba, vartoja
ma mokykloje. Juo netvar-
kingiau mokinys apsirengęs. 
juo vulgariau kalba ir keikia
si, nerodo pagarbos moky
tojams, tai ir jo elgesys atitin
kamai blogas. Nors paaugliai 
visuomet stengiasi kažką „ki
toniška" padaryti, kad suau
gusieji, ypač turintieji bet kokį 
autoritetą, susierzintų, butų 
sukrėsti, į juos atkreiptų dė
mesį ir išskirtų iš ,.minios". 
tačiau nukrypimas į kraštu
tinumus visuomet reiškia, kad 
jaunuolio viduje verda prie
šiškumas visuomenei ir jos 
nustatytoms elgesio normoms. 
Daugeliui tas maištingumas 
praeina su brendimo metais, 
bet pasitaiko ir pavojingų 
išimčių, kurių pasekmes nuo
lat skelbia žiniasklaida. 

Louisiana valstija žengė dar 
žingsnį toliau šia drausmingo 
elgesio ir kalbos mokyklose 
linkme. Siūloma, kad moki
niai, besikreipdami į mokyto
jus, vartotų mandagiai kreipi
mosi formas — moteris va
dintų „ponia", ,,panele", vyrus 
— „ponu", tikint, kad tas 
padės išauginti pagarbą ne tik 
mokytojams, bet autoritetui 
apskritai. Moksleiviai taip pat 
turės sakyti „prašau", „atsi
prašau", „ačiū". Sakoma, kad 
visuomenė per mažai kreipia 
dėmesio į pagrindines manda
gaus elgesio taisykles, dėl to 
kyla nesusipratimų, susierzi
nimų, pykčio prasiveržimų ir 
net smurto veiksmų (pvz., 
dažnai pasitaikančių šio kraš
to keliuose ir gatvėse, kai vie
nas automobilio vairuotojas už 
mažiausią „nusižengimą" pra
deda keikti arba „keršyti" ki
tam). 

Nėra abejones, kad šį ru
denį, kai prasidės visose mo
kyklose mokslo metai, bus jau 
įgyvendinta nemažai pakei
timų. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.17 Tęsinys 

Sėdžiu jau nebe vienas. Atkėlė net tris naujus kali
nius. 

Pirmą atkėlė Joną Ad-nį. Pilvotas, vidutinio ūgio, 
rudais ūseliais, nusiminusio veido. Štai koks mano 
naujasis pažįstamas. Beveik draugiškai pasisveikinę, • 
pradedame kalbėtis. Pasisakė, esąs iš 10-tos kameros 
ir sėdįs jau šeštas mėnuo. Už ką jį pasodinę, nežinąs. 
Buvęs nuo pat vaikystės proletaras, paskutiniu laiku 
vertėsi batsiuvio amatu. ' 

Antrasis — Povilas R-čius, debeikietis (gretimo vals
čiaus) ūkininko sūnus. Jaunas, — atrodo turįs nedau
giau 18 metų, — žemo ūgio, raudonais, pilnais veide
liais. Mane tuojau užimponavo savo gyvumu ir links
mumu. 

Paskutinį atvedė Viaduką Šli-ką, Anykščių progim
nazijos trečiosios klasės mokinį. Išblyškęs, mažutis, 
smulkaus veidelio, rimtas berniokas. Kai baigiau 
Anykščių progimnaziją, jis buvo, rodos, šeštame sky
riuje, ar pirmoje klasėje. Jis žiūri į mane, aš į jį ir abu 
tylime. 

— Pažįstami esam, ar ne? — pirmas pakalbinau. 
— Tai gal ne... O gal būsit Galvydis..? — nedrąsiai 

paklausė. 

— Tas pats! Matai, kaip pažinai, — draugiškai 
spaudžiu jam ranką ir šypsausi. 

Šypsosi ir jis. Aš labai patenkintas, kad turiu naujų 
draugų, o ypač, kad atkėlė Viaduką. Bus dabar su kuo 
pasikalbėti, nusiraminti, sapnus papasakoti, atspėti jų 
reikšmę. O kalėjime sapnai aktuliausia tema! Būda
vo Alfonsas, ar kiti anksčiau buvę kaliniai — pusę die
nos kalbėdavome apie sapnus. Ką jis galėtų reikšti ir 
kokie jie nepaprasti... 

Nespėjom nei padoriai susitvarkyti, tvarkingai sudė
ti naujai atkeltų draugų čiužinius, mantą, kaip pri
žiūrėtojas iššaukė mane. 

— Kur? — paklausiau. 
— Raštinėn! — atsakė. 
Eidamas galvoju: ir kam mane šaukia? Išveda kie

man. Akys raibsta nuo šviesos ir nuo sniego. O kaip 
seniai bemačiau mėlyną dangų, kvėpavau tyru šaltu 
oru! 

įveda tardomąjan kambarin. Žiūriu — sėdi kalėjimo 
viršininkas ir saugumo vyr. tardytojas (iš tikrųjų Ute
nos apskrities tikras .dievukas"), majoras Lenskis. 

— Nori būti laisvas? — be jokių įžangų klausia per 
vertėją kalėjimo viršininką. Lenskis. 

— Noriu! — atsakau, nustebęs dėl tokio keisto klau
simo. 

— Tavo tėvai darbininkai? — toliau vėl klausia per 
vertėją Lenskis. 

— Taip, — trumpai atsakau ne visai tiesą. Mano 
tėvai ūkininkai, bet — juk ūkininkai yra ne kas kita, 
kaip darbininkai. 

— Na, tai smatri — aiškina man: «Jei nori laisvės, 
pasitarnauk mums... 

Siūlo šnipinėti į kamerą naujai atkeltuosius drau
gus. 

— Juk tu esi jaunas, pagalvok apie savo ateitį, kar
jerą!... — gundo mane. 

— Nu, kaip? — griežtai paklausė, kai aš tylėjau. 
To darbo aš negalėsiu dirbti... — atsakiau. 
— Počemu?, svoloč ti!? — šaukia Lenskis. 
Tyliu. 
— Kodėl: — klausia kalėjimo viršininkas, manyda

mas, kad aš nesupratau Lenskio klausimo. 
— Nesugebėsiu šnipinėti savo draugų... — atsakiau 

labai aiškiai. 
Tada jis ėmė man įrodinėti, kad tai bus ne šni

pinėjimas, bet tik sau ir proletarų gerovei pasitarnavi-
mas.Tuo aš įrodysiu, kad laisvės esu vertas... 

O ne! Tikrai nebūčiau laisvės vertas, jeigu savo 
draugus išdavinėčiau. Jei kitų vargu ir mirtimi atsi-

. daryčiau laisvėn kalėjimo vartus, — būčiau vertas 
šunio vardo ir likimo. 

— Na, tikiuosi, kad savo pareigą atliksi... — paaiš
kino kalėjimo viršininkas, kad vis dėlto, man teksią 
šnipinėti. 

Pasakė kuo mano naujai pažįstami yra kaltinami. 
~ Kas reikią iš jų sužinoti, ir, pašaukę prižiūrėtoją, įsa-
_kė nuvesti atgal į kamerą. 

Nespėjau įeiti kameron, kaip uždusęs atbėgo prižiū
rėtojas ir išsišaukė Joną Ad-mį. Koks reikalas, supra
tau: šnipinėti numato užverbuoti ne tik mane, bet ir 
Joną. Rizikuodamas, perspėjau Viaduką ir Povilą, kad 
būtų atsargūs, nieko neišsitartų apie bylą, ar šiaip 

•prieš sovietus. 
— Suprantu, suprantu... — tyliai pasakė Viadukas, 

gudriai į mane žiūrėdamas. 
— Nemanykit, kad ir aš nesuprantu, kuo pipirai 

kvepia..? — linksmai pridūrė Povilas. 
— Puiku! Tik supraskime vienas kitą — ir bus vis-

. kas gerai... — pasakiau jiems. Man rodos, kad jie tik
rai suprato, ką aš norėjau pasakyti... 

Netrukus atvedė ir Joną. 
— Kam šaukė? Ką sakė? — tuoj apibėrė klausimais 

Viadukas. 
Tasai tyli galvą nuleidęs, akių nedrįsta pakelti. Ne

turi ką atsakyti. Mes visi truputį šaipomes. 
— 0 ko tave klausinėjo? — iš retųjų paklausė Jonas. 
— A, mat, aš buvau užsirašęs pas viršininką kad 

leistų namo laišką parašyti, tai ir iššaukė. — skubiai 
sufabrikavau jam pasakėlę 

— Ir mane taip pat... netikėtai susigriebia vargšas. 
— Žinai, tamsta, visi esame gudrūs, nedurni ir rei-

.kalą suprantam... — pavažiuoja jam Povilas. — Kitus 
išdavęs, laimingu nebūsi... 

', — Bėda tau... — sumurma labai nepatenkintas Jo-
-nas, jausdamas, kad mes viską gerai žinome ir nieko 

gero jis nepeš. 
Taigi — gyvename beveik puikiai. Kameros provoka-

" torius žinomas. Povilas ir Viadukas — geri. linksmi ir 
-simpatiški. 

