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Piketuojantys žemdirbiai 
„nesusikalba" su vyriausybe 
Vi ln ius , liepos 14 d. (BNS) 

— Tarptautinės reikšmės ke
lią Marijampolė-Kalvarija už
tvėrė keli šimtai runkelių au
gintojų jau šeštą dieną protes
tuoja ir yra pasiryžę imtis dar 
griežtesnių priemonių, jei vy
riausybė nepriims jiems pa
lankaus sprendimo dėl ban
krutavusio Marijampolės cuk
raus fabriko. 

Žemės ūkio ministerija po
sėdžiui yra pateikusi du fabri
ko likimo planus — jo finansi
nio rėmimo ar uždarymo. 

„Jei vyriausybė mus parems 
— iš karto išsiskirstysime ir 
sutvarkysime aplinką. Jei ne 
— protestas gali įgauti naują 
formą", sakė vienas renginio 
organizatorių Albinas Mitrule-
vičius. 

žemdirbiai dar nenuspren
dė kaip reaguotų į vyriau
sybės sprendimą neskirti 
jiems paramos. „Bet nuotaikos 
nesunkiai nuspėjamos, kai 
šeštą dieną žmonės stovi 30 
laipsnių karštyje, ir jų pra
šymai ignoruojami", aiškino 
akcijos organizatorius. 

Tuo tarpu Lietuvos vyriau
sybė ragina žemdirbių piketų 
keliuose organizatorius nu
traukti renginius ir bendromis 
pastangomis ieškoti visiems 
priimtinų sprendimų. Minis
trų kabineto posėdyje trečia
dienį priimtame pareiškime 
Lietuvos gyventojai prašomi 
„laikytis rimties, gerbti savo 
šalies (Statymus ir suvokti at
sakomybe už jų pažeidimus". 

Vyriausybė „siekia ir sieks 
užtikrinti asmens, visuomenės 
bei valstybės saugumą, vie
šąją tvarką, padarys viską, 
kad įgyvendinant vienų as
menų teises ir laisves viešai 
reikšti savo nuomonę, būtų 
apsaugotos kitų asmenų teisės 
ir laisvės". 

Rajonų savivaldybės, pažeis
damos įstatymus, duoda leidi
mus akcijoms pagrindiniuose 
keliuose, nors to negalima da
ryti be kelio savininko — vy
riausybės — leidimo. Be to, 
dėl piketų didžiuosiuose ke
liuose gadinama aplinkinių 
pravažiavimų danga, o krovi
nių vežėjai patiria finansinių 
nuostolių. 

Vyriausybė pažymėjo su
prantanti sunkias NVS valsty
bių krizės pasekmes Lietuvos 
ekonomikai, tačiau pabrėžė 
negalinti „priimti sprendimų-, 
kurie didintų biudžeto išlai
das". 

Vyriausybė rūpinsis ne 
fabriku, o darbo 

netekusiais žmonėmis 
Vyriausybės posėdyje priim

tame protokoliniame spren
dime pažymima, kad fabriko 
skolos, kurios viršija 30 mili
jonų litų, susidarė dėl prasto 
savininkų valdymo. Nuspren
dusi neremti žlugusios cu
kraus gamyklos, vyriausybė 
pavedė Žemės ūkio ministeri
jai užtikrinti Marijampolės zo
nos cukrinių runkelių supir
kimą ir jų pervežimą į kitus 
cukraus fabrikus. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai pavesta parengti 
detalų buvusių fabriko dir
bančiųjų užimtumo ir naujų 
darbo vietų kūrimo planą. 

Posėdyje taip pat apsvarsty
ta galimybė per Lietuvos am
basadą Danijoje informuoti 
šios valstybės vyriausybę, kad 
puse cukraus fabriko akcijų 
valdanti danų įmonė „Danisco 
Sugar" nesilaiko ankstesnių 

įsipareigojimų. 
Piketuojančiųjų ūkininkų ir 

buvusių fabriko darbininkų 
pirminė reakcija į vyriausybes 
sprendimą buvo palanki. 

Protesto renginiai buvo 
kažkam naudingi? 

Valstiečių partijos vadovas 
Ramūnas Karbauskis neigia, 
kad vadovaudamas visuoti
niam žemdirbių protesto ren
giniui, jis ketino pasipelnyti, 
ir tvirtina, kad renginys buvo 
naudingas visiems ūkinin
kams. 

Pasak žiniasklaidos, antra
dienį priimtas Žemės ūkio mi
nistro sprendimas išdalinti 
ūkininkams kompensacijas už 
trąšas yra labai naudingas im
portuotų trąšų pardavėjams, 
taip pat ir R. Karbauskio įmo
nei „Šiaulių agroservisas". 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Seimo narys R. Kar
bauskis teigė, kad kompensa
cijos už trąšas buvo numaty
tos, sudarant valstybės 
biudžetą, o žemdirbiai grei
čiau išmokėti kompesacijas 
reikalavo dar iki protesto ren
ginių. 

R. Karbauskis teigė pri-
siimąs visą atsakomybę dėl 
žemdirbiams pareikštų pre
tenzijų, kad jie sutrikdė trans
porto eismą ir todėl padarė 
nuostolių kelininkams ir ve
žėjams. 

Seimo narys, gindamas savo 
dalyvavimą renginyje, ne
gailėjo priekaištų kitiems ko
legoms parlamentarams. Jis 
teigė, kad jeigu visi kaimo vie
tovėse išrinkti Seimo nariai 
„domėtųsi savo rinkėjų pro
blemomis, tokių piketų ir mi
tingų nebūtų". 

Į Lietuvą a tvyko palestiniečių 
vadas Yasser Arafat 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Jungtiniu Valstijų generolas, JAV ginkluotųjų pajėgų vado 
Europoje pavaduotojas Charles Abl>ot. (Elui 

JAV admirolas giria Lietuvos 
kariuomenės plėtrą 

Senatas, JAV 
Lietuvai apie 8 

Remiantis paskutiniais 
B N S pranešimais, sužinoję 
apie vyriausybės sprendimą, 
Marijampolės cukrinių runke
lių augintojai nusprendė tęsti 
savo protestą. 

Vienas piketo organizato
rių Vidmantas Brazys sakė, 
kad žemdirbiai nepatenkinti, 
jog Marijampolės cukraus fab
riko skolos nėra sumokamos, 
runkeliai turės būti vežami 
perdirbti į kitus fabrikus, o tai 
reiškia, kad fabrikas nebus 
gaivinamas. 

„Mes niekur iŠ čia neisime, 
nes fabrikui 'uždėtas kry-

Vi ln ius , liepos 14 d. (Elta) 
— Trečiadienį į Vilnių atvykęs 
Jungtinių Valstijų admirolas 
Charles Abbot po susitikimo 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi pareiškė, kad jam 
gerą įspūdį paliko Lietuvoje 
įgyvendinamos kariuomenės 
programos. 

Pasak aukščiausio rango 
karininko, abi valstybės turi 
nemažai patirties drauge daly
vaudamos taikos užduotyse 
Balkanuose ir kituose projek
tuose, kurie, svečio teigimu, 
padės Lietuvai deramu laiku 
tapti NATO nare. 

Liepos pabaigoje į Lietuvą 
ketinančiam atvykti NATO 
pajėgų Europoje vadui genero
lui Wesley Clark pavaldus ad
mirolas, be kita ko, rūpinasi 
įvairiomis programomis, tarp 
jų — ir JAV karinės pagalbos 

programa „Kariškiai kariš
kiams" („Military to mili-
tary"). 

JAV ginkluotųjų pajėgų Eu
ropoje vado pavaduotojas taip 
pat buvo susitik< - su krašto 
apsaugos ministru Česlovu 
Stankevičiumi ir kariuomenės 
vadu brigados generolu Jonu 
Kronkaičiu. 

Po pokalbio su admirolu 
ministras žurnalistams sakė , 
kad JAV karinių pajėgų Euro
poje vadovybė ir.Lietuva ben
dradarbiauja jau seniai. Pa
reigūno žodžiais, Lietuvai 
labai praverčia JAV kariškių 
patirtis. 

Č. Stankevičius atkreipė 
dėmesį ir į didėjančią finansi
nę JAV paramą Lietuvos gin
kluotosioms pajėgoms. Šiemet 
JAV parama sudaro apie 5 

tam pritars 
turėtų skirti 
mln. dolerių. 

Trečiadienį JAV admirolas 
apsilankė ir Ruklos mokoma
jame pulke. Dar prieš vykda
mas į naują dalinį, karininkas 
pažymėjo, kad šis ir kiti 
panašus projektai padeda 
siekti bendro JAV ir Lietuvos 
tikslo — taikos ir pastovumo 
Europoje. 

V i ln ius , liepos 14 d. (BNS-
Elta) — Palestinos savivaldos 
pirmininkas Yasser Arafat 
atskrido į Vilnių pavakar ie 
n iaut i su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

Y. Arafat dėl reikalų Tunise 
atskristi į Vilnių vėlavo beveik 
3 va l andas , nei buvo anksčiau 
numatyta, todėl 8 žmonių de
legacijos lėktuvas Vilniaus oro 
uoste nusileido tik pavakare . 

Palestiniečių vadas Y. Ara
fat atvyko į Vilnių savo noru. 
„Atvykau čia detaliai apsvars
tyti mūsų regiono problemų :r 
mūsų pastangų apginti ta ikos 
procesą", trumpame pasikal
bėjime su žurnalistais sakė J. 
Arafat. 

Jis pabrėžė, kad t a ika ir 
pastovumas yra ne tik Pales t i 
nos, bet ir Izraelio žmonių 
„strateginis pasirinkimas", už 
kurį prieš trejus metus gyvybe 
sumokėjo Ichak Rabin, ir to 
„niekam nevalia pamiršti". 

Palestiniečių vadovas pa
brėžė, kad išrinkdami premje
ru Ehud Barak, Izraelio žmo
nės „davė aiškų atsakymą, 
kad j ie reikalauja tęsti taikos 

mln. dolerių, o kitąmet, je igu 

Naujoji konservatorių valdyba 
nusiteikusi dirbti prasmingai 

Vilnius , liepos 14 d. (BNS) 
— Konservatorių neeilinio su
važiavimo antrojoje dalyje 
spalio mėnesį partijos valdyba 
gali būti paleista. Tai, be kita 
ko, trečiadienį apsvarstyta 
pirmajame naujosios konser
vatorių valdybos posėdyje. 

Sekmadienį suvažiavimo 
išrinktoji valdyba prie pietų 
stalo aptarė daugiau kaip 20 
organizacinio pobūdžio klausi
mų. Už pietus iš asmeninių 
lėšų užmokėjo valdybos pirmi-žius'", sakė jis. 

Biudžeto išlaidos gali būti 
sumažintos milijardu litų 

Vi ln ius , liepos 14 d. (BNS), kome 558 mln. litų ir jei toliau 
Finansų ministras Jonas Lion
ginas neatmeta galimybės, 
kad šių metų biudžeto išlaidas 
siūlys sumažinti 800 mln. 
arba net 1 mlrd. litų, nes, 
atsižvelgiant į bendrojo vidaus 
produkto (BVP) augimą, tiek 
sumažinti siūlė ir Tarptauti
nis valiutos fondas. 