Viadukas — mano geriausias draugas. Kalrx>< tu-
~ rime apsčiai. Vis pasakoja apie Anykščiu progimnazi-
—jos gyvenimą, apie savo tėviškę, draugus. O kai kiti 
_̂  suminga, paaiškino ir apie savo bylą. 

Prie gretimo namo, netoli nuo jo buto, iš nakties, 
žydeliai radę proklamaciją, parašytą didelėmis, meniš
komis raidėmis.. ' ' _ <Bd 
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VILTIES PREZIDENTAS GRĮŽTA 
LIETUVON 

Putnamo seselių Marijos 
vardo vienuolynas Connecti-
cut valstijoje birželio 8-ąją tu
rėtų įrašyti savo veiklos kroni
kose kaip dar vieną reikš
mingą datą. Arti 40 svečių — 
diplomatų, visuomenininkų, 
velionio draugų — buvo atvy
kę išlydėti į Lietuvą ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio že
miškus palaikus. Tą dieną 
įvyko atsisveikinimas su juo. 

Antradienio rytą į vienuoly
no sodybą rinkosi tautiečiai iš 
Bostono, New Yorko. sostinės 
Vašingtono ir kitų vietovių 
paskutinį kartą atsisveikinti 
su vadinamu „Taikos prezi
dentu" — Stasiu Lozoraičiu. 
Velionis Vilties prezidento 
vardą gavo, kai-jis ruošėsi ir 
dalyvavo Lietuvos prezidento 
rmk lmuose. 

Apeigos pradėtos Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje. Jas au
kojo iš Lietuvos jau seniau at
vykęs ir čia laikinai reziduojąs 
kun. Antanas Diškevičius. Sa
vo pamoksle kunigas priminė, 
kad Stasys Lozoraitis miręs 
prieš penkeris metus ir čia. 
Putname, laikinai palaidotas, 
dabar bus gabenamas perlai
dojimui Lietuvoje, šalia savo 
mirusių tėvų. 

Mišių auką prie altoriaus 
nešė iš Italijos atvykusi am
basadoriaus našlė Daniela Lo
zoraitienė. Lietuvos ambasa
dos Vašingtone :monių ir 
draugų padedama ji pasirūpi
no savo vyro kūno perkėlimu į 
jo tėviškę. Daniela dalyvaus ir 
perlaidojimo apeigose Lietu
voje. 

Mišiose, be kitų — buvo Lie
tuvos diplomatiniai atstovai: 
ambasadorius Vašingtone Sta
sys Sakalauskas; ambasado
rius Jungtinėse Tautose — 
^^••—,dįc,,. P skaras Jucys: ge
neralinis konsulas New Yorke 
— dr. Petras Anusas; patarėjas 
Jungtinėse Tautose — Rytis 
Paulauskas ir konsulas New 
Yorke — Darius Staniulis. 

Po Mišių vienuolės-seselės 
pakvietė svečius priešpie
čiams. 

Antroji apeigų dalis vyko po 
atviru dangumi. netoliese 
esančiose kapinėse. Prie at
kasto karsto su Lozoraičio 
kūnu — prie duobės krašto 
stovėjo specialus keltuvas-
kranas. Davus ženklą, mašina 
pamažu iš duobės iškėlė smė
lio likučiais padengtą karstą 
ir jį padėjo ant žolės. Amb. 
Sakalauskas karstą apdengė 
atsivežta didele Lietuvos tri
spalve vėliava, o našlė Danie
la ant karsto uždėjo puokštę 
geliu. Apeigos kapinėse buvo 

trumpos: kun. Antanas Diš
kevičius sukalbėjo maldas ir 
po to dalyviai grįžo į vienuo
lyną tęsti atsisveikinimą, nes 
tą dieną buvo labai ka r š tas ir 
tvankus oras. 

Vienuolyno salėje Angelė 
Kraujelytė-Bailey pakvietė 
amb. Stasį Sakalauską ta r t i 
žodį. Ambasadorius glaustai 
paminėjo velionio Lozoraičio 
svarbesnius tarnybos gyveni
mo momentus , o po jo kalbėję 
kolegos: ambasadorius Jucys 
ir generalinis konsulas dr. 
Anusas papildė savo a tpasa
kotais prisiminimais. 

Po diplomatų kalbų, Angelė 
Bailey pasiūlė susir inkusiems 
(jeigu kas pageidauja) t a r t i 
savo atsisveikinimo žodį. Sve
čiams, matyt i , kiek atsipalai
davus, salėje atsirado šeimy
niškos nuotaikos pabendravi
mas. Kalbėtojų buvo net kele
tas; dirbę su Lozoraičiu am
basadoje — Danutė Vaičiu-
laityte, Danelė Bieliauskaitė-
Vidutienė, Liudas Landsber
gis; kiti — dailininkas Vytau
tas Ignas; buv. „Amerikos bal
so" lietuvių skyriaus vedėjas 
Alf. Pe t ru t i s , dienraščio „The 
VVashington Post" darbuotoja 
J ū r a Končiūte ir kiti. Visi vie
nu a r ki tu būdu prisiminė a.a. 
Lozoraiti, kaip žmogų ir kaip 
diplomatą, paryškindami jo 
charakterį bei jo gyvenimo fi
losofiją. Našlė , atidžiai išklau
siusi svečių kalbas, visiems 
nuoširdžiai padėkojo. 

Atsisveikinime su Lozorai
čiu P u t n a m e dalyvavo ir keli 
Lietuvių Bendruomenės vado
vai: Aidas Kupčinskas — Bos
tono apylinkės pirmininkas ir 
„Laisvės varpo" radijo progra
mos vedėjas; Bostono apygar
dos pi rmininkas Gintaras Če
pas, Cape Codo apylinkės pir
mininkė Regina Petrut ienė, 
Pu tnamo apylinkės pirm. Vy
tau tas Alksninis. 

Baigus atsisveikinimo apei
gas, svečiai dar kurį laiką 
šnekučiavosi, neskubėjo na
mo. Kai kurie jų grįžo kop-
lyčion pasigerėti meniškai pa
gamintais religiniais taut i 
niais vitražais; kiti svečiai pa
sinaudojo Juozo Rigelio siūly
mu — apžiūrėjo „Alkos" mu
ziejuje sute lktus lietuviško 
meno. raš to rinkinius. Pu tna
mo seserų vienuolynas su savo 
sodyba — pastatų ansambliu 
yra tapęs reikšmingu lietuvių 
kultūros centru išeivijoje, kurį 
turėtų aplankyti visi lietuviai, 
ypač svečiai iš Lietuvos besi
lankantieji Amerikoje . 

Naujausiomis iš Lietuvos ži
niomis — š.m. birželio 15 d. 

S K E L B I M A I 
(vairus Nekilnojamo turto 

Putnamo vienuolyno kapinėse prie iš duobės iškelto „Vilties prezidento" — Stasio Lozoraičio karsto. Kun. Anta
nas Diškevičius našlei Danielai Lozoraitienei įteikia prie kapo buvusią Lietuvišk vėliavėlę. Kairėje stovi Lietu
vos ambasadorius Stasvs Sakalauskas Nuotr. Alf. Petručio 

TARP MUŠU KALBANT 
VAŽINĖJANT IR VAIKŠTINĖJANT 

Putnamo vienuolyno kapinėse atkasant ir iškeliant „Vilties prezidento" 
St Lozoraičio karsta. Dešinėje — našlė Daniela Lozoraitienė. Nuotraukos 
viduryje tamsiomis eilutėmis apsirengė Lietuvos Respublikos diplomatai. 

Nuotr. Alf. P e t r u č i o 

Pneš keliolika metų važinė
jome Michigano valstijos šiau
rines dalies keliais. Vieną die
ną pavargę ir išalkę, susto
jome prie užkandinės. Valgy
dami mėsą ir daržovėmis pri
kimštus pyragaičius, galvojo
me ir neišgalvojome, kaip juos 
(pyragaičius) pavadinti lietu
viškai. Čionykščiai juos vadi
no ..Cornish pasties". Beje, sa
vo išvaizda j ie panašūs į kol
dūnus. Tik j ie didesni ir kepa
mi arba verdami riebaluose. 
Vienoje informacinėje knyge
lėje buvo paaiškinta, kad „pas
ties*1. vadinamieji pyragaičiai, 
jau XIII šimtmetyje buvo 
žinomi ir valgomi dabartinėse 
anglų valdomose salose. Ypač 
jie buvo mėgiami Kornvalio 
srityje. Todėl j iems ir prigijo 
„Cornish pasties" pavadini-* 
mas. Sakoma, kad darbininkai 
atsinešdavo į kasyklas moterų 
(motmų ar žmonų) iškeptų py
ragaičių ir j a i s malšindavo 
alkį. Valgydavo juos pašildy
tus kasyklų žibintais. 