Pirmasis konkretesnis iš
laidų mažinimo scenarijus bus 
aiškus po dviejų savaičių, kai 
finansų ministras susitiks su 
visais ministrais ir gaus kiek
vieno jų siūlomus išlaidų ma
žinimo projektus. 

Be to, Ūkio ministerija net
rukus pateiks naujus BVP au
gimo šiais metais planus, į ku
riuos taip pat bus atsižvelgta, 
ruošiant pasiūlymus dėl iš
laidų mažinimo. 

Vis dėlto J. Lionginas dabar 
nesiryžo pasakyti, kiek gali 
būti sumažintos išlaidos. 
„Pirmąjį pusmetį nesurin-

kasdien negausime po 10 mln. 
litų, tai galima suskaičiuoti 
sumą, kiek pajamų bus nesu
rinkta. Mes neturime lėšų 
dengimui, nes biudžetas ne
deficitinis", tvirtino J. Liongi
nas. 

J. Lionginas atmetė prie
laidą, kad biudžeto išlaidos 
bus sumažintos daugiau nei 1 
mlrd. litų. „Tada galima dary
ti, kaip Vakaruose, bet pas 
mus nėra tokių įstatymų. Ten 
tokiu atveju būna du keliai — 
arba uždaro valstybės įstaigas 
dviem-trims dienoms per mė
nesį ir už tas dienas nemoka
mas atlyginimas, arba val
stybė skolinasi. Bet tada Sei
mas turi patvirtinti deficitinį 
biudžetą, o taip, manau, ne
bus", kalbėjo finansų mini
stras. 

Patvirtintos 1999 metų val
stybės biudžeto pajamos ir 
išlaidos yra 7.2 mlrd. litų. 

ninkas premjeras Rolandas 
Paksas. Valdybos nariai nuta
rė, kad už kitus pietus j ie mo
kės paeiliui. 

Kaip žurnalistams pranešė 
valdybos narys. Seimo kancle
ris Jurgis Razma, posėdžiavu
sieji pasiskirstė atsakomybės 
sritimis. Pats J. Razma bus 
atsakingas už ryšių su parti
jos skyriais derinimą. 

Pasak J. Razmos, valdyba 
apsvarstė vieną galimybių, 
kad spalį suvažiavime gali bū
ti priimti partijos įstatų pakei
timai, kuriais remiantis, val
dyba bus išformuota, o parti
jos veiklai organizuoti bus su
burtas politinės tarybos tech
ninis aparatas. 

Valdyba nusprendė, kad 
partijos revizijos komisija 
įvertintų Konservatorių parti
jos finansinę padėtį. 

Anot J. Razmos, po pirmojo 
posėdžio matyti, kad „pavyko 
pakeisti ankstesnės valdybos 
posėdžių turinį". „Yra nusitei
kimas spręsti partijos vidaus 
organizavimo problemas, o ne 
politinius klausimus", sakė J. 
Razma. 

Anot jo, valdybos darbas su
kels mažesnį žiniasklaidos su
sidomėjimą, nes ji rūpinsis 
įgyvendinti, o ne svarstyti po
litinės tarybos sprendimus. 
Pasak jo, valdyba nusprendė 
kuo labiau sutrumpinti posė
džius. Projektai bus parengia
mi iš anksto ir išsiuntinėjami 
visiems vaidybos nariams. 
Valdyba nusprendė kuo akty
viau dalyvauti, svarstant par
tijos įstatų pakeitimus. 

procesą*. .Mes e s a m e tikri , 
kad tarptautinė bendruomene 
parems palestiniečių ir Izrae
lio pastangas pasiekt i ta iką 
regione", sake j i s . 

Lietuvos prez identas Val
das Adamkų- sake, kad Lietu
va žavisi palestiniečių ..drąsa 
ir atsidavimu aukš t i ems idea
lams, kurie yra brangus ir 
Lietuvai". , ,Jūs kovojate už 
laisvę ir idealus, kur ie yra be 
galo brangūs daugel iui pasau
lio žmonių", sakė V. Adamkus. 

Jis pabrėžė t ikįs , kad J . 
Arafat pavyzdys t aps kelrode 
žvaigžde visam regionui ir ta i 
galų gale a tneš ta iką ir pasto
vumą, kurio j au ilgai laukia 
abi regiono tautos . 

Prezidentas šiltai pasisvei
kino su J. Arafat, apsikabino. 

Po to prasidėjo vakar ienė, 
kūna i pasibaigus, svečio lau
kė kelionė į Helsinkį, ku r ket
virtadienį su Europos Sąjun
goje pirmininkaujančios Suo
mijos prezidentu Mar t t i Ahti-
saar i ir užsienio reikalų mi
nistre Tarja Halonen ketina
ma kalbėtis apie ta ikos pers
pektyvas Vidurio Rytuose. 

Lietuva tikisi: Baltarusija 
grąžins skolas už elektrą 

* „Ar bus Gediminas m?", 
klausiama „Lietuvos aido" re
dakcijos skiltyje (07.13)., kur 
pastebima, jog iš premjero 
posto „atsistatydinusio G. 
Vagnoriaus laikysena staiga 
pakito. Jo arogantiškas tonas 
transformavosi į nuolankią ir 
pabrėžtinai pagarbią retoriką 
prezidento atžvilgiu. O žodi
nės dvikovos įgūdžiai pravertė 
sparčiai bręstančiam G. Vag
noriaus ir Seimo pirmininko 
V. Landsbergio konfliktui". 
Bet „įdomiausia vis dėlto ne 
tai, kas įvyko, o kas dar įvyks. 
Partiniuose užkulisiuose karš
tligiškai svarstoma, ką atei
tyje veiks partijos eilinis G. 
Vagnorius: tyliai kaups jėgas 
ir žinias būsimiems preziden
to rinkimams, ar su gausiais 
bei ištikimais šalininkais pa
liks Tėvynes sąjungą ir kurs 
dar vieną (tikrąją) konservato
rių partiją, o gal, būdamas še
šėlyje, stebės, kaip naujoji 
konservatorių vyriausybė vyk
do pataisytą Vagnoriaus prog
ramą*?" . 

* „JAV persekios sekso 
prekeivius. Prekybos moteri
mis ir vaikais adresų yra ir 
Lietuvoje", praneša „Lietuvos 
rytas" (07.13). Straipsnyje ra
šoma, kad JAV Kongreso Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo komisijos posėdyje, 
kuriam vadovavo komisijos 
pirmininkas JAV Atstovų rū
mų narys Christopher Smith 
iš New Jereey valstijos, vėl 
buvo minimas Lietuvos var
das. Pastaruosius dvejus me-
-tus Helsinkio komisijos svars
tymų taikinyje dažniausiai 
būdavo Lietuvos turto grąžini
mo įstatymai, o šįkart kalbėta 
apie nelegalią prekybą moteri
mis ir vaikais, pastebi laikraš
tis. 

* Lietuvos išgaunamoji ir 
apdirbamoji pramonė bir
želį pagamino ir pardavė pro
dukcijos 12.2 proc. daugiau 
nei gegužę. Statistikos depar
tamentas pranešė, kad mėsos 
supirkimas šiemet padidėjo 
0.7 proc., pieno — sumažėjo 
20.3 proc. Bedarbių skaičius 
pirmąjį pusmetį padidėjo 16.2 
proc. <EIU> 

V i l n i u s , liepos 14 d. (BNS) 
— Ūkio ministras Eugeni jus 
Maldeikis įsitikinęs, kad Bal
tarusija turės įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki šių metų 
pabaigos grąžinti Lietuvai 
skolą už elektros energiją. 

Tačiau ministras nenorėjo 
spėlioti, ar Lietuvai pavyks iki 
metų pabaigos a tgaut i pini
gus. „Tai dvišaliai dalykai. Ri
zika yra pakankamai didele. 
Mes gal ime daug ko norėt i , 
bet tai priklausys ir nuo m ū s ų 
darbo, ir nuo jų pozicijos". 
kalbėjo ūkio ministras . 

Pasak jo, liepos pradžioje 
skola už elektros energiją, Lie
tuvos skaičiavimais, buvo apie 
120 mln. JAV dolerių, o Bal
tarusi jos skaičiavimais — apie 
75-77 mln. dolerių. 

Vyriausybė trečiadienį su
darė derybų su Bal tarusi ja at
s i ska i tymams už elektros 
energiją komisiją, kurios pir
min inku paskir tas ūkio vice-

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paskelbtas Lietu
vos moksleivių asociacijos glo
bėju. Penktadienį asociacijos 
atstovai V. Adamkui įteikė 
garbės prezidento liudijimą. 
Susitikimo dalyviai taip pat 
apsvarstė moksleivių proble
mas ir asociacijos veiklą. 

* Kasdien vandens telki
niams pasiglemžiant vis 
naujas gyvybes, vyr iausybe 
dar kartą paragino miestų ir 
rajonų savivaldybes pasirū
pinti poilsiautojų s augumu. 
Gelbėdamiesi nuo al inančio 
karščio, vien tik antradieni 
Lietuvos vandens telkiniuose 
nuskendo net 10 žmonių. Nuo 
maudymosi sezono pradžios 
iki liepos 14 d. vandens telki
niuose nuskendo daugiau ka ip 
160 žmonių. Prie a tokesnių 
tvenkinių, ežerų ir upių gel
bėjimo tarnybų darbas neorga
nizuojamas. Atsižvelgdama i 
susiklosčiusią padėtį , vyriau
sybės kanclerė Dalia Kut ra i tė 
dar kartą paprašė miesto ir 
rajonų savivaldybių, kad visos 
gyventoju poilsį ir tur izmą or
ganizuojančios institucijos im
tųsi kuo efektyvesnių priemo
nių, užtikrinančių prie van
dens besiilsinčių žmonių sau
gumą. (BNS' 

ministras An tanas Bartulis . 
Komisija įpareigota derėtis 
del skolų padengimo iki metu 
pabaigos bei rengt i dvišales 
elektros eksporto sutar t ies 
projektą. 

E. Maldeikis žurna l i s tams 
sakė, kad Ūkio ministerija, 
neseniai išklausiusi sietuvos 
energijos" vadovu ataskaita 
apie jų pastangas susigrąžinti 
skolas, jį įvertino nepatenki
namai. 

Ministras sake. kad elektros 
eksporto tarpininke — Lietu
vos bendrovė „Baltic Shem" — 
netrukus turi pateikt; konk
retų atsiskaitymų tvarkarašti, 
o „Lietuvos energija" — konk
rečias priemones, kaip atgauti 
skolas. 

Su Baltarusijos atstovais jau 
tariamasi dėl greito susitiki
mo. 

• Generalinė prokuratū
ra iškėlė baudžiamąją b>lą 
del civilių Jonavos rajono gy
ventojų nužudymo naciu oku
pacijos metu. Nustatyta, kad 
1941 m. rugsėjo 12 d. šiame 
kaime 2-ojo lietuvių pagal
binės policijos tarnybos bata
liono kareiviai kartu su vo
kiečių kareiviais sušaudė 48 
civilius Užusalio bei gretimų 
kaimų gyventojus. Byloje su
rinkti duomenys liudija, kad 
šis nusikaltimas pagal Bau
džiamąjį kodeksą kvalifikuoti-
nas kaip tarptautinės huma
nitarinės teises saugomų as
menų žudymas. Beje. renkant 
medžiagą šiai bylai. Genera
linėje prokuratūroje buvo ap
klaustas Kazys Čiurinskas 
Jis. vengdamas deportacijos iš 
JAV. šiu metų gegužę savano
riškai grįžo į Lietuvą. II pa
saulinio karo metais K Čiu
rinskas tarnavo okupacinei 
valdžiai pavaldžiame 2-ajame 
lietuvių pagalbines tarnybos 
batalione. BHS 

KALENDORIUS" 
Liepos 15 d.: ?v Bonaventūras, 

Donaldą*. Gerimantas, (jerimar.te. 
Girkantas. Henrikas. Mantas. Koz-
alga(Rote). Čvtnuile. 1410 m. įvyko 
Žalgirio mušis 

Liepos 16 d.: šve Margi Skap-
ienne: Danguole. Dundut*. Faus
tas. Vaigaudns. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šiais metais Dainavos jauni
mo stovyklos tradicine metine 
šventė vyks liepos 25 d., sek
madieni, Dainavos stovykloje, 
Manchester. MI. Šventė pra
sidės šv. Mišiomis 10:30 vai. 
EST' aukojamomis Dievo Ap

vaizdos parapijos klebono 
kun. Aloyzo Volskio. Kunigas 
Volskis nuoširdžiai talkina 
Dainavoje, aukodamas Mišias 
lietuvių jaunimo stovykloms, 
neturinčioms kapeliono. 

Po Mišių Dainavos svetainė 
atvers savo vaišingas duris ir 
sutiks visus Dainavos svečius 
su skaniu ir įvairiu maistu, 
patenkinančiu jaunų ir vyres
nio amžiaus svečių skonį. Ne
truks ir kavos su skaniais py
ragais, šaltų gėrimų ir ledų. 
Tuo pačiu laiku vyks ir visų 
mėgiamas — laimės šulinys, 
kuriam ir šiais metais vado
vaus nuoširdūs Dainavos rė
mėjai Veselkos su savo padė
jėjais. Ta pačia proga prašome 
savo aukomis praturtinti šį 
laimes šulinį laimikiais, ku
riuos priims Veselkai, Daina
vos tarybos nariai arba galite 
juos palikti Dainavoje. 

Antrą valandą po pietų vyks 
Dainavos jaunimo stovyklos 
remejų metinis suvažiavimas 
Baltuose namuose. Suvažiavi
me išgirsite tarybos narių pra
nešimus, revizijos komisijos 
pranešimą ir pasisakymus 
apie einamuosius reikalus ir 
ateities planus. Šiais metais 
vyks šešių direktorių tarybos 
narių rinkimai, kurie bus ren
kami trejų metų kadencijai. 
Bus proga pasisakyti apie pra
nešimus ir pareikšti savus pa
siūlymus. Kviečiame visus 
Dainavos rėmėjus dalyvauti 
šiame svarbiame suvažiavime. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
bus proga pasimaudyti Spyg
lio ežere, pamatyti naujai sut
varkytą paplūdimį, sutikti re
čiau matomus pažįstamus, at
naujinti senas pažintis ir pa
bendrauti su draugais ir drau
gėmis. Tad kviečiame visus 
Detroito. Windsoro ir apylin
kių lietuvius dalyvauti šioje 
šventėje ir savo dalyvavimu 
paremti mums taip brangią, 
mielą ir reikalingą jaunimo 
stovyklą. 

V.P. 

ONUČIŲ ŠVENTĖ 
„PILĖNUOSE" 

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 
..Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
..Pilėnuose" rengia gegužinę 
— Onines. Bus pagerbtos kuo
pos ir Detroito Onutės. „Pi
lėnų" stovyklavietės vartai 
bus atviri nuo ankstyvo ryto. 
Švyturietes visus vaišins lie
tuvišku maistu, o broliai švy-
turiečiai žiūrės, kad nebūtu
mėt ištroškę. Kviečiame visus 

gegužinen atvykti. Visų nuo
širdumas ir auka padeda išlai
kyti „Pilėnų" stovyklą gražią 
ir patogią. 

„Švyturio" jūrų š a u l i ų 
kuopos va ldyba 

RUOŠIAMĖS DAINAVOS 
METINEI ŠVENTEI 

Detroito telkinyje, vasaros 
metu veikla sumažėja, nes 
daugumas gyventojų atosto
gauja, vyksta stovyklos ir įvai-
nos išvykos. Detroito telkinys 
ruošiasi Dainavos jaun imo 
stovyklos metinei šventei, Dai
navos stovykloje vyksiančiai 
š.m. liepos 25 d. 

TRIJŲ TENORU 
KONCERTAS 

Liepos 17 dieną, 7 vai. vaka
ro, Detroito beisbolo stadione 
vyks trijų tenorų — Luciano 
Pavarotti, Jose Carreras ir 
Placido Domingo koncertas. 
Koncertų bilietų kainos nuo 
50 iki 350 dol. Koncerto pa
grindinis organizatorius italų 
Detroito bendruomenės visuo
menininkas Frank Stella. 
Koncerto pelnas skir iamas 
Michigan Operos veiklos išlai
kymui. Tikisi, kad trijų tenorų 
koncertas ir jų viešnagė Mi
chigan Operos veiklai sutelks 
15 milijonų dolerių. 

PASIKALBĖJIMAS S U 
„DRAUGO" 

VYR. REDAKTORE 

„Draugo" dienraščio 90 me
tų sukakties proga „Lietu
viškų melodijų" radijo va
landėlė (kuri yra transliuoja
ma antradieniais ir per 
„Internetą" nuo 3 iki 5 vai. po 
pietų ir šeštadienio rytais nuo 
8 vai. „Interneto" adresas 
www.wpon.com) liepos mėn. 
13 dienos laidoje buvo t rans
liuojamas tiesioginis pasi
kalbėjimas su vyriausia 
„Draugo" dienraščio redaktore 
Danute Bindokiene. Michigan 
valstijoje „Draugo" dienraštį 
skaito daugiau 800 skaitytojų. 
Detroito telkinio žinios yra 

spausdinamos „Draugo" ket
virtadienio laidose. 

Karolis Milkovaitis, anksčiau gyvenęs Čikagoje, dahar gyvena Kalifornijoje, yra veiklus sio lietuvių telkinio na
rys, dažnai skaito paskaitas įvairiomis progomis. Jis taip pat yra Socialinių reikalų tarybos leidžiamo žurnalo 
„Pensininkas" redaktorius. Švenčiant žurnalo 15 m sukaktį K. Milkovaitis lankėsi „Seklyčioje', kur jį matome 
su „Draugo* redaktore Danute Bindokiene (kairėje) r visuomenininke Irena Kriaučeliūniene. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DUKART PALAIDOTI ŽYMIEJI LAKŪNAI 

lm 
LOS ANGELES, CA 

KARALIAUS 
MINDAUGO 
MINĖJIMAS 

Los Angeles Vyresnių lietu
vių klubas birželio 20 d. pra
vedė Lietuvos karaliaus Min
daugo, Lietuvos valstybės su-
vienytojo-kūrėjo minėjimą. 
Los Angeles šią šventę minėjo 
pirmą kartą. 

Minėjimą atidarė klubo pir
mininkas J . Pažėra, kviesda
mas solistą A. Polikaitį pagie
doti JAV himną. Invokaciją 
sukalbėjo kun. S. Anužis, po 
to buvo Lietuvos gen. garbes 
konsulo Vyt. Čekanausko gra-

Nijolė Dariūtė-Maštariene 
parašė knygą „Darius ir Gi
rėnas". 1991 m. „Minties" lei
dyklos išleistos knygos įžan
goje rašoma: „Metų tėkmė vis 
tolina nuo mūsų S. Dariaus ir 
S. Girėno istorinį skrydį. Kas
k a r t vis mažiau lieka žmonių, 
menančių tą įvykį ir galinčių 
apie jį papasakoti ateities kar
toms..." 

Yra knygoje žmonių prisimi
nimų. Štai, Pijaus Daumanto-
Bepirščio, buvusio Vytauto 

žus sveikinimas, nušviečiant 
karal ių Mindaugą, kaip vals
tybės kūrėją, kartu pažymint, 
kad ši šventė yra oficiali vals
tybės šventė, švenčiama liepos 
6 d. 

Pagrindine kalbą pasakė vi
suomenininkas žurnalistas 
Karolis Milkovaitis. Prelegen
tas nušvietė to meto lietuvių 
genčių gyvenimą bei reikalin
gumą bendromis jėgomis gin
t is nuo kalavijuočių ordino 
puolimų. Kalavijuočių ordino 
puolimai buvo teisinami, kaip 
kova su pagonimis bei jų žiau
rumais . Mindaugas, norėda
mas išvengti kalavijuočių puo
limų, sutiko priimti krikštą ir 
visą tau tą pakrikštyti. Po ilgai 
užtrukusių derybų (1251-1253 
m.) popiežius Inocentas IV su
teikė Mindaugui karaliaus ti
tulą ir leido vainikuotis. 

Mindaugas, tapęs karaliu
mi, turėjo Lietuvoje, ypač Že
maitijoje, j am nepritariančių, 
ypač dėl per didelio bendra
darbiavimo su ordinu. 1263 m. 
jis buvo nužudytas. 

Paskai ta buvo išsami ir 
vaizdi, sukėlusi kiek diskusijų 
dėl Mindaugo ir vėlesnio Vy-
tauto-Jogailos Lietuvos krikš
to. 

Po paskaitos buvo pereita 
prie meninės dalies, kurią at
liko solistė St. Pautienienė (su 
p ian is tu W. Lockwood). Pro
gramą sudarė harmonizuotos 
liaudies dainos, kurias publi
ka priėmė šiltai, nepagailėda
ma plojimų. 

Pietūs buvo paruošti A. Ul-
dukienės. Vaišės linksmai nu
teikė visus minėjimo dalyvius. 

Pj-

Linksmai nusiteikusios .St Petersburgo, FL. Lietuvos Dukterų draugijos nares po sėkmingo susirinkimo vyku
siose vaišėse. Iš dešinės— Vida Sabienė, Dalia Adomaitienė, Marytė Gineitienė ir kt. 

Didžiojo muziejaus darbuotojo 
žodžiai: „Direktorius Apuo-
kas-Maksimavičius (sovieti
niais laikais) mano paklaus
tas, kur, jo nuomone, yra Da
riaus ir Girėno kūnai, atsakė, 
kad Darius ir Girėnas esą fa
šistai, todėl juos fašistai, pa
sitraukdami į Vakarus, išsi
vežė su savimi... 1958 m. „Li
tuanika", kaip eksponatą, grą
žinus į muziejų, beveik kiek
vienas, priėjęs prie kasos, tei
ravosi, ar „Lituanika" yra mu
ziejuje. Gavę teigiamą atsaky
mą, tuojau pirkdavo bilietą. 
Apžiūrėję .Lituanikos" lieka
nas, daugelis lankytojų klaus
davo, kur yra Dariaus ir Girė
no balzamuoti kūnai . Daž
niausiai muziejaus darbuoto
jai ir aš atsakydavome, kad to 
nežinome. Jaučiau, kad toksai 
į klausimą atsakymas yra ne
geras, nes tarp lankytojų buvo 
pasklidę gandų, kad Dariaus 
ir Girėno kūnus tarybiniai or
ganai sunaikinę. Muziejaus 
lankytojams negaunant paten
kinamo atsakymo, iškraipytos 
paskalos sklido toliau". 