Daug Kornavalio kasyklų 
darbininkų praėjusiame šimt
metyje pa t raukė į Naująjį pa
saulį. Daugelis jų gavo darbo 
Michigano vario rūdos kasyk
lose. Gyvendami ir dirbdami 
nepamiršo savo mėgstamų py
ragaičių. Ilgainiui juos pamė
go ir kiti vietos gyventojai. 
Ypač jie patiko vėlesniais me
tais iš Suomijos atvykusiems 
darbininkams. Mat suomių 
Karelijoje buvo kepami pana
šūs, „pirrakkaa" vadinami py
ragaičiai. Suomiai, galima sa
kyti, savotiškai „susuomino" 
tuos pyragaičius. Ankstes
niųjų suomių ateivių palikuo
nys tebekepa savo rūšies „pas
ties"". Tikėjų iškepti pyragai
čiai skiriasi išvaizda ir skoniu. 

Šiems pyragaičiams, kas 
juos bekeptų, tinka visokios 
rūšies įdarai. Tinka kiaulienos 
ir jautienos malta ar pjaustyta 
mėsa. Tinka kumpis, paukš
tiena ir žuvis. Tinka bulvės, 
morkos, griežčiai, pupos, pu
pelės ir t.t. Tinka, kaip ameri
kiečiai sako, „left overs", ta i 
yra visokie valgyto maisto li
kučiai. 

Atostogaudami važinėjome, 
vaikštinejome, ir gėrėjomės 
gamtos gražumu. Išalkę ieško
davome pagarsėjusių „Cornish 
pasties". Suradome krosnyse 
keptų ir riebaluose virtų, viso
kio skonio, visokios išvaizdos 
pyragaičių. Pirkome juos ke
pyklose ir maisto parduo
tuvėse. Valgėme juos užkandi
nėse ir net privačiuose na
muose. 

Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
buvo perlaidoti Stasio Lozo
raičio palaikai. Lietuvos vy
riausybė sudarė komisiją j o 
kūnui iš Amerikos pargabenti 
į Kauna. Tai komisijai vadova
vo Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas. 

Alfonsas Petrutis 

Netoli Iron Mountain mies
telio „susidraugavome" su už
kandinės savininku. Jis sakė
si, jog jis esąs pusiau lenkų. 
pusiau prancūzų kilmes. J is 
šiek tiek kalbėjo lenkiškai, o 
prancūziškai sugebėjo pasaky
ti tik vieną kitą žodį. Jis tei
kėsi mus pavaišinti „Polis h 
style" pyragaičiais. Įdarui bu
vo panaudoti rauginti kopūs
tai, smulkiai supjaustytas rū
kytas kumpis, bulvės ir kažin 
kokie prieskoniai. Teko para
gauti ir jo, kaip sakė, vėliausio 
„išradimo". Šio nemažo pyra
gaičio maždaug da trečdaliai 
buvo prikimšti mėsa ir dar
žovėmis, o likutis — obuolių 
koše. Galima sakyti, jog tas 
pyragaitis prilygo užkandai su 

„aesertu . 
Jis mtims parodė porą smul

kiai prirašytų sąsiuvinių. Juo
se buvo pyragaičių (pasties) 
receptų ir visokiausių istori-
jėlių. Viena jų tokia: „Velniai 
'piktos dvasios; nesivalkioja 
po „Upper Peninsula". Kodėl? 
Nagi bijo. kad nebūtų sugauti, 
sumalti ir panaudoti 'pasties', 
pyragaičių įdarui". Išlydėda
mas teigė, jog jo ilgametė pa
tirtis prašyte prašosi knygos 
išleidimo. Einant pro duris 
pridūrė: „Juos galima valgyti 
ir šiltus, ir šaltus. Valgant ne
reikia nei peilių, nei šakučių. 
Nelabai reikalingos lėkštės. 
Taip pat jis pasakė: „Pamaty
site, vieną dieną 'paties" nus
telbs visokius „hamburge-
rius'. Mes jam palinkėjome ge
riausios sėkmės. 

Petras Petrutis 

POSĖDŽIAVO TAUTOS FONDO TARYBA 
1999 m. birželio 12 d. Tau

tos fondo raštinės patalpose 
Brooklyn, NY, posėdžiavo TF 
taryba. Dalyvavo 11 tarybos 
narių. Atidaręs posėdį, pirmi
ninkas Jonas Vilgalys pasvei
kino naujas tarybos nares dr. 
Nijolę Bražėnaitę-Paronetto ir 
Ramutę Žukaitę, pirmą kartą 
dalyvaujančias tarybos darbo 
posėdyje. Savo pranešime ta
rybos pirmininkas pasidžiau
gė valdybos ir tarybos komi
sijų veikla. 

Valdybos pirmininkas A. Ve-
deckas pristatė naują valdybą. 
kurioje, be jo, yra: Vacys Ste-
ponis — vicepirmininkas, pir
mininko pavaduotojas, Vida 
Penikienė vicepirmininke, rei
kalų vedėja, Aldona Katinienė 
— vicepirmininkė, sekretorė, 
Donatas Banaitis — iždinin
kas ir Aldona Mackevičienė — 
narė ypatingiems projektams. 
Valdybos pirmininkas papasa
kojo apie dabar vykdomą abi
tur ientų apdovanojimo pro
jektą. Lietuvos Švietimo ir 
Mokslo ministerija ir TF Lie
tuvos atstovybė atrinko 150 
abiturientų iš visų Lietuvos 
apskričių. Mokslo užbaigimo 
iškilmių metu jie bus apdova
noti Tautos fondo premijomis. 
Visi mokyklą baigę aukščiau
siais pažymiais ir parašė ra
šinėlį tema „Lietuva ir aš", 
kurį atrinkimo komisija įver
tino. A. Vedeckas taip pat pra
nešė, kad valdyba išleis dvi 
„Tautos fondo žinių" laidas ir 
rudenį suruoš Tautos fondo 
vajų. Vajaus metu Tautos fon
do nariai ir rėmėjai bus kvie
čiami globoti savo pasirinktą 
mokyklą Lietuvoje ir per Tau
tos fondą paskirti lėšų kny
goms a r reikmenims įsigyti. 
Aukotojai taip pat bus kvie
čiami prisidėti prie programos 
aprūpint i Lietuvos aukštąsias 
mokyklas profesiniais žurna
lais. 

Finansų komisijos pirminin
kas Antanas Sabalis pranešė. 
kad jo vadovaujamoje komisi
joje yra Vacys Steponis ir Ra
mutė Žukaitė. 

Veiklos ir informacijos komi
sijos pirmininkas Jurgis Va
laitis pristatė savo komisiją, 
kurioje, be jo, yra: dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto, Anta
nas Dundzila, Kęstutis K. 
Miklas, Vida Penikienė, Rasa 
Razgaitienė ir dr. Jadvyga Vy-
tuviene. Komisija parengė 
Tautos fondo metinio narių 
susirinkimo nutarimus, nese
niai paskelbtus spaudoje, ku
riais bus vadovaujamasi atei
nančių metų Tautos fondo 
veikloje. 

Bendradarbiaujant su lietu-
vos Švietimo ir Mokslo minis
terija ir Lietuvos Gyventojų 
genocido centru, bus praves
tas konkursas ir viktorina 
tema ..Laisvės ir kančių ke
liais". Konkurse kviečiama 
dalyvauti 300,000 Lietuvos 
moksleivių. Konkurso laimėto
jai bus premijuoti. Projekto 
tikslas — skatinti mokyklinio 
amžiaus jaunimą domėtis Lie
tuvos kančių ir kovų už ne
priklausomybę istorija, kas 
ypač tinka šiais Nepriklauso
mybes kovų metais. 

Rudenį Vilniaus universite-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agontas Frank Zapolis ir Otf Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wmt 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTORS 

oHc. (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas Ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Help VVanted 
North:;de of Chicago nanny-house-
keeper wanted to provide care for 7 mo. 
old baby 25 hrs. a wk. $10 an hr. Mušt 
speak English, love babies & dogs. 
Mušt have references Call 773-296-
9264. *245 

Needed housekeeper w ith com-
panion duties_Must have refe
rences, speak some English. Full 
time, live in, good home. 
Tel. 773-561-7895. Answer in 
Engl ish «259 

^ % . , _ , KMIECK REALTORS 
V ^ n i U l K — 7922 S.Pulaski Rd. 

— T - V I - 4365 SArcher Ave 

DANUTĖMAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

45 m. moteris ieško darbo. Turi 
vairavimo teises ir mašiną. Gali slaugyti 
senelius, prižiūrėti namus, gaminti 
valgi, pristatyti maisto produktus. Gali 
būti 12 vai.. 6 vai., arba vien naktimis. 
Skambinti nuo 4 p.p. iki 9 v. v. TeL 773-
427-1184. 9.75* 

sekmadienj, liepos 25 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncetebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos -

Tėvas Algimantas Gudaitis, SJ 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Hartngos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
5:00 ŠOKIAI ir ŽAIDIMAI visiems 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

to Tarptautinių santykių in
stitute planuojama suruošti 
genocido/holokausto klausi
mais seminarą, kur iame daly
vaus šios srities ekspertų iš 
Kanados ir JAV. Tautos fon
das šį seminarą parems finan
siškai. 