Tenka pasakyti, kad žuvu
siųjų palaikai nebuvo nei į 
Vakarus išvežti, nei tarybinių 
organų sunaikinti. 1944 m., 
artėjant frontui, palaikai buvo 
paslėpti universiteto Medici
nos fakulteto rūsio sienoje. 
Tuo pasirūpino Tomas Zauka, 
buvusio Lietuvos Aero klubo 
Dariaus ir Girėno komiteto 
pirmininkas. Universiteto 
profesoriams V. Lašui ir R. 
Maslauskiui pri tarus, įmūri-
nimas buvo atl iktas 1944 m. 
kovo 18 d. naktį. Darbą atliko 
prof. Benediktas Šiaulis, 
elektrikas Pranas Rauba, kū
rikas Vladas Beržinskas ir 
teismo medicinos ekspertizės 
sanitaras Jonas Strupkus su 
žmona Jadvyga. 
, Nijolė Dariūtė-Maštarienė 
pokario metais, dar būdama 
medicinos studente, dažnai 
pagalvodavo kur buvo paslėp
ti jos tėvo ir jo bendražygio 
Girėno palaikai. Deja. niekas 
nežinojo paslėpimo vietos. 
Truputį žinių gavo iš Virgini
jos Raubienės. Ji buvo girdė
jusi, kad Dariaus ir Girėno 
palaikai užmūryti universite
to rūsyje kažkur prie kati
linės, netoli krematoriumo. 

Toliau rašoma, jog ji pati ir 
Prano Raubos sūnus Juozas 
(tuometinis Medicinos institu
to Farmacijos ir stomatologi
jos fakulteto dekanas i. vieną 
naktį, pasikviesdami žvake ir 
stuksendami į rūsio siena, nu
statė slėptuvės vietą. 0 kitą 
dieną, dalyvaujant Vilniuje 
gyvenančiam skulptoriui Vy
tautui Mačuikai (Nijolės Da-
riūtes-Maštarienės bičiuliui) 
ir Jonui Strupkui i vieninte
liam gyvam palaikų paslėpi
mo dalyviui), buvo apžiūrėtas 
radinys ir surašytas atitinka
mas protokolas. 

Kaip anais laikais buvo 
įprasta: Nijolei Dariūtei-Maš-
tarienei ir jos suokalbinin-

DRAUGAS 

kąms teko susidurti su LKP 
Kauno miesto komiteto di
džiūnais. Taipgi teko kreiptis 
į pačius didžiuosius, p rašan t 
leidimo palaikus palaidoti. 
Praėjus beveik dešimčiai mė
nesių, buvo leista išardyti rū
sio sieną, už kurios 20 metų 
išgulėjo Dariaus ir Girėno pa
laikai. 

Pirmosios Dariaus ir Girėno 
laidotuvės, kaip žinia, buvo 
1933 m. liepos 20 d. Antrosios 
laidotuvės buvo atliktos 1964 
m. rugpjūčio 12 d. Nijolė Da
riūtė-Maštarienė, prisiminda
ma antrąsias laidotuves, kny
goje rašo: „Palydėti lakūnų 
palaikų susirinko daugybė 
žmonių, vieni iš kitų sužinoję 
apie laidotuves, kurios įvyko 
Aukštųjų Šančių kapinėse. 
Mus labai sujaudino kelių 
j aunų vyrų poelgis. Eina jau
nuoliai abejingi šaligatviu 
priešinga laidotuvių eisenai 
kryptimi. Pamatę Dariaus ir 
Girėno portretus, staiga atsi
gręžia ir bėga paskui laidotu
vių sunkvežimį keletą kilo
metrų iki pačių kapinių. Pa
manėm: neveltui Darius ir 
Girėnas savo testamentą sky
rė jaunimui! Jaunimas jo ne
pamiršo". 

Praėjus ketveriems metams 
po Dariaus ir Girėno antrojo 
palaidojimo, ant jų kapo buvo 
pastatytas, skulptoriaus Vy
tauto Mačuikos sukurtas, ant
kapinis paminklas. Paminklo 
architektai Algimantas ir Vy
tautas Nasvyčiai. Vytauto Ma
čuikos tėvas kadaise su Da
riumi raižė Lietuvos padangę. 

Darius ir Girėnas, perskridę 
Atlanto vandenyną, žuvo 1933 
m. liepos 17 d. Vokietijoje, da
bartinėje Lenkijos teritorijoje. 
Žūties vietoje yra pastatytas 
architekto Vytauto Landsber-
gio-Žemkalrio sukurtas pa-
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minklas. Čikagoje, Marąuette 
Parke, stovi Amerikos lietuvio 
architekto Ch. B. Koncevi
čiaus sukurtas paminklas. Šio 
paminklo atnaujinimu pa
sirūpino JAV Lietuvių archi
tektų ir inžinierių draugija. 
Atnaujinimą atliko „Chicago 
Park District" administracija. 
Šio paminklo atnaujinimo už
baigimo iškilmės rengiamos 
rugsėjo 12 d. Dalyvaukime! 

P e t r a s Petrut i s 

VERTINGA KINU 
MENO KOLEKCIJA 

Unikalią Kinijos tradicinės 
kultūros dalį — kaligrafijos ir 
tapybos ant vėduoklių meną 
galės pamatyti ir Lietuvos 
žiūrovai. Paroda „Kinų kalig
rafija ir tapyba an t vėduoklių" 
birželio 29 d. at idaroma sos
tinės Radvilų rūmuose. 

Pasak parodos rengėjų, šis 
didelės vertės menas yra labai 
populiarus ne tik Kinijoje, bet 
ir už jos ribų. 1998 m. sureng
tos pirmosios tarptaut inės vė
duoklių meno parodos sėkmė 
paskatino Kinijos Liaudies 
Respublikos kultūros ministe
rijos tarptautinių parodų 
agentūrą populiarinti pasau
lyje šią įdomią kinų meno 
rūšį. 

Keliaujanti paroda „Kinų 
kaligrafija ir tapyba ant vė
duoklių" sudaryta iš 80 kūri
nių. Tarp jų — pasaulinio gar
so šiuolaikinių Kinijos daili
ninkų ir kaligrafų darbai. Pa
roda atvežta Kinijos ambasa
dos Lietuvoje pastangomis. 

EUGENE C DECKER. DOS, P.C 
4647 W. 103 St, OaJc Lmvn. N. 
Pirmas apyt su Nortnweetam un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danas 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pramami ahaoJuSat punMuaksj. 

Susitarimui (kabėti arnikai) 
Tel. 708-422-8200 

DR. JOVITA KERBUS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.7Wh Ava.. Hfcfcory Huto. N. 
Tel. (706) 5064101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kadzk* Ava. 
Ctucago, IL 60652 

Kab. tdl. 773-471-3300 

DR. L PETRENOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Robsrts Rd., Hfcfcory HMs, •_ 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

T#JL (706) 5064065 
Valandos pagal susitarimą 

BHMNDASVBNAS.kLD^&C. 
Specialybe - Vidaus Bgų gydytojas 

6918 W. Archer Ava. Sti. 5 k 6 

Tatr~9' 'J 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
63l7Fairview,Ste.6 
VVestmont IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
s kaba lietuviškai Gydytojas I 

ARASŽUOBA. 
INDRĖ RUDAm 

U.D. 
RUDArTiS,O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. SuNs 310 

Naperva*. H. 60883 
Tat (630) 527-0080 
3825 HkjNand Ava. 
Tower1,SuMs3C 

Oosmert Orova. IL 00615 
Tat (630) 4360120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgetand Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Parke detalė 
Nuotr Rūtos Daukienea 

• Panevėžys . Balandžio 23-
25 d. Panevėžio vyskupijos 
Katechetikos centre tikybos 
mokytojams skirtam semina
rui apie parengimą Eucharis
tijos ir Sutaikinimo sakramen
tams vadovavo kun. A. Sau-
laitis, SJ, kuris mokė kateche
tus vesti vaikus Jėzaus link 
per maldą, pokalbius, praty
bas, žaidimus. Mokytoja me
todininkė R. Ratkevičiūtė pri
minė mokytojams iki sakra
mentinio parengimo svarbą 
atskleidžiant vaikams tris die
viškuosius asmenis: Dievą Tė
vą, jo Sūnų Jėzų Kristų ir 
Šventąją Dvasią. Su pedago
gais teologinėmis įžvalgomis 
dalijosi kun. A. Kasperavičius. 
Sekmadienį konferencija buvo 
skirta Pasaulinei gyvybės die
nai, kurioje dalyvavo ir į kate
chetų klausimus atsakinėjo 
gyd. N. Liobikienė. 

. 
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NESISEKA l "' 
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

Birželio 18 d. Vilniuje Lenki
jos ir Lietuvos vyriausybių va
dovų susitikimo metu buvo su
formuluotos taut inių mažumų 
problemos. Jas apsvarstyt i ir 
spręsti įpareigota Lenkijos ir 
Lietuvos vyriausybių bendra
darbiavimo tarybos tautinių 
mažumų komisija. Birželio 29-
30 d. Varšuvoje įvyko šios ko
misijos III posėdis. 

„Geri n o r a i " , k u r i ų n ė r a 
k a m v y k d y t i 

Komisija, kuriai vadovavo 
tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės generalinis direk
torius Remigijus Motuzas ir 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterijos Bolonijos (lenkų, gy
venančių už Lenkijos ribų — 
prier. aut.) depar tamento di-

. rektorius Jacek Junosza Kisie-
levvski, dvi dienas svarstė pro
blemas, kuriu sąrašas buvo 
sudarytas Lenkijos ir Lietuvos 
vyriausybių vadovų susitiki
mo Vilniuje metu. Lenkijos 
pusė iškėlė administracines-
teritorines reformos Lietuvoje, 
ir jos pasekmių lenkų mažu
mai, žemės grąžinimo, lenkiš
kų vardų ir pavardžių rašy
bos, lietuviškų ir lenkiškų mo
kyklų lygiateisiškumo bei len
kų kalbos abitūros egzamino 
problemas. Lietuvos pusė pa
siūlė svarstyti lietuviško švie
timo ateitį Lenkijos švietimo 
reformos kontekste, teisinę 
lietuvių mažumos padėtį Len
kijoje. Punsko pasienio už
kardos įkurdinimą, kultūros 
namų ir paminklo vyskupui • 
Antanui Baranauskui staty
bos finansavimą bei vadovėlių 

^ 
įjekuvįu kajba leidybą. 

•' • "Pirmą kartą šios komisijos 
posėdyje dalyvauti pakviesti 
buvo ir Lenkijos lietuvių at
stovai: Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenes valdybos pir
mininkė In «Gasperavičiūtė. 
ir LLB tar bos vicepirminin-

: kas-Broniu.- Makauskas . Len
kijos Lietuvių draugijos pirmi
ninkas Petras Maksimavičius 
ir Punsko valsčiaus viršaitis 
Vytautas Liškauskas. J anks
tesnius komisijos posėdžius 
Lenkijos lietuviai ne tik nebu
vo kviečiami, be t ir negaudavo 
informacijos apie tai . ką komi
sija nusprendė. 

Mažėja l i e t u v i š k o 
š v i e t i m o a p i m t i s 

Lenkijoje įgyvendinama 
švietimo reforma žymiai su
mažins lietuviško švietimo 
apimtį. Dėl lėšų trūkumo 
Punsko valsčiuje planuojama 
2 pagrindines aštuonmetes 

mokyklas performuoti į trime
tes. Viename perpildytame 
Punsko mokyklos pastate įsi
kurs dar viena mokykla — lie-
tuviška-lenkiška gimnazija, — 
komisijos posėdyje kalbėjo 
Lenkijos lietuvių atstovai. 

Punsko valsčiaus viršaitis 
painformavo, kad valstybės 
subvencijos (dotacijos — prier. 
aut.) patenkina 60-80 pro
centų švietimo išlaidų. Liku
sius pinigus iš savo biudžeto 
turi duoti valsčius. O Punsko 
valsčiaus biudžetas yra labai 
kuklus, ir nedaug ką gali pri
dėti. Tuo tarpu nuo šių metų 
rugsėjo 1 dienos Punske reikia 
atidaryti ne tik lietuvišką, bet 
ir lenkišką gimnazijos klasę. 
Beje. lenkiškose klasėse yra 
po kelis mokinius, nors, pagal 
Lenkijos švietimo įstatymą, jų 
turėtų būti mažiausiai 23. 

Prašome įsivaizduoti mano 
padėtį: esu lietuvis, ir esu pri
verstas uždaryti lietuviškas 
mokyklas, o palieku vienintelę 
valsčiuje lenkišką mokyklą 
Smalėnuose, nors uždaromose 
lietuviškose mokyklose yra tiek 
pat vaikų, kaip ir lenkiškoje 
Smalenų pagrindinėje mokyk
loje, — kalbėjo Punsko vals
čiaus viršaitis. 

Dar sudėtingesnė lietuviško 
švietimo padėtis yra Seinų 
valsčiuje, kur lietuviai sudaro 
apie 35-40 procentų. Ilgą laiką 
Seinų valsčius ir miesto bū
simų gimnazistų (norinčių mo
kytis pirmoje lietuviškos gim
nazijos klasėje yra 19 vaikų) 
tėvai ir lietuviškos nevyriau
sybines organizacijos stengia
si, kad būtų įsteigta lietuviška 
klasė Seinų gimnazijoje. Deja, 
nei miesto, nei valsčiaus savi
valdybė neskuba patenkinti 
šio prašymo, nors, pagal Len
kijos švietimo įstatymą, tau
tinės mažumos klasei įsteigti 
pakanka 7 vaikų. Oficialiai ar
gumentuojama, kad savival
dybė neturi atitinkamų pa-

Danutė Bindokienė 

Ir Amerikoje yra 
daug vargstančių 

[>erikijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Irena Gasperavičiūtė. 

Nuotr. Eltos 

Ramus gamtovaizdis netoli Punsko 

talpų (1 klasei?!) ir lėšų. Bet 
lietuvių kultūrinių, religinių 
ir švietimo poreikių ignoravi
mas Seinuose turi , deja, ilgą ir 
liūdną tradiciją, pradedant 
keliasdešimt metų trukusią 
kovą dėl lietuviškų pamaldų 
sugrąžinimo Seinų bazilikoje, 
baigiant trukdymais dėl vys
kupo Antano Baranausko pa
minklo pastatymo, ar jo vardu 
gatves pavadinimo. Iki šios 
dienos didžiai lietuvių kultū
rai nusipelnusiuose Seinuose 
nėra nei vienos paminklinės 
lentos, liudijančios lietuvių 
kultūros buvimą, nei viena 
gatvė nepavadinta šiam mies
tui nusipelniusių lietuvių var
du. 

U ž k a r d a s i a u r i n a 
l ie tuvių k a l b o s i r 

k u l t ū r o s p lo ta 

Tai komisijos nariams aiš
kino Lenkijos lietuvių atsto
vai. Jų nuomone, Lenkijos pa
sienio sargybos sprendimas 
pasienio užkardą įkurdinti 
Punsko sveikatos centre, prie 
kurio statybos prisidėjo žymi 
valsčiaus gyventojų dalis, yra 
provokacija. 

Pasienio sargyba iš sveika
tos centro išsikels tik tuomet, 
jeigu Punsko valsčiaus taryba 
nurodys kitą vietą, bet mieste
lio ribose, — pabrėžė komisi
jos posėdyje dalyvavęs pasie
nio sargybos atstovas, pareiš
kęs, kad tai yra kompromi
sinis sprendimas". 

Mes suprantame valstybinės 
sienos apsaugos būtinumą, 
bet nesuprantame, kodėl pa
sienio užkarda turi būtinai 
būti Punske, kuris yra visos 
Lenkijos lietuvių kultūrinis 
centras. Atsikeldinus kelias
dešimčiai pasieniečių su šei
momis į tūkstantį gyventojų 
turintį Punską, ne tik susiau
rės lietuvių kalbos vartojimo 
plotas, bet paspartės lietuvių 
asimiliacija, — įtikinėjo Len
kijos Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas Bronius Ma
kauskas. — Nesuprantame, 
kodėl pasienio sargybai netin
ka Punsko valsčiaus nurodyta 
lokalizacija? Už kelių kilo

metrų nuo Punsko esanti 
Smalėnų gyvenvietė —jau su
lenkėjusi — nesikrato pasie
niečių, be to, yra lygiai pu
siaukelėje tarp jau esamų 
užkardų Budziske ir Seinuose. 
Antra vieta — tai Paliūnų kai
mas, kur prieš karą buvo KOP 
(Korpus Ochrony Pogranicza) 
pasienio postas. Be to, ši vieta 
yra žymiai arčiau sienos, nei 
Punskas. Kita vertus, tik pa
sieniečių ir vietos gyventojų 
bendradarbiavimas garantuo
ja sienos apsaugos veiksmin
gumą. Be t ar šis bendradar
biavimas gali būti geras, jeigu 
pasieniečiai, neatsiklausę 
valsčiaus savivaldybės, įsikėlė 
į mūsų žmonių pastatytą svei
katos centrą? Ar geram sugy
venimui tarnauja skleidžia
mos apkalbos apie neva puns
kiečių polinkį į kontrabandą? 
Mes nežinome tokių atvejų, — 
kalbėjo lietuviškų organizacijų 
atstovai. 

Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas Remigijus Motuzas pa
tikino, jog Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių vadovų susitiki
me dalyvavęs Lietuvos pasie
nio sargybos atstovas informa
vo, kad šiuo metu Europos Są
jungos šalyse vengiama steigti 
užkardas miesteliuose ar gy
venvietėse; jos yra lokalizuoja
mos dažniausiai už tokių gy
venviečių ribų. Taip pasielgė 
ir Lietuva, nesteigiant pasie
nio užkardos Šalčininkuose, 
kur daugiausia gyvena lenkai, 
bet keletą kilometrų už mies
to, miške. 

Lenkijos pasienio sargybos 
atstovas įrodinėjo, kad Puns
kas yra „strateginės reikšmės 
taškas", kuriame „susikerta 
svarbūs tarptautiniai keliai". 
Jis paaiškino, kad Lenkija dar 
neturi suformulavusi pasienio 
užkardų lokalizavimo strategi
jos, bet pridūrė, kad Lenkijos 
rytinė siena netrukus taps Eu
ropos Sąjungos ir NATO 
išorine siena, kuriai saugoti 
bus skiriamos žymios pajėgos 
ir lėšos. „Teiginys, kad Puns
kas yra „strateginių kelių san
kirtoje", yra absurdiškas. Jei
gu tai būtų tiesa, tai kaip pa-

Nuotr. Viktoro Kučo 

aiškinti tai, kad iki šiol Puns
ke nėra net užsienio valiutos 
keityklos (gretimoje Šipliškių 
gyvenvietėje jų yra net kelios1, 
0 visos parduotuvės Punske 
uždaromos ankstyvą popietę", 
— nustebę klausė lietuviai. 
Pasienio sargybos atstovas 
įrodinėjo, kad valstybines sie
nos atkarpa Punsko teritori
joje yra dažnai pažeidžiama. 
bet paprašytas pateikti konk
rečius faktus, atsakė, prisi
dengdamas valstybine paslap
timi. 

Pasienio sargybos atstovas 
painformavo, kad 7, o gal net 
devyni Punsko gyventojai nori 
parduoti pasienio sargybos 
reikmėms žemės sklypą. 

Mes stebimės, kad atsirado 
tik septyni gyventojai, o ne 
septyniasdešimt, — atsake 
Punsko valsčiaus viršaitis. — 
Mano žiniomis pasieniečiai už 
1 hektarą žemės tiems žmo
nėms siūlo mokėti 350,000 I 
zlotų, kai normalioje apyvar- i 
toje už 1 hektarą žemės Puns- i 
ko miestelyje mokama 1.800 I 
zl. 

Tai pavyzdys, kaip galima 
korumpuoti mūsų žmones. 
Tokia situacija nėra normali. 
— tam pritarė ne tik Lietuvos, 
bet ir dalis Lenkijos delegaci
jos narių. 

Komisijos n u o m o n ė s k a i 
k u r i a i s k l a u s i m a i s 

i š s i sky rė 

Lietuvos ir Lenkijos delega
cijos nesuderino nuomonių pa
sienio užkardos klausimu. 
Baigiamajame protokole rašo
ma, jog „(...) Lietuvos šalis 
konstatavo, kad pasienio už
kardos įkurdinimas Punske 
prieš gyventojų valią pažei
džia Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos drau
giškų santykių ir gero kaimy
ninio bendradarbiavimo sutar
ties 15 straipsnio nuostatas. 
Lietuvos pusė mano, kad, 
sprendžiant pasienio užkardos 
dislokavimo Punsko valsčiuje 
klausimą, turi būti atsižvel
giama į vietos bendruomenes 
nuomonę. 

. (Nukelta į 4psl.) 

Prezidentas Bill Clinton 
kiekviena proga pabrėžia, kad 
niekuomet taip gerai ameri
kiečiai negyveno, ekonomija 
taip neklestėjo, bedarbių skai
čius nebuvo taip sumažėjęs, 
biržos akcijos nebuvo taip 
aukštai pakilusios, kaip da
bar. (Žinoma, reikia suprasti, 
kad tai jo sėkmingo preziden
tavimo nuopelnai.) 

Pagal kitų pasaulio kraštų 
s tandar tus , amerikiečiai gerai 
gyvena, todėl į šį neribotų ga 
limybių kraštą veržte veržiasi 
legalūs ir nelegalūs emigran
tai, t ikėdami atrasti tas 
..auksu grįstas gatves"' arba 
bent geresnį gyvenimą negu 
savo tėvynėje. 