Paramos skirstymo komisi
jos pirmininkas Evaldas Re-
mėza pranešė savo vadovauja
mos komisijos sudėtį, kurioje, 
be jo, yra: Vida Penikienė, Ra
sa Razgaitienė, Jonas Stan
kūnas ir dr. Jadvyga Vytuvie-
nė. Komisija peržiūrėjo gautus 
prašymus ir pristatė sąrašą su 
rekomendacijomis. 

Parama paskirta: 
Stipendijoms — 4,750 dol. 

Demokratizacijai — 9,500 dol. 
Lietuvos kančių istorijai — 

19,300 dol. 
Jaunimo organizacijoms — 

7,300 dol. 
Kultūriniams reikalams — 

3,000 dol. 
Spaudai — 12.500 dol. 
Švietimo reikalams — 

30,750 dol. 
„Laisvės ir kančių keliais" 

konkursui — 30,000 dol. 
Išviso —117,100 dol. 
Kitas TF tarybos posėdis 

bus 1999 m. lapkričio 6 d. Visi 
pareiškimai paramai turi būti 
gauti Tautos fondo raštinėje 
iki spalio 1 d. 

Tautos Fondo 
informacija 

Posėdžiauja Tautos fondo taryba. 14 kairės sėdi: dr. Jadvyga Vytuvienė, vicepirm. Jurgis Valaitis, garbės pirm. 
Juozas Giedraitis, tarybos pirm. Jonas Vilgalys, reikalų vedėja Vida Penikienė. Evaldas Remėza, sekr. Rasa 
Razgaitienė, dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto Stovi — Antanas Sabalis, valdybos pinu Aitris Vedeckas, Ra
mute Žukaitė ir Kostas Norvilą. 



Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona" įgulos dalis su jūrų Itn. Povilu Labanausku priekyje, kariuomenės 
ir visuomenes šventėje Kaune. 

JURŲ KARININKAS, 
INŽINIERIUS, RADIJO-

TELEVIZI JOS REŽISIERIUS 
POVILAS LABANAUSKAS 

KĘSTUTIS ŠALAVĖJUS 

Stažuodamas Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre, susi
domėjau čia esančiu P. Laba
nausko ir K. Jurgėlos fondu. 
Neseniai „Drauge" radau pra
nešimą apie P. Labanausko 
mirtį. Norėčiau pasidalyti su 
kitais savo surinktomis ži
niomis. 

Povilas Labanauskas, Ju
liaus sūnus gimė Nemakš
čiuose, Raseinių apskrityje, 
1908 m. gruodžio 12 d. Mokėsi 
Šiaulių ir Kauno „Aušros" 
gimnazijose. Pastarąją baigė 
1927 m. Vėliau vienus metus 
studijavo teisę VDU Kaune, 
dirbo (Žemės ūkio ministerijos 
Žemės tvarkymo departamen
te). 

Lietuvos vyriausybė buvo 
numačiusi jį siųsti Annapolio 
Karo laivyno akademijon, bet 
dėl kelių mėnesių amžiaus ri
bos, 1928 m. su Vytautu Kui
zinu buvo pasiųstas į Italiją, į 
Livorno Karališkojo laivyno 
akademiją. 1931 m. ją baigė. 
Atliko plaukiojimus moko
muoju „Cristoforo Colombo" 
burlaiviu, kreiseriu „Frances-
co Ferrucio" ir kitais laivais 
Viduržiemio, Šiaurės, Baltijos 
jūrose ir Atlante". 

Grįžęs į Lietuvą dirbo Ka
riuomenės štabo Ginklavimo 
valdyboje, iš kur, nesant Lie
tuvoje karo laivų, buvo pasiųs
tas jūrų karininko stažuotei 
Italijos Trento povandeniniuo
se laivuose „Bausan", „Pironi", 
kreiseryje „Trento", naikintu
ve „Udimare", baigė aukštes
niuosius karininkų kursus ir 
papildomus jūrų artilerijos 
specialybės kursus Livorne. 
1934 m. grįžęs į Lietuvą, sta
žavosi jūrų artilerijos pulke 
Kėdainiuose. 1935 m. formuo
jant pirmąjį Lietuvos moko
mąjį karo laivą „Prezidentas 
Smetona" paskirtas laivo arti
lerijos karininku ir kapitono 
A Kaškelio padėjėju. Daly
vauja tarptautiniame Baltijos 
buriavimo sąskrydyje Gotlan
do saloje, dėsto buriavimo mo
kykloje, padeda susikurti jū
ros šaulių būriui, veda Klaipė
dos radiofone jūrų šaulių radi
jo valandėlę, rašo „Jūros" žur
nale, vadovauja jūrų skau-

Povilas Labanauskas 
tams (pats skautas nuo 1921 
m.). 

1937 m. buvo išsiųstas į ka
ro laivyno torpedų ir elektros 
karininkų mokyklą Toulone, 
atliko praktiką šarvuotyje 
„Concorcet" ir kontrtorpedi-
niame laive „Tigre". 

Grįžęs j Lietuvą rūpinasi 
karinės jūrininkystės termi
nologijos sudarymu, bendra
darbiauja „Karyje", skiriamas 
„Mūsų žinyno" ir „Kardo" re
dakcinės kolegijos nariu, siun
čiamas į Latviją nupirkti ir 
pargabenti jūros šauliams 
jachtą. Vadovauja jachtos ke
lionei į Latvijos ir Švedijos 
uostus (kelionės aprašymas 
yra paskelbtas „Kario" žurna
le). Vokiečiams užėmus Klai
pėdos uostą, „Prezidentas 
Smetona" ir kiti laivai atsi
dūrė jūroje prie Šventosios. P. 
Labanauskas siunčiamas į 
Kauną sutvarkyti to uosto ka
simo reikalų. Uostas specialiai 
buvo pagilintas, nuo Darbėnų 
į Šventąją buvo tiesiamas ge
ležinkelis. 1939 m. A. Kaške-
liui išėjus į atsargą, P. Laba
nauskas perima laivo „Prezi
dentas Smetona" vadovavimą. 
(1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą laivas „Prezidentas 
Smetona" buvo perkrikštytas 
„Pirmūno" vardu). 1940 m. lie
pos 19 d., praėjus 34 dienoms 
po okupacijos, P. Labanauskas 
su dviem karininkais „Nijolės" 

jachta išplaukė iš sovietų sau
gomo Šventosios uosto ir su 
uniformomis, iškėlę karinę vė
liavą atplaukia į vokiečių 
užimtą Klaipėdos uostą. Ke
lioms savaitėms internuoja
mas, o vėliau išsiunčiamas jį 
Gleisgarbeno pabėgėlių sto
vyklą. 

Vėliau dirba darbininku 
Berlyno Deutsche Verlag 
spaustuvėje. Cia, apsinuodijęs 
švinu, išleidžiamas kelionei į 
Braziliją. Rio de Janeiro gavęs 
vizą vykti j Š. Ameriką, 1941 
m. kovo mėn. išplaukia kapi
tono padėjėju norvegų bangi
nių gaudymo laivu „Pol 4", 
1941 m. birželio 2 d. pasiekda
mas New Yorką. Dėl 10 metų 
pilietybės reikalavimo, nega
lėdamas įstoti į JAV karo lai
vyną (natūralizuotas 1947 m. 
vasario 4 d.), dirba padėjėju 
Lietuvos laive „Denny" iki jos 
vėliavos pakeitimo į Panamos 
vėliavą, vairuoja automobi
lius iš Detroito į Los Angeles, 
čia įstoja į California Techni-
cal Institute kandidatu ir ty
rinėtoju 2 mln. vertės labora
torijoje, 1944 m. gauna Elekt
ros inžinerijos mokslų magist
ro laipsnį. 

General Electric Co. inžinie
riaus darbą pertraukia metų 
atostogoms darbui BALFe, 
kur tvarko siuntinių jūrinę ek
spedicijos dalį. G.E.Co. dirba 
Phil, Schen, Bostone. Pakvies
tas dirba prie povandeninių 
laivų motorų bandymo, Man
hattan Project darbų, fabrikų 
automatinės kontrolės apara
tų projektavimo, aviacijos 
elektroninių aparatų bandy
mo. Atsisako pasiūlymo perei
ti į atominės energijos ir spe
cialių torpedų tyrinėjimų sky
rių. 1947-1950 metais dėsto 
elektroinžinerijos kursą Mar-
quette universitete, Milwau-
kee, Wis. Tuo metu jis susi
rašinėja su Valstybės depar
tamentu ir važinėja į New 
Yorką dėl „Amerikos balso" ra
dijo programos lietuvių kalba 
(apie radijo programos būtinu
mą P. Labanauskas užsimena 
jau 1942 m. „Studentų žodyje" 
ir savo laiškuose). 

1951 m. vasario 16 d., kaip 
programos pranešėjas, kartu 
su komentatoriumi dr. Pulk. 
K. Griniumi atidaro pirmąją 
programą. Numatytam štabui 
susirinkus eina įvairias parei
gas: redaktoriaus New Yorke 
(1952-1954 m.), vėliau redak
toriaus ir prodiuserio — direk
toriaus Washingtone (1954-

1957 m. kovas). P. Labanaus
ką konsultavo ir daug padėjo 
jo bičiulis „Amerikos balso" 
Lietuvių tarnybos vadovas dr. 
K R. Jurgėla. 

Šalia radijo laidų P. Laba
nauskas domėjosi ir televizija. 
1952 m. New Yorke jis pa
ruošė vieną pirmųjų lietuviš
kų televizijos programų apie 
trijų žvejų pabėgimą iš Lietu
vos. 1956-1957 m. baigė radijo 
ir televizijos technikos bno-
kyklą ir specialiosios spalvoto
sios televizijos kursus New 
Yorke. Studijavo prodiuserio 
kursą Amerika universitete, 
Washingtone. 1957-1958 m., 
būdamas prodiuserio asisten
tu, padėjo pravesti Jokūbui 
Stukui organizuotas devynias 
Lietuvių TV programas per 
New yorko 13 kanalą. 

1957 m. vasarą išsiunčia
mas į Miuncheną keliems mė
nesiams prižiūrėti produkcijos 
8 kalbomis Miuncheno radijo 
centre. 1958 m. kovo mėn. per
keltas Lietuvių Tarnybon vir
šininko pavaduotoju tame cen
tre. Miunchene turėjo dirbti 4 
metus, bet, nutraukus Miun
cheno Radijo centro transliaci
jas, 1958 m. liepą, t.y., po 4 
mėnesių, grįžo į JAV. 

1959 m. American Universi-
ty jis gerai išlaikė anglų kal
bos įgūdžių testą (86.5 balo). 
Nuo 1961 m. gegužės 5 d. Ku
bos krizės metu P. Labanaus
kas, dėl didelės patirties ir 
kalbų žinojimo (tiek ispanų, 
tiek portugalų, be to, mokėjo 
anglų, rusų, italų, vokiečių, 
lenkų kalbas), buvo pakvies
tas padėti „Amerikos balso" 
Lotynų Amerikos skyriui. 
Daugiau nei metus jis ruošė 
rytines programas, o šeštadie
niais ir sekmadieniais dirbo 
kaip programų koordinato
rius. Be to, jis prisidėjo prie 
laidų ruošimo ir vėlesnių 
(1962 m., 1963 m, bei Domini
kos 1965 m.) krizių metu, ruo
šė medžiagą kitoms laidoms., 
1965 m., vykdomajam redak
toriui V. A. Dambravai išvyks
tant į Vietnamą, buvo pasto
viai šiame skyriuje įdarbintas 
ir paskirtas vyriausiuoju reži
sieriumi Vašingtone. Tam šiek 
tiek įtakos galėjo turėti ir jo 
įgytas Komunikacijų magistro 
laipsnis American University 
in Washington. 

„Amerikos balse" P. Laba
nauskas dirbo 33 metus, iki 
1984 m. vasario 29 d., kada 
išėjo į pensiją. Paskutiniais 
gyvenimo metais gyveno Flori
doje. Prieš kelis metus iš Flo
ridos į Čikagą buvo parvežtas 
P. Labanausko ir K. Jurgėlos 
archyvas 'daugiausia medžia
gos yra apie darbą „Amerikos 
balse"), kuris P. Labanausko 
ilgą laiką buvo laikomas Flori
doje, garaže, reikėjo mokėti 

nuomą. Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras (vad. prof. 
dr. J. Račkausko) rado lėšų 
sumokėti už nuomą, o vėliau 
tą medžiagą parsivežė į savo 
archyvą. Sudarytame fonde 
yra 10 dėžių. Čia yra P. Laba
nausko ir K Jurgėlos laiškų, 
įvairūs raštai, „Amerikos bal
so" radijo programų informa
cinė medžiaga, P. Labanausko 
TV laidų projektai, jo ataskai
tos, įvairi informacinė medžia
ga apie Lietuvą ir Pabaltijį, 
iškarpos apie Lietuvos ir pa-

VYSKUPO 
M. VALANČIAUS 

IDĖJOS 
Jau šešti metai Žemaitijoje 

gyvuoja graži tradicija tarp 
moksleivių platinti vyskupo 
M. Valančiaus blaivybės, tau
tinio sąmoningumo, dvasinio 
atgimimo idėjas. Gegužės pir
mąjį šeštadienį Žemaitijoje 
rengiami „Valančiaus skaity
mų" laureatų sąskrydžiai, ku
riuose dalyvauja Palangos, 
Plungės, Klaipėdos, Šiaulių ir 
kitų miestų moksleiviai. Šie
met toks sąskrydis vyks ge
gužės 1 d. Nasrėnuose. 

Organizuoti „Valančiaus 
skaitymų" konkursus prieš 
septynerius metus pasiūlė M. 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
Šiaulių skyriaus pirmininkas 
gyd. A. Griganavičius ir kiti 
šio sąjūdžio entuziastai. Pa
sak A. Griganavičiaus, reng
damiesi šiems konkursams ir 
dalyvaudami juose, mokslei
viai ne tik susipažįsta su M. 
Valančiaus idėjomis, jo raš
tais, bet ir apskritai su Lietu
vos istorija, kultūra, tautinė
mis tradicijomis, pagilina tikė
jimą. Šie konkursai — tai pa
sirengimo vysk. M. Valančiaus 
200-osioms gimimo metinėms 
programos dalis. Tikimasi, 
kad Valančiaus skaitymai „iš
plis po visą Lietuvą". 
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* Klaipėdos policijos pa
reigūnams dar nepavyko 
rasti įtariamųjų, kurie Kairių 
poligone prie Klaipėdos iš 
slėptuvės bandė iškasti gink
lus. Sekmadienio pavakarę, 
tikrindami anoniminį praneši
mą, miške pareigūnai rado at
kastą duobę, kurioje gulėjo 
dėžė su ginklais (2 granat
svaidžiai, dvi kovinės grana
tos ir detonatoriai, kulkosvai
dis ir apie 300 šovinių). Parei
gūnų teigimu, kulkosvaidis su 
šoviniais yra sovietų gamybos, 
kiti ginklai — greičiausiai ne 
rusų kariuomenės. Pavojingus 
ginklus nukenksmino 7-jo 
Dragūnų pamario gynybos ba
taliono kariai. <BNS> 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 25 d., p e n k t a d i e n i s 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savlngs and Loan 
Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, Prcsident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Sudiev ir tau, Žemaitija, brangi žeme mano, 
Kame gimiau ir užaugau, kame širdis mano. 
Čia ir miškai, laukai, pievos linksmin širdį mano. 
Kad ir toli, labai toli nuo jūsų buvosiu, 
Kur tėvynės tikra meilė uždegė man jausmus, kad 
Galėčiau dirbt dėl brolių, užmiršdamas skausmus. 
Ai, tėvyne brangiausioji, žadink vaikus savo, 
Idant visi tave guostų, gerbtų kalbą tavo. 

Ištrauka iš .Atsisveikinimas su Žemaitija" - rašyt. 
Aleksandras Burba (1854 -1898). 

Mūsų mielam Tėveliui, Uošviui, Seneliui, Proseneliui 
ir Žemaitijos Sūnui 

A.tA. 
STANISLOVUI LISECKUI 

(1909 -1998) ATMINTI 
A. a Stanislovo Lisecko vienerių metų mirties 
prisiminimui, gedulingos šv. Mišios bus atnašautos Šv. 
Kazimiero parapijoje, Los Angeles, CA, birželio 27 
d., 10:30 vai. ryto. Prašome mūsų Tėvelį, Uošvį, Senelį 
ir Prosenelį prisiminti savo maldose. 
A. a. Stanislovas Liseckas buvo vyras a. a. Eleonoros 
Liseckienės. Abu palaidoti Forest Lawn Cemetery, 
Glendale, CA. 

Liūdinti Sehukstų seimą. 

šaulio problemas, darbo doku
mentai, apie įvairių konferen
cijų medžiagą. Rašydamas šį 
straipsnį rėmiausi šia archy
vine medžiaga bei Algirdo 
Gustaičio knyga „Lietuvių stu
dentų korporacija 'Jūra' Lietu
vos universitetuose" (Klaipė
da, 1998 m.). Lyginant įvai
rius šaltinius apie P. Laba
nausko gyvenimą ir veiklą, iš
kilo kai kurių neaiškumų dėl 
datų. Tikiuosi, jo bendradar
biai ir bendraamžiai pataisys, 

jei įsivėlė klaidų. 
Apie savo ir kitų bendradar

bių darbą „Amerikos balso" 
Lietuvių tarnyboje P. Laba
nauskas yra parašęs vertingą 
knygą „Lithunian Service of 
the Voice of America' 1951-
1964". Be to, P. Labanauskas 
buvo Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis, rašė LX-XI, 
XVII, XXIX tomuose. 