Šiuo metu skurdo riba yra 
16.600 dol. metinis uždarbis 
keturių asmenų šeimai. Kai 
kalbos nukrypsta į labiausiai 
nepasiturinčius žmones, daž
niausiai manoma, kad jie gy
vena didžiųjų miestų kam
šatyje, priklauso įvairioms 
taut inėms arba rasinėms ma
žumoms, yra benamiai, pa
liegėliai, seni arba pavienes 
motinos su dideliu buriu 
vaikų... Yra įsitikinusių, kad 
šiandien kiekvienas, norintis 
dirbti, gali rasti darbą ir pa
kilti iš skurdo — tereikia šiek 
tiek pastangų ir geros valios. 
Tačiau skurstantiems kalbos 
apie ekonomikos klestėjimą ir 
pragyvenimo lygio nuolatini 
kilimą paguodos neteikia. 

„Miesto skurdeivių" mitą 
sugriauna statistika. kuri 
kaip tik parodo, kad ne vien 
šiukšlinuose miestų rajonuo
se, bet ir pačiuose gražiau
siuose šio krašto gamtos kam
peliuose gyvena pakankamai 
vargingų žmonių, neįstengian
čių galą su galu sudurti. 
kenčiančiu nuolatinį alkį ir 
neviltį. Pagal U.S. Census 
biurą. 9.9 proc. gyventojų ne
galėjo apmokėti dujų. elektros 
ar šildymo sąskaitas; 6.8 proc. 
neįstengia mokėti nuomos, tad 
daug jėga išvaroma iš buto: 7 
proc. reikėtų susitvarkyti dan
tis, bet negali del lėšų stokos; 
beveik 4 proc. išjungiami tele
fonai, uždaromos dujos, van
duo, elektra dėl sąskaitų ne
mokėjimo. Daugiau kaip ket
virtis Amerikos vaikučių gyve
na šeimose, kurios neįstengia 

• pragyventi iš gaunamų paja-
: mų... Tokia statistiką butų 
•• galima tęsti ir tęsti. 

; Liepos mėnesio pradžioje 
JAV prezidentas išsiruošė lan
kyti pačių vargingiausių vals-

: tybės vietų, susitikti su jų gy
ventojais ir galbūt bendromis 
jėgomis ieškoti priemonių jų 
vargą sumažinti. Bill Clinton 

kelione susilaukė žiniasklai-
dos dėmesio, ne visuomet la
bai teigiamo, nes buvo kalba
ma, kad tai dar viena- būdas 
prezidento įvaizdžiui pagerinti 
prieš antrosios kadencijos pa
baigą 

Aplankyta Mississippi upes 
delta. South Dakota indėnų 
rezervacijos. Arizona valstijos 
riba. susisiekianti su Meksi
ka, bet svarbiausia — bendru 
Appalachia vardu vadinamos 
vietoves, kuriose- gyvenimas 
yra skurdžiau-ia> ir bevil
tiškiausias. Tai buvęs akmens 
anglių kasyklų rajonas, kles
tėjęs praėjusio šimtmečio gale, 
šio pradžioje, bet naujausia 
technologija pakt itė kasimo 
būdą ir darbus prarado anie 
100.000 angliakasių bei kitų. 
su šia pramone susijusių. 
Pr emą padidino ir tai. kad 
naujos pramonės šakos tų 
sričių vengia, nes vietiniai 
žmonės yra daugiausia žemo 
išsilavinimo ir vyrauja nuo
monė, kad jie tinginiai, girtuo
kliai, neturi darbo etikos. į pa
reigas žiūri pro pirštus. 

Žinoma, tai netiesa, nes 
kaip tik tose srityse — 
Ozarks. Appalachian kalnuose, 
Sinokey kalnuose gyvena la
bai ypatingi amerikiečiai, ne
daug paliesti vadinamosios 
moderniosios civilizacijos *ir 
jos nesugadinti), giliai religin
gi, puoselėjantys liaudies me
ną, tautosaką, savitą muziką 
ir meilę aplinkos uamtai. kuri 
labai graži. Jeigu kam teko 
susipažinti su gausiais kraš
totyriniais šios Amerikos sri
ties veikalais ' pvz . ..Foxfire"' 
knygų serija. ..Ozarks Magic"1 

ir kitomis >, žino. kad šie 
žmones vargsta tik medžia
giniai, bet turtingi savo dva
sinėmis vertybėmis ir moka 
išradingai prisitaikyti prie 
sunkių gyvenimo sąlygų. 

Ar prez. Clinton kelionė 
jiems konkrečiai pade*, ne
žinia 'ir prieš jį ne kartą 
..didieji" valstybes žmonės, 
pvz.. Bobby Kennedy. prez. 
Lyndon B. Johnson, lanke var
ginguosius, bet pažadai liko 
tik pažadais), nors iš esmės 
jau įkurtos kai kurios progra
mos, kursai ir pamokos, kad 
žmones galėtu prisitaikyti mo
dernios technikos reikalavi
mams darbovietėse. Preziden
tas taip pat skatina naujų 
pramones įmonių bei įstaigų 
įsikūrimą šiose srityse. 

Vargiai aplankytieji žmones 
tiki gražiais Vašingtono žo
džiais — pakankamai jų ir 
anksčiau girdėjo, bet visgi pre
zidento vizitas jiems suteikė 
progą išsakyti savo rūpesčius 
ir varsos. 

Tęsinys 
Nr.6 

BAJORAS 
J U R G I S J A N K U S 

Vaikai padeklamavo, savo raši
nėlių paskaitė, paskum ir nekviesta atsirado armoni
ka. Šoko vaikai, išsijudino jr seniai. Nemaloniausia 
buvo. kad retas kuris tėvų nesiteiravo. kodėl neužei
nu. Tina tai vis užbėgdavusi. 

Teisinausi, kad naujas, kad daug vargo turėjau, kol 
susigaudžiau, kaip, kur ir ką daryti. Sakiau: 

— Pirmi metai . Leiskit daug ką išmokti, apsiprasti, 
paskum ir norėdami atsiginti neatsiginsit.' 

Dabar vieną kitą mamą, kuri atrodė senesnė, pašok
dinau. Atrodė, kad bent daugumai pataikiau, bet toji 
Tina nejučia slėgė. Žinojau, kad toks kaip ji vargu 
busiu. Neišmoksiu nei darbų iš rankų traukti , nei iš 
kiemo į kiemą be aiškaus reikalo lakstyti. Apskritai 
man visada sunku buvo su nepažįstamais kalbas ves
ti, bet eglutė lyg ir atvėrė tokią mano pusę. kurios ir 
pats nepažinau: mokėjau su nepažįstamais žmonėmis 
šnekėti. Ne tiesiai, per vaikus. Ir kai vieni per kitus 
kvietė užeiti, jeigu būtų buvusi proga eiti kartu, net 
nemirktelėjęs būčiau ėjęs. bet kai visi išsiskirstė, at-
kntau . Neatsiminiau, kad kada kur bučiau be reikalo 
ėjęs. Kai vaikas buvau, kai kurie kaimynai ir taip 
užeidavo. Tik pasišnekėti. Bet ir šnekėti jie turėjo apie 

ką. Kalbos apie bendrus kasdieninius reikalus buvo 
tiek. kad ir išėję dar kalbos galą dažnai palikdavo ki
tiems. Atsimenu ir kitokių atėjimų. Užėjo žmogus iš 
kito kaimo. Mes, vaikai, net nežinojom kas j i s toks. 
Tėvams tai buvo pažįstamas, bet ne toks, kur is bet 
kada pasišnekėti užeidavo. Tada užėjo, pasišnekėjo, 
pakilo ir vėl išėjo. Kai tėvas, išleidęs svečią, į vidų su
grįžo, motina paklausė: „Tai ko jis čia buvo atėjęs?" I r 
tėvas nežinojo ko. Paspėliojo, paspėliojo ir taip paliko. 
Bet man tas tėvų pasišnekėjimas įstrigo. Atrodė nuei
si, pasišnekėsi, išeisi, o jie ir sakys: „Ko čia t a s moky
tojas buvo užėjęs? Gal ko norėjo?" 

Net pas savo kaimo žmones be reikalo nebeužei-
davau". Net pas savo bendraamžius. Mokykla nuaugi-
no. Ėmė gulti nerimas, kaip reikės į tą svetimą kaimą 
įaugti. O gal reikės įsitaisyti blizgančią lazdelę, tokią 
kaip Užgraužių mokytojas, kurio dar nepasitaikė kur 
susitikti, ir švytuoti po kaimą. Vienam iš anksto su
galvotą kokį žodį pasakyti, kitam kitą. Kokią mergai
tę, daržely besikuičiančią pašnekinti, gėlyną pagirti, 
bet ką patarti... Ką gali patarti pats nieko nežino
damas? Bebaigiant garuoti gražiai eglutės nuotaikai, 
pasiėmiau kaimo planą, į kurį tebuvau pažvelgęs tik 
pirmą vakarą, pasitiesiau ant stalo ir ėmiau žiūrinėti. 
Dabar jis ėmė kelti kiek kitokias nuotaikas. Kiekvie
noj kaimo sodyboj pieštuku labai smulkiai buvo įrašy
tos vaikų pavardės, vardai ir kuriam skyriuje tais 
metais mokėsi. Nebepažinau tų, kurie tada buvo ket
virtajame. Suskaičiau keturiolika. Jų buvo ir eglutėje. 

Turėjo būti, bet neatėjo į galvą pasiteirauti. Ar visi na
mie, o gal kuris ir toliau mokosi. Visu? kitus pažinau. 
Visi dabar vienu skyriumi aukščiau. Perkėliau. 

Pasiėmiau antrąjį. Jame ir pamiškės, ir galulaukių 
vaikai surašyti. Čia į miškus įsiterpusiam liežuvy ra
dau ir geltonplaukę, mėlynakę antro skyriaus Petrutę, 
kuri rudenį pirmą dieną ateidama į mokyklą atnešė 
maišelį riešutų. Kai norėjau užmokėti, rankutes už 
nugaros susibruko: „Tėvai liepė nieko neimti" pasakė. 
ir niekaip, negalėjau įsiūlyti. Jaučiausi labai nepato
giai. Per pertrauką peržiūrėjau savo knygas, kurias 
atsivežiau iš namų, ir užtikau dar beveik naujai atro
dančią A. Giedriaus pasakų knygutę. Išpyliau iš mai
šelio riešutus, įdėjau knygutę, užrišau ir po pamokų 
išeinančiai namo padaviau: „Va čia tavo maišelis'. dar 
pasakiau. J i paėmė, apčiupinėjo: „Kas čia?'' tiesiai į 
akis žiūrėdama paklausė. „Toks niekutis. Tik tau už 
atnešimą, o tėvams pasakyk, kad riešutai labai ska
nūs ir kad aš labai dėkoju". Bet Petrute nenubego. 
Čiupinėjo maišely knygutę. .Čia ne pinigai0" pasakė. 
„Ne, ne pinigai. Kaip duosiu pinigus, kad tėvai tau pa
sakė nieko neimti". Bet ji tebestovėjo ir tebeleido per 
pirštukus maišelį, staiga nušvito: „Žinau, knygutė! O 
gal sąsiuvinis? Ne, ne. Knygutė. Knygute?"' Nesierzi-
nau. „Knygutė", patvirtinau. -Parsinešk namo. pasi
žiūrėk. Jeigu patiks, turėkis, o jeigu ne. gali kam ki
tam atiduoti. Bet manau, kad ir tau patiks. Dabar tik
rai panūdau ir ją kada aplankyti. Kai pasnigs, pa
prašysiu, kad Vincas leistų į kokias rogutes įsikišti 

kumelę, ir nulėksiu. Tik pagalvojau ir vel atatupstas 
pasitraukiau. Jeigu Tina pėsčiom visus apeidavo, ko
dėl negalėčiau aš? Išleisdami į kaimą tėvai tam tyčia 
aulinius batus pasiūdino. Ne cl.rominius. bet geresnio 
•jukto. kad galėčiau po balas braidyti Jau miestelin ei
damas buvau kelis kartus užsimovęs. Per sniegus bris
ti su tokiais irgi bus patogu. 