Netekome dar vieno žymaus 
lietuvio, kovojusio už Lietuvos 
laisvę. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. birželio 22 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Sūnus, 
Brolis, Dėdė ir Žentas 

A.tA. 
DONATAS LISAUSKAS 

Velionis gimė 1939 m. balandžio 6 d., Kaune. 
Amerikoje išgyveno 49 metus. Gyveno Troy, MI. 

Nuliūdę liko žmona Irena Putriūtė Lisauskienė, 
mamytė Marija Gindvilaitė, sesuo Rasa Kazlienė su vyru 
Juozu, brolis Šarūnas Landys su žmona Milda ir šeima, 
uošvė Jadvyga Putrienė, Irenos sesuo Regina su vyru 
Bill Knudstrup bei daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas RG & GR Harris laidotuvių 
namuose, 15451 Farmington Rd., Livonia, MI, š. m. 
birželio 25 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Rožinis ir 
atsisveikinimas 7 vai. vakaro. Laidotuvės birželio 26 d., 
9 vai. ryto su šv. Mišiomis 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose 
mūsų mylimą Vyrą, Sūnų, Brolį, Dėdę ir Žentą bei kartu 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi teima 
Laid. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275. 

A.tA. 
CHARLES KAZIMIERAS 

ULIS 
Gyveno Melrose Park, IL. Mirė 1999 m. birželio 23 

d. rytą, sulaukęs 81 metų. 
' Gimė Amerikoje. 

Nuliūdę liko gimines Lietuvoje, draugai ir pažįstami 
čia Amerikoje ir Kanadoje. 

Velionis priklausė Melrose Park Lietuvių 
Bendruomenei, Melrose Park ir apylinkių Lietuvių 
klubui ir BALFui. 

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 25 d., 
Bormann Funeral Home laidojimo namuose, 1600 W. 
Chicago Ave., Melrose Park, IL, nuo 3 vai. p. p. iki 9 
vai. vakaro. 

Laidotuvės šeštadienį, birželio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto a. a. Kazimieras bus atlydėtas į 
Sacred Heart bažnyčią, kurioje 10 vai. bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. 

Po šv. Mišių Velionis bus palaidotas Queen of Heaven 
kapinėse, Hillside.IL. 

Visi draugai ir pažįstami kviečiami šiose laidotuvėse 
dalyvauti. 

Melrose Park'o Lietuviu Bendruomenė 
Laid. direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 708-344-0714. 

. A.tA. 
VYTAUTAS PAULIONIS 

Mirė 1999 m. birželio 21 d., sulaukęs 83 metų. 
Gimė tremtyje, Rusijoje, Augustino Paulionio ir Te

resės Orentaitės Paulionienės sūnus. 
Augo tėviškėj, Kvietkinės vienkiemy, Suvalkų Kal

varijos Marijampolės apskrityje. Baigė Vytauto Didžiojo 
universitetą, Teisių fakultetą. Buvo paskirtas teisėju 
Rokiškyje, vėliau Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 50 
metų, ilgiausiai gyveno Čikagoje. 

Nuliūdę liko: žmona Stasė Liuberskytė Paulionienė, 
sūnus Nerijus, brolis Augustinas, sesuo Zuzana Ščepa-
navičienė Dzikienė, a.a. brolio Zigmo našle Elena Pau-
lionis-Keras ir plati giminė Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas Petkus Marąuette laidojimo 
namuose 2533 W. 71st St., penktadienį, birželio 25d., 
nuo 3 iki 8 v.v. 

Paskutinis atsisveikinimas laidojimo namuose bir
želio 26 d. 10 vai. ryto. Laidotuvių Mišios 10:30 v. ryto 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje šeštadienį, birželio 
26 d. Po Mišių a.a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, brolis, sesuo ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

http://Hillside.IL
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dailininkas Vincas Lukas 
buvo vienas iš komiteto narių, 
kuris rūpinosi senų lietuviškų 
knygų katalogo menine dali
mi: Senų lietuviškų knygų ko
lekcija saugoma Nevvberry 
bibliotekoje Čikagos miesto 
centre. Katalogą spausdino 
„Draugo" spaustuvė ir už ke
lių dienų bus galima įsigyti 
„Drauge". Katalogo sutiktuves 
rengia Nevvberry biblioteka 
spalio 23 d. 

Lietuvos krikščionių de
mokratų rėmėjų gegužinėje, 
sekmadienį, birželio 27 d., 
Ateitininkų namuose, bus ga
lima susipažinti su Lietuvoje 
leidžiamu „Apžvalgos" mėn
raščiu. „Apžvalga" pradėjo eiti 
pereito šimtmečio pabaigoje 
Tilžėje, o, nepriklausomybe at
gavus, buvo atkurta 1989 m. 
Lietuvoje. Šiuo metu „Apžval
gą" redaguoja jaunas ir suma
nus, neseniai mokslus baigęs, 
redaktorius Andrius Navic
kas, kuris apie „Apžvalgą" yra 
subūręs gausų skaičių gerai 
išsilavinusių bendradarbių. 
Šių metų birželio 6 numeryje 
nagrinėjamos tokios sritys, 
kaip politika, ekonomika, švie
timas, kultūra, krikščioniškoji 
demokratija, dvasios kelias, 
jaunųjų žodis, užsienio gyve
nimas ir t.t. Gegužinės tikslas 
yra paremti šį įdomų ir nau
dingą laikraštį. 

Moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje praside
da šeštadienį, birželio 26 d. su 
registracija 2-4 vai. p.p. Visi 
prašomi atsivežti stovyklos 
mokestį; čekiai rašomi: 'Atei
tis — MAS'. Jei stovyklautojus 
reikia paimti iš traukinių sto
ties ar oro uosto, prašoma iš 
anksto pranešti stovyklos ren
gėjams. Stovykla baigsis šeš
tadienį, liepos 3 d. 1 vai. p.p. 
Tėvai prašomi nesivėluoti nes 
būtina stovyklautojus pasiimti 
nurodytu laiku. Dar yra vietų 
stovykloje. Iki šiol neužsire
gistravę, bet norintieji stovyk
lauti moksleiviai prašomi 
skambinti Vytui Žemaitaičiui, 
tel. 773-927-6877, arba Julijai 
Krumplytei tel. 312-670-8845. 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Vakarų apygardos metinė 
gegužinė sekmadieni, liepos 
4 d., vyks Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 12 
vai. Visi kviečiami atsilankyti 
ir kartu su vyčiais džiaugs
mingai švęsti Jungtinių Ame
rikos Valstijų nepriklauso
mybės šventę. 

A. Plėnio padaryta vaiz
dajuostė — pamaldos prie 
Švč. M. Marijos „Our Lady of 
Millenium" statulos, bus rodo
ma Lietuvių televizijos šio va
karo, o taip pat ir šeštadienio, 
birželio 26 d. ryto programoje. 
Neužmirškite pažiūrėti. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkimas Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje vyks sek
madienį, birželio 27 d., tuoj po 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Kviečiami visi šiose 
kapinėse turintieji kapų skly
pus asmenys ir susidomėjusi 
visuomenė. Prašoma nesivė
luoti. nes salė gauta vienai va
landai. Visi laukiami. 

Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinė rengia tradicines 
Jonines birželio 26 d., šeš
tadieni, 5 vai. po pietų Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. Bus šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, veiks „laimės 
šulinys", šokiams gros šaulių 
rinktinės orkestras, vadovau
jamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami visi šauliai, ramo-
vėnai ir visuomene Joninėse 
dalyvauti. 

Vysk. Ha n 888 Dumpys va
kar vakare išskrido į Europą 
dviejų savaičių tarnybinėn ke
lionėn. Bratislavoje, Slovaki
joje, vyksiančiame Pasaulinės 
liuteronų sąjungos tarybos su
sirinkime vysk. H. Dumpys at
stovaus lietuvių evangelikų 
liuteronų išeivijos Bažnyčiai. 
Po to skris į Lietuvą ir liepos 6 
d. atliks pranešimą Vilniuje 
vyksiančioje evangelikų teolo
ginėje konferencijoje. Aplan
kys evangelikų teologijos cent
rą Klaipėdoje, lankys bažny
čias ir sakys pamokslus. Į Či
kagą sugrįš liepos 8 d. 

„Židinio" pamaldos už 
Lietuvos ir šio krašto dvasinę 
gerovę vyks šeštadienį, liepos 
3 d., 4 vai. po pietų, Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami šiose pamal
dose dalyvauti. 

Pensininkų sąjungos ge
gužinė šį sekmadienį, birže
lio 27 d., vyks Saulių namuo
se. Visi pensininkai, jų šeimos 
ir draugai kviečiami maloniai 
praleisti karštą vasaros sek
madienį patogiai vėsinamoje 
salėje bendraujant su drau
gais ir pažįstamais. 

Ar skaitėte? Šį pirmadienį, 
birželio 21 d., „Chicago Trib
ūne" dienraštyje išspausdintą 
(pagrindinė dalis, 11 psl.), 
žurn. John McCarron straips
nį, pavadintą „Facing the 
challenge of victory* apie 
„Draugą", švenčiantį 90 metų 
sukaktį. 

Rašyt. Stasys Džiugas 
šiuo metu vieši Lietuvoje. Iš 
Vilniaus atsiųstame laiškelyje 
rašo, kad birželio 16 d. teko 
dalyvauti dr. Adolfo Damušio 
knygos sutiktuvėse, kur buvo 
susirinkę apie 100 žmonių. 
Jis apskritai džiaugiasi Lietu
va ir pasikeitimais, įvykusiais 
nuo 1992 m., kai paskutinį 
kartą lankėsi tėvynėje. 

LFK JLituanica" vyrų ko
manda šį sekmadienį, birželio 
27 d., 3 vai. p.p. Lemonte, 
aikštėje prieš Pasaulio lietu
vių centrą, žais pagal tvarka
raštį pačioje pirmenybių pra
džioje turėjusias vykti rungty
nes prieš lentelės viršuje sto
vinčią ukrainiečių „Wings" 
vienuolikę. Juo gausesnis sa
vų stebėtojų būrys, tuo žaidėjų 
ryžtas laimėti didesnis. Visi 
futbolo mėgėjai prašomi at
vykti. 

TĘSKIME PAGALBĄ 
VARGSTANTIEMS 

Seniausia šalpos organizaci
ja — BALFas, įsteigta 1944 
metais, tebeveikia ir dabar. 
BALFo skyriai yra . visoje 
Amerikoje. Visi skyriau tvar
kosi savarankiškai: visokiais 
būdais renka aukas ir surink
tas persiunčia į centrą, kuris 
dabar veikia Čikagoje, prie 
„Draugo". Kad surinktų kiek 
lėšų, BALFo Marąuette Parko 
skyrius birželio 27 d., sekma
dienį, Švč. Mergelės Gimimo 
parapijos salėje rengia cepe
linų pietus. Visi parapijiečiai 
ir svečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti, nors keliais „ska
tikais "papildyti BALFo kasą 
ir tuo paremti labdaros veik
lą. 

Tad visi, kas tik gali, tuojau 
po 10:30 šv. Mišių rinkimės į 
parapijos salę, kur visų lauks 
malonios šeimininkės su ska
niais cepelinais, kavute ir py
ragaičiais. Bus visokių lai
mėjimų ir kitokių įvairumų. 
Savo atsilankymu paremsite 
BALFo veiklą, pradžiuginsite 
ne vieną vargšą, o patys jau
sitės atlikę garbingą artimo 
meilės pareigą. Tad iki pasi
matymo. 

Ant. Repšienė 

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO PREZ. 
PASKAITA BALZEKO MUZIEJUJE 

dratas ir Virgis Valentinavi
čius. Laidų bent po kartą per 
savaitę klausosi trečdalis Lie
tuvos žmonių. 

Pasak T. Dine, pasibaigus 
šaltajam karui, Laisvosios Eu
ropos radijo vaidmuo Lietu
voje nė kiek nesumažėjo. Jos 
tikslai yra šie: teikti objekty
vias žinias, diskutuoti tais vi
daus ir regioniniais klausi
mais, kurie yra svarbūs ku
riant demokratišką ir laisvo
sios rinkos principais pagrįs
tą visuomenę; stiprinti visuo
menę, diegiant joje demokra
tines vertybes; stiprinti įvai
rių etninių ir regioninių gru
pių tarpusavio supratimą; 
būti pavyzdžiu vietinei ži-
niasklaidai, padėti jai tapti 
profesionalia ir nepriklauso
ma; tarnauti ryšiu su jau 
įtvirtintomis pasaulio demok
ratijomis. 

Lietuva, anot T. Dine, per 
pastaruosius dešimtį metų pa
siekė labai daug; grįžo į de
mokratinę politinę sistemą, 
toli pažengė įtvirtindama lais
vosios rinkos sistemą ir in-
tegruodamasi į tarptautinę 
ekonominę sistemą bei siekda
ma tapti NATO ir Europos 
Sąjungos nare. 

To nepaisant, Lietuvoje dar 
daug bėdų — plačiai paplitusi 
korupcija, senosios komunis
tinės nomenklatūros vaidmuo 
tebėra didelis, daug žmonių, 
susidurdami su kasdienio gy
venimo sunkumais, ima pra
rasti viltį. Thomas Dine įsi
tikinęs, kad atsikratyti komu
nistinio paveldo nebus lengva 
ir tai neįvyks labai greitai ar 
be išorinės pagalbos, tokios 
kaip Laisvosios Europos radi
jo/ Laisvės radijo laidų. 

Karilė Vaitkutė 

Thomas A Dine. 

Ketvirtadienį, birželio 17 d., 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje įvyko Laisvosios Euro
pos radijo/Laisvės radijo pre
zidento Thomas A. Dine pas
kaita. Tarp susirinkusiųjų į 
paskaitą buvo Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas, Lenkijos kon
sulas Čikagoje Pawel Pie-
trasienski, ukrainiečių radi-
jos Čikagoje rengėja bei ve
dėja Maria Chychula, buvusi 
Laisvosios Europos radijo dar
buotoja poetė Eglė Juodvalkė, 
daug svarbių, Lietuvai pade
dančių organizacijų atstovų. 

LER/LR yra labai neįprasta 
radijo stotis. Tai tarptautinė 
radijo tarnyba, kuri transliuo
ja savo laidas į 24 pasaulio 
šalis 26 kalbomis. Lietuviš
kosios LER/LR laidos girdi
mos kasdien po valandą AM 
radijo bangomis per Vilniaus 
valstybinį radiją bei Radijo 
centrą. Jose dirba septyni 
žmonės: Kęstutis Girnius, 
Gintaras Aleknoms, Mykolas 
Drunga, Laimantas Jonušys, 
Aušra Juraitė, Saulius Kon-

IŠ ARTI IR TOLI 
munity of Houston), neatsilik
dami nuo kitų, vis organizuo
ja daugiau pobūvių, pramo
gų. Naujausias „Labas" žinia
raščio numeris aprašo Vil
niaus Lėlių teatrą, kuris lie
pos mėn. gale gastroliuos Tex-
as valstijoje, San Antonio fes
tivaly, kuriame dalyvaus LIT 
(Lithuanians in Texas) orga
nizacija, ir vietinę veiklą. Yra 
net išspausdintas raguolio re
ceptas! Norintys daugiau in
formacijos apie LACH orga
nizaciją arba „Labas" žinia
raštį, skambinkite tel. (713) 
808-1982. 

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIAI SUKŪRĖ 

TINKLALAPI 

Kompiuterio pagalba galite 
geriau susipažinti su Pitts-
burgo apylinkes lietuvių or
ganizacija — Lithuanian Citi-
zens' Society of Western 
Pennsylvania. Ši veikli lietu
vių grupė ruošia įvairius ren
ginius, šventes ir remia dau
gybę švietimo, kultūrinių ir 
labdaros užmojų. įsijungę 
„Internet'ą", galite jų tinkla-
lapį rasti, vartodami „Lithu
anian Society Pittsburgh" 
pavadinimu paiešką, arba 
įrašydami tinklalapio adresą: 
www.angelfire.com/pa2/ 
lithcitizenssociety/ 

PLC kiekvieno trečiadienio „Bingo" laidinio darbininkai. U kaire*: Aldona Šolionienė, Vytautas Šolianas, Al
dona Soliūnaite-Noružiene ir Zita Šoliūnaite-KuAeliauskienė. Jie ne tik vigus žaidėjus v&i&ina pietumis, bet ir 
patys kartais pabando „Bingo" laimę. Nuotr. Baniutės Kronienės 

PLC „Bingo" savanoriai, pasiruošė penkmečio žaidimams. U kairės: Kęstutis Ječius, Algis Saulis, Genė Rim
kienė, Dalia Dundzilienė ir Birutė Sasnauskienė. Nuotr. Baniutės Kronienės 

„BINGO" LAIMĖJIMŲ PENKMETIS 

PITTSBURGO 
LIETUVIAI RUOŠIA 

JONINES 

Lithuanian Citizens' Society 
of Western Pennsylvania 
šįmet pirmą kartą suruoš tra
dicinę Joninių šventę, kuri 
vyks birželio 26 d., šeštadienį, 
Lietuvių klube, netoli Pitts-
burgo. šventė prasidės 4 vai. 
p.p., ir tęsis iki vėlyvo vakaro. 
Numatyta vakarienė, vaikams 
tradiciniai Joninių žaidimai, 
laužas. 