Kitą dieną pašalo. Iš vakaro šeimininkai sakė va
žiuosią į bažnyčią, buvom sutarė, kad ir aš kartu, bet 
atsisakė. 
— Nei laiko, nei kelio. — rytą įejes į troba pasakė 

Vincas. — Tokiu keiiu tik viena beda. 
Pasilikom. Po pietų jau kėlė ir snygurinoti pradėjo 

Pasidrąsinęs išsirengiau pas artimiausi kaimyną, kur 
buvo mokyklos vaikų. N'et du: Stasiukas ketvirtame 
skyriuje, o Kostute trečiame. Vakarykščiai ir jų tėvai 
rodė nepasitenkinimo, kad taip ilgai pas artimiausius 
kaimynus nepasirodau. ..Panele Tina tai dažną dieną 
užbėgdavo", pasakė motina. 

Ir vėl ta Tina. nusmelkė. Ar tegali siu tik pagal ją 
viską ir daryti. Vis tiek nuėjau, nors mintimi vis dar 
per petį pasižvalgydamas. Nieko n< atsitiko. Ir Tinos 
niekas neminėjo. Šnektelėjau ir su tėvais, ir su vai
kais. Kiek nustebau.k.icl namie vaikai buvo daug ne
drąsesni negu mokykloje. Gal todėl kad čia p;:t būvi 
tėvai, o gal, kad nebuvo pilno kambario tokiu pat kai) 
jie: nebuvo su kuo lyginti.-. Ir man pačiam buvo kitaip 
Sunku buvo rasti apie ką kalbėti. 

Bus daugiau 
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E d v a r d o Šulaič io pokalbis su vi lniečiu i s tor iku dr . 
H e n r i k u Š a d ž i u m ap ie „Lietuvos spor to enciklopedi jos" 
ir k i t u naujų moksl in ių leidinių ruošimą. 

Dr. Henriko Šadžiaus pa- pripažino prievartinio Lietu-
ruošti veikalai yra pažįstami vos inkorporavimo į Tarybų 
ir išeivijai. Prieš porą metų Sąjungą, tačiau, pasibaigus II 
sulaukėme jo redaguotos kny- pas. karui, sulaužiusios At-
gos ..Lietuvos kūno kultūros lanto chartijos principus, ne-
ir sporto istorija", kun yra teikė Baltijos valstybėms 
pirmasis tokio pobūdžio lei- jokių pirmenybių santykiuose 
dinys Lietuvoje. Dabar jis su Maskva. 
ruošia ar redaguoja bent porą 
kitų leidinių. Pirmasis: „Lie
tuva — kare po karo", antra
sis — ..Lietuvos sporto encik
lopedija". 

Progai pasitaikius, paklau
sėme dr. Šadžiaus apie jo arti
mos ateities darbus, ypač 
..Lietuvos sporto enciklopedi
jos" ruošimą. 

—Kokie vėjai J u s pernai 
l apkr i t į b u v o a t p ū t ė į Či
k a g ą ? 

—Pagrindinė ir svar1 usia 
šį kartą keliones į JA už
duotis: papildyti medžiagą 
mano jau parengtos ir atiduo
tos į leidyklą monografijos 
..Lietuva — kare po karo" pir
majam skyriui. Šiame skyriuje 
gana plačiai nušviečiu Lietu
vos geopolitines situacijos 
pasikeitimą, pasibaigus An
trajam pasauliniam karui, na
grinėju Vakarų sąjungininkų 
tuometinio atšalimo priežastis 
Baltijos kraštų laisvės sie
kiams. 

Pasinaudodamas ,. Draugo" 
bibliotekoje saugoma medžia
ga, bendraudamas su Jonu 
Damausku ir kitais, šia pro
blema besidominčiais, aš tu
rėjau galimybės patikrinti kai 
kuriuos savo teiginius bei dar 
labiau praplėsti akiratį man 
rūpimais klausimais. 

Kitas, ne mažiau svarbus, 
reikalas, tai išsiaiškinti realią 
padėti, kokia yra išeivijoje, 
konkrečiai — JA V-se ir Kana
doje, rengiant medžiagą būsi
mai ..Lietuvos sporto encik
lopedijai". Tenka konstatuoti, 
kad šiame darbo bare išeivijos 
autoriai žymiai atsiliko nuo 
savo kolegų Lietuvoje. 

— P a p a s a k o k i t e glausta i 
ap ie ši s v a r b ų m ū s ų t au ta i 
is tori jos l a iko ta rp į , atsis
p ind in t į J ū s ų monografi
joje . 

—Nagrinėjamasis laikotar
pis I 1944 m. antroji puse — 
1946 m. pradžia) yra vienas 
tragiškiausių naujųjų laikų 
Lietuvos istorijoje. Istoriniu 
pobūdžiu iki dabar specialiai 
dar netyrinėtas. 

Knygoje bus parodoma, kad 
Lietuva vėl tampa dviejų ka
riaujančių totalitarinių val
stybių — Sovietu Sąjungos ir 
nacistines Vokietijos — kovos 
arena. Šios kovos baigtis — 
antroji Lietuvos okupacija ir 
aneksija. 

N'ors Vakarų valstybės ne-

Dabar plačiai parodoma, 
kad atsikūrusioje sovietinėje 
sistemoje aukščiausia valdžia 
krašte vėl perėjo į komunistų 
partijos, jos Lietuvos CK biu
ro, vadovaujamo M. Suslovo. 
rankas. Tačiau partijos ideo
loginis aparatas, sovietizuoda-
mas Lietuvą, susidūrė su isto
rine lietuvių savimone, tra
dicijomis, išlikusiu vidiniu 
priešiškumu 1940-1941 m. so
vietinei sistemai, gyvu ne
priklausomybės laiku atsimi
nimu. 

Knygoje pateikiamas ne tik 
panoraminis Lietuvos pasi
priešinimo vaizdas, bet bando
ma nagrinėti to meto pasaulio 
svarbiausių istorinių įvykių 
kontekste, parodant Vakarų 
valstybių abejingumą parti
zanų kovai. 

Manau, kad knyga sudo
mins ir išeivijos lietuvius. 

—Eikime p r i e a n t r o s i o s 
knygos , k u r i savo pobū
dž iu b u s t a i p pat p i rmoj i 
Lietuvoje . Ka ip gimė min
t i s imt i s šio da rbo? 

—1996 m. pavasarį mano 
vadovaujamas autorių kolek
tyvas, kurį sudarė buvę spor
tininkai, sporto mokslo spe
cialistai, istorikai, po kelerių 
metu darbo parengė ir išleido 
nemažos apimties iliustruotą 
knygą ..Lietuvos kūno kultū
ros ir sporto istorija". Atlantos 
olimpinių žaidynių išvakarėse 
mes šią knygą įteikėme tuo
metiniam Lietuvos prez. A. 
Brazauskui. Priėmime prezi
dentūroje taip pat dalyvavo 
tuometinis sporto departa
mento direktorius V. Nėrius 
ir Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto pirm. A. Poviliūnas, 
tad ir buvo prieita vieningos 
nuomonės būsimai olimpiadai 
12000 m. Sidnėjuje! parengti 
panašaus pobūdžio sporto 
tematika leidinį. Besikeičiant 
nuomonėmis, buvo apsistota 
prie Lietuvos sporto enciklope
dijos. 

—Papasakok i t e ap ie š io 
d a r b o apimt į , kas i r k a i p 
joje b u s paminė t a , k a s be 
J ū s ų š iam da rbu i v a d o v a u 
j a ir j a m e da lyvauja? 

—Lietuvos sporto enciklope
dija — tai specifine enciklo
pedijos rūšis, kurioje bus ap
rašomi tik, su Lietuvos kūno 
kultūra ir sporto raida betar
piškai susiję, žmonės. įvykiai, 
faktai. Enciklopediją sudarys 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

Puns-ko lietuvių ansamblis „Klumpė", koncertavęs įvairiuose Amerikos lietuvių telkiniuose, čia jis Clcvelando 
lietuviu parapijos scenoje. Nuotr. Vlado Bacevičiaus 

dvi straipsnių grupės: biogra
finiai ir bendro pobūdžio. 

Biografiniuose straipsniuose 
bus aprašomi olimpiniai, pa
saulio. Europos, žaidynių ir 
čempionatų nugalėtojai, prizi
ninkai , žymus sporto organi
zatoriai ir veikėjai, nusipelnę 
t reneriai ir tarptautinių ka
tegorijų teisėjai, sporto moks
lo darbuotojai ir visi kiti s-
menys. suvaidinę teigiamą 
vaidmenį Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto raidoje nuo 
seniausiųjų laikų iki mūsų 
dienų. Pagal svarbą ir pasiek
tus rezul tatus jie skirstomi į 
penkias kategorijas. Pirmųjų 
dviejų kategorijų biografiniai 
s t raipsniai iliustruojami port
retinėmis nuotraukomis. 

Bendro pobūdžio straips
niuose bus nušviečiami sporto 
sąjūdį organizuojantieji veiks
niai: sporto organizacijos ir fe
deracijos, žymesnieji klubai ir 
pan. 

Enciklopediją planuojame 
leisti dviem tomais. Prie jos 
j au dirba keliasdešimt žmo
nių. Pagrindinį krūvį šiuo 
metu neša sporto federacijos. 
Jos rekomenduoja, kokius 
sport ininkus, trenerius tiks
linga įtraukti į enciklopediją, 
parengia pirminius apie juos 
biogra r inius straipsniu-. 

Visą organizacini bei rank
raščio parengimo darbą vykdo 
šiam tikslui specialiai sudary
ta, mano vadovaujama, darbo 
grupė, kurios mokslinis sekre
tor ius yra doc. Jonas Žilins
kas. J is palaiko tiesioginius 
kontaktus su departamento 
vadovybe, federacijomis, auto
riais . 

— Ž i n o m e , kad e n c i k l o p e 
di jo je a t s i s p i n d ė s i r užs ie 
ny j e gyvenan t i e j i l i e t u v i ų 
k i l m ė s s p o r t i n i n k a i , l i e tu
v ių s p o r t o k l u b a i , a p s k r i 
t a i m ū s ų s p o r t o gyven i 
m a s . K o k i a a t r a n k a b e i 
v e r t i n i m o k r i t e r i j a i č ia t a i 
k o m i ? 

..Draugo" rodakrijoje apsilankius svečiams — įu • >rpe ir Hr Henr 
>•.!,. Petersoniene, gyd. rašytoja Jūrate Sucilaite Danute Biadoki 

k:>. iręs Ri!*anl 
••„..r,ir II 

a s Potersonas. 
S:|H/.1UK. 

—Mes laikomės tų padų 
principų, kaip rašant „Lietu
vos kūno kultūros ir sporto is
toriją". Nušviečiant svarbiau
sius išeivijos sportinio gyveni
mo įvykius, aprašant žymiau
sius sportininkus, veikėjus, 
organizatorius, bus taikomi 
kiek kitoki, sakykim, lengves
ni vertinimo kriterijai. 

Lietuvoje, nors ir okupuo
toje, buvo visiškai skirtingi 
sporto veiklos mastai ir pa
siekti rezultatai , todėl čia ne
galimi tie patys vertinimo 
nuostatai. 

Man regis, kad bendromis 
Jūsų ir Jūsų kolegų — Sigito 
Krasausko, Prano Micke
vičiaus, Kęstučio Čerkeliūno 
bei kitų sporto veikėjų pastan
gomis mums pavyks sėkmin
gai išspręsti šią problemą. 

—Atrodo , k a d enc ik lope
d i jos p a r u o š i m u i n e b e d a u g 
t ė r a l ikę l a iko , J u k n o r i m a 
j ą i š le is t i S idnė jaus olim
p i a d o s i š v a k a r ė s e . A r su
s p ė s i t e š i d a r b ą b e n t pa
t e n k i n a m a i a t l ik t i? 

—Kaip minėjau, paruošia
mieji darbai buvo pradėti jau 
prieš dvejus metus. 1998 m. 
rugsėjo mėn. Lietuvos Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento gen. direktorius Linas 
Kurtinaitis pasirašė įsakymą, 
kuriuo remiantis, buvo pa
greitinti enciklopedijos spau
dai rengimo darbai. Jo pava
duotojas doc. Algirdas Ras
lanas buvo paskirtas šio leidi
nio kuratoriumi. 

Dabar jau trauktis atgal 
nebėra kur. Tikimės, kad, 
kaip suplanuota, pirmąjį tomą 
išleisime 2000-jų metų pava
sarį-

Baigdamas dar kartą dėkoju 
„Draugo" vyr. redaktorei už 
parodytą šiam reikalui dėmesį 
ir linkiu visiems šio dien
raščio skaitytojams, lietuvy
bės ir sporto puoselėtojams iš
tvermės sudėtingame ir ne vi
sada lengvame išeivio-emi-
granto gyvenimo kelyje. 

—Dėko jame d r . H. Ša-
dž iu i u i p o k a l b i . 

L E N K I J O S LIETUVIŲ 
VARGAI NESIBAIGIA 

Atkelta iš 3 psl. 
Lenkijos šalis nesutinka su 

Lietuvos pusės nuomone. „(...) 
Pasienio sargyba yra pasi
rengusi atsisakyti dabartinio 
užkardos lokalizavimo, tačiau, 
vadovaudamasi būtinumu tin
kamai saugoti valstybės sieną, 
laukia, jog valsčiaus valdyba 
iš anksto nurodys naują loka
lizavimo vietą P u n s k e . (...)" 

Nepasiekta vieningos nuo
monės ir lenkiškų pavardžių 
bei vardų rašysenos klausimu. 
Lietuva nepritarė Varšuvos 
pageidavimui Lietuvos lenkų 
pavardes rašyti atitinkamai 
su gimtosios kalbos taisyk
lėmis. „Lietuvos Šalis svar-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOeUO. NAMU. SVaCATūT 
IR GYVYBES DRAUOtMAS. 

AgsrSS* FrankZapoas r Ot. Uor. Atso* 
S. Kana kafca Istuviskai. 

FRANKZAPOUS 
32O*1/2Wes*06tn8tre« 

T * . (708) 424-8684 
(773)S61-«64 

GREIT PARDUODA 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-586-6624 

biausiu principu laiko vardų ir 
pavardžių rašymą pagal gim
tosios kalbos skambesį, kaip 
kad numatyta Lietuvos ir Len
kijos sutartyje dėl draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo". 

Lietuvos šalis įsipareigojo 
iki 2001 metų užbaigti žemės 
grąžinimą Rytų Lietuvoje, to
liau leisti vadovėlius lenkiš
koms mokykloms, suvienodin
ti lietuvių dėstomąja kalba ir 
lenkų dėstomąja kalba mo
kyklų finansavimo principus, 
vienodai traktuoti lietuviškas 
ir lenkiškas mokyklas Rytų 
Lietuvoje, įvesti lenkų mokyk
loms privalomą lenkų kalbos 
egzaminą po dešimtosios kla
sės. 

-
M e s globojame t a u t i n e s 

mažumas , t ik j u m s 
nes i seka 

Pasak Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento direk
toriaus Remigijaus Motuzo, 
dauguma Lenkijos lietuvių 
problemų kyla dėl to, kad Len
kijoje nėra tautinių mažumų 
teisinės padėties apibrėžtumo, 
pasigendama taip pat vienos 
institucijos, užsiimančios ma
žumų klausimais. Tai buvo 
ypač akivaizdu, svarstant lie
tuviškos gimnazijos klasės 
įsteigimo Seinuose klausimą. 

Lenkijoje tautinių mažumų 
apsaugos standartai labai 
aukšti. Na, jums paprasčiau
siai nesiseka, kad negalite su
sitarti su Seinų savivaldybe. 
Mes jiems negalime nurodi
nėti, ką turi j ie veikti. Pasi
baigė direktyvinio valdymo 
laikai, — kalbėjo Lenkijos de
legacijos atstovai. 

Tad kam pasirašoma tarp
valstybinės sutartys? Kas at
sakingas už Lietuvos-Lenkijos 
draugiškų santykių ir geros 
kaimynystės sutarties, pasi
rašytos 1994 metais, vykdy
mą? Po šia sutartimi juk pasi
rašė Lietuvos ir Lenkijos pre
zidentai. Sutartyje abi val
stybės įsipareigoja, t a rp kitko, 
užtikrinti Lietuvos lenkams ir 
Lenkijos lietuviams teise į 
švietimą sava kalba. Tad, kas 
atsakii gas, jeigu sutart is ne
vykdoma? — klausė lietuvių 
organizacijų atstovai. 

Panašiai Lenkijos delegacija 
reagavo į Lenkijos lietuvių 
draugijos pirmininko nusis
kundimą, kad šiais metais ne
gauta nei zloto dotacijos kul
tūrinei veiklai, nors kultūros 
ministerija pasirašė sutart is 
dėl kai kurių renginių finan
savimo. 

J au praktiškai baigiasi kul
tūrinis sezonas, įvyko daugu
ma mūsų renginių: vaikų teat
rų festivalis, lietuviškų an
samblių sąskrydis, vaikų šo
kių šventė ir daugelis kitų. 
Nesuprantame, kodėl Lenkįjos 
Kultūros ministerija neper-
siunčia mums Lenkijos vals-

Perkate automobiŲ? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikarvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GaMsfte sėst už vairo ttandka! 

(630)2072748 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pnsiuogauti patys, arba pirkti 
jau pririnktų. Važiuoti 1-94 iki Mi-
chigan Exit 1 i New Buffalo Toliau 
sekite ženklus į Mike's Bloberrfes. 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieu visai seimai Pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 
Tffff 

Offc (773) 586-5959 
homc (TOS) 42S-7140 
pa«cr (TOS) SB6-4919 

RIMAS L STANKUS 
• G raitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Pensininkams nuoiaiaa 

/•%•,•.*, , KMECKREALTORS 
KJB^Afam 7922 S PUaafci Rd. 

*-~**-*\ 4365 SArchar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
77&284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danui* Mayer. Ji 
prcrfesionafiai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Ieškome patyrusių dažytoją, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliSkai arba rusiškai. WJ»» 

JDS CONSTRUCTION 
Kitchens, Baths, Decks, Siding. 

Wood Roors. Interior and Enerior 
Painring. Also taking jobs in Beverty 
Shores & Union Pier. Ml. Call Jotui 
VVaktkanskas, teL 70M14-1859. 

Speak Enflish. 

773-585-9500 
tybes biudžete numatytos dot-
acįjos, — kalbėjo LLD pirmi
ninkas. 

Jūs esate neteisus, kad Kul
tūros ministerija jums nesiun
čia pinigų. Tai ne Kultūros 
ministerija atsakinga, bet Fi
nansų ministerija, kuri Kultū
ros ministerijai neperdavė 
lėšų, — „paaiškino" Kultūros 
ministerįjos atstovas. 

Pasak Remigijaus Motuzo, 
yra tam tikrų požymių, kad 
lietuvių kultūrinės veiklos fi
nansavimo sustabdymas, kaip 
ir nevykdymas darbų, susįju-
sių su vyskupo Antano Bara
nausko paminklo aplinkos Sei
nuose tvarkymu, tai savotiš
kas šantažas dėl to, kad Puns
ko valsčiaus savivaldybė ne
nurodo Punsko miestelyje vie
tos pasienio užkardos lokaliza
cijai. Lietuvos delegacijos va
dovas Remigijus Motuzas pa
brėžė, jog Lenkijos delegacija 
vengė, kad baigiamajame pro
tokole būtų lietuvių mažumos 
padėties vertinimas. JBet 

TECHNICIAN 
Specialty Field Technician Penon wh* 
piping eupenence. Waterworks Indus-
tri»l Gresi pay. benefits, 401 K. dass 
A CDL a plūs. Travel and drug free a 
mušt. Send resume to: Hydra-Stop, 
Inc., 3344 W. 127 th Street, Btae b-
land,ILM4«6.Most 

mums tai pavyko padaryti: 
Lenkijos šalis pripažino, kad, 
įgyvendinant švietimo refor
mą, sumažės lietuvių švietimo 
apimtis, ir konstatavo, kad 
pagrįstas yra Metrinių taftRSBčs 
mažumos reikalavimas Sei
nuose įsteigti gimnazijos klasę 
lietuvių dėstomąja kalba". 

Iki birželio 30 dienos reikėjo 
pateikti dokumentus į pirmąją 
gimnazijos klasę. 19 Seinų 
miesto ir valsčiaus vaikų, pa
norėjusių mokytis lietuvių 
kalba, ir toliau nežino, kur 
pradės mokslą rugsėjo pirmą
ją. Dalis lietuvių tėvų j au sua
bejojo, ar Seinuose bus lietu
viška gimnazijos klasė, ir do
kumentus padavė į lenkišką 
gimnaziją. Kiti dar lūkuriuoja, 
nors, artėjant rugsėjo pirma
jai , turi vis mažiau vilčių. Var
šuvos politikų žodžiais ta
riant, „europiniai s tandarta i 
pas mus yra labai aukšti , tik 
jums paprasčiausiai nesise
ka". 

Ui architektūros mokslo ir kritikos veikalus liepos lają apdovanotas ar
chitektas Algimantas Miškinis. Minint Tarptautine architektų diena 
Kaune buvo surengtas tradicinis konkursas „Geriausias metų projek
tas' 99". Nuotr Eltos 



ATSISVEIKINIMAS DANGAUS 
VARTUOSE SU 

PROFESORIUMI J. NAVICKU 
Pernai lapkričio 7 d. profe

soriaus Juozo Leono Navicko 
šeima ir gausus būrys jo 
draugų bei pažįstamų susirin