DARIAUS-GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLAI DALIS 
LIETUVIO KOLEKCIJOS 

Būdamas tik 9 metų am
žiaus, Frank Miskis pradėjo 
rinkti pašto ženklus. Dabar, 
sulaukęs 72 m., jis didžiuojasi 
gausia kolekcija, kurią sudaro 
per 60,000 ženklų iŠ 100 pa
saulio kraštų. F. Miskis ypač 
džiaugiasi, turėdamas 700 
Lietuvos ženklų, jų tarpe pir
mąjį 1918 m., gruodžio mėn. 
išspausdintą pašto ženklą ir 
du Dariaus-Girėno ženklus 
— vieną nenaudotą. F. Miskis 
priklauso Lithuanian Citi
zens' Society of Western 
Pennsylvania organizacijai ir 
gyvena Pittsburge. 

Kasmet pasaulio kraštai 
išleidžia 12,000 naujų, skir
tingų rūšių pašto ženklų. Lie
tuvos Respublika kasmet iš
leidžia tik 20 rūšių, tačiau 
šiuo metu yra didelis susido
mėjimas Lietuvos pašto 
ženklais ir užsienyje veikia 
trys Lietuvių filatelistų drau
gijos — New Yorke, Čikagoje 
ir Toronte. 

HOUSTON ŽINIARAŠTIS 
„LABAS" APRAŠO 

VIETINE VEIKLA 
Lietuvių yra visur, ir Hous- F a M u l i o l i e t u v i u ^ ^ B i n g 0 . 

ton apylinkės l ietuviai LACH laidimu administratorius Romas 
(Lithuanian American Com- Kronas. 

— Jei mes neturėtume „Bin
go" žaidimų pajamų, Pasaulio 
lietuvių centro metiniam išlai
kymui pritrūktų apie 70,000 
dolerių, — pareiškė PLC val
dybos pirm. Kęstutis Ječius. 
Trečiadienį, birželio 16 d., 
PLC didžiojoje salėje jį radau 
beskaičiuojantį „Bingo" išmo
kėjimų pinigus. 

— Šiandien švenčiame penk
metį. Visi vakaro laimėjimai 
padvigubinti, — aiškino Ro
mas Kronas — administrato
rius, rodydamas glėbį vakaro 
reklaminių lapelių ir didelį 
penkmečio šventės skelbimą 
amerikiečių laikraštyje „Bingo 
Bugle". 

— Ką reiškia padvigubin
ti?— klausiau. 

— Paprastais trečiadieniais 
laimėjimams išmokame apie 
2,000 dolerių, o šį vakarą iš
mokėsime 5,750 dolerių. 

— Ar šį vakarą ir žaidėjų 
daugiau? 

— Pažiūrėk, stalų eilės per 
visą salę. Pastatėm stalus ko
ridoriuje. Juos irgi užpildė. 
Žaidimo lentos ant stalų daug 
vietos užima. Šį vakarą tu
rime 247 žaidėjus. Kitais tre
čiadieniais būna apie 200, — 
aiškino Romas. 

— O kokio dydžio tavo dar
bininkų komanda? 

— Šį vakarą 20 ar 25 as
menų. Dirbame dviem pamai
nom. Pirmoji nuo 3:30 vai. pa
ruošia salę ir parduoda bilie
tus. Antroji pamaina veda 
žaidimus ir aptarnauja žaidė
jus. 

Tarp stalų takais lakstė par
davėjai ir pardavėjos su spe
cialiom prijuostėm, su „prope
leriais" ant kaklo, su pundu 
dolerių kairėje rankoje ir žai
dimo kortelėmis dešinėje. 

— Kaip sekasi prekiauti?— 
užkalbinu jauną, dailią par
davėją Viktoriją Sušinskaitę. 

— Gerai, — šypsosi ir nu
skuba tarp stalų. 

— Čia mūsų jaunimas, — 
aiškina Dalia Dundzilienė. 

— Tris turime šį vakarą: 
Viktoriją, Viką Gylytę ir Aus
tę Ringutę, — aiškina Dalia, 
čia praleidžianti trečiadienių 
vakarus. 

Ištvermingi veteranai 
Penkmečio pradžioje aplan

kiau šią „Bingo" oazę, kurios 
„šaltiniai" buvo labai reikalin
gi Pasaulio lietuvių centro 
išlaikymui, kasmet atnešę po 
120,000 dolerių pelno. Per 
penkerius metus daugiau kaip 
pusė milijono centro išlaiky
mui atėjo iš amerikiečių pini
ginių. 

— Tas mane labiausiai džiu
gina, — aiškino Genė Rim
kienė, čia su vyru Rimvydu 
dirbanti nuo pradžios, išsky
rus žiemos mėnesius atosto
gaujant Floridoje. — Ameri
kiečių pinigai padeda išlaikyti 
lietuvių centrą, —juokėsi. 

— Ar nesunku juos pri
traukti į šią lietuvišką salę? 

— Pritraukėm. Suvažiuoja 
kas trečiadienį per penkmetį, 
beveik visi nuolatiniai. Juos 
pritraukia ir skanus, nebran
gus Aldonos ir Vytauto Soliū-
nų bei Zitos Kušeliauskienės 
gamintas maistas. Už jį moka. 
Tik šį vakarą maistas veltui. 

— Nematau nei „Bhigo" 
pirmūnų — Alės ir Algio Lie-
ponių, nei šauklio Jurgio Riš
kaus. Ar jie nebedalyvauja? — 
klausiau. 

— Dalyvauja, tik šį vakarą 
jų nėra. 

Šaukliu šį vakarą buvo Mil
da Tallat-Kelpšienė. Ji stebėjo 
šokinėjančius dėžėje „Bingo" 
kamuoliukus ir jų numerius 
skelbė per garsiakalbius. 

— Ar fotografavai nors kiek? 
— sustabdžiau belakstančią 
Baniutę Kronienę, vieną iš 
nuolatinių darbininkių. 

— Tuoj fotografuosiu, o pats 
užsuk į klasę pasivaišinti. 

Lituanistinės mokyklos vai
kų darželio klasė Šį vakarą 
buvo pavirtusi „Bingo" darbi
ninkų užkandine. Pasikeisda
mi čia užkandžiavo veteranai 
Bronius Mikėnas, Algis Bakai
tis, Dana Gylienė, Kazys Krei
vėnas, Algirdas Saulis, Rima 
Sell, Zenonas Mereckis ir kiti. 
Pamainos keitėsi šį vakarą ir 
per kitus trečiadienių vaka
rus. Penkmečio veteranų tar
pe buvo: Marytė Ruzgienė, 
Stasys Žymantas, Roma Nor
kienė, Irena Draugelienė, Al
gis Urbutis, dr. Romas Povi
laitis, Irena Virkau, Arūnas 
Klibas, Irena Bareiškienė, 
Laima Glavinskienė, Agutė 
Tiškus, Pranas Pranskevičius 
ir kiti, kurių pavardės gal ne
buvo paminėtos. 

Savanoriška talka 
— Ar darbininkų tarpe ne

turite naujai atvykusių iš Lie
tuvos? Ar kvietėte? 

— Neturime. Kvietėme. Bu
vo keli atėję. Jų klausimas bu
vo — „Kiek mokėsit už valan
dą?". Mokėti mes negalim. To 
daryti neleidžia Illinois valsti
jos nuostatai. „Bingo" tarnyba 
gali būti tik savanoriška, ne
apmokama, — aiškino admi
nistratorius Romas Kronas. 

— Per judėjimo valandas 
mums iŠ šiaurės labai sunku 

atvažiuoti, — skundėsi dr. Do
natas Tijūnėlis. Jis su žmona 
Indre dirbo ne tik „Bingo" žai
dimuose, bet čia, į PL centrą, 
jie atvykdavo ir „Saulutės", ir 
kitais reikalais kelis kartus 
per savaitę. 

— Atsisveikink su Buffalo 
Grove ir atsikelkit gyventi į 
Lemontą, — patariau savo bu
vusiam labai geram skautui 
Kemptene, Vokietijoje. 

— Gal ir reikės. Jau išėjau į 
pensiją. Gal ir reikės. 

Savanoriška „Bingo" žaidi
mų tarnyba labai svarbi PL 
centro išlaikymui. Savanoriš
ka talka atliekami visi bend
ruomenės darbai. 

— Kas jus visus čia išlaikė. 
kaip vieną šeimą? — klausiau. 

— Suvienijo lietuvybės, cen
tro išlaikymas. Galimybė at
likti gerą darbą. Draugystė 
tarp mūsų, čia bedirbančių, — 
buvo keli atsakymai. 

Belieka tik palinkėti daug 
naujų penkmečių. 

Bronius Juodelis 

SKELBIMAI 
• Birželio 30 d. sueina 

dveji metai nuo Igno Miliaus
ko mirties. Už jo sielą šv. 
Mišios bus aukojamos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje trečiadieni, 
birželio 30 d., 8 vai. ryto ir 
pranciškonų vienuolyne, Ken-
nebunkport, ME. Gimines ir 
pažįstamus prašome jį pri
siminti maldoje. Liūdinti Sei
mą. 9TC71 

• Akcijų, bonų bei kitu 
ver tyb ių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk) 
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Tel 1 77* 8 * 8 1 0 5 0 

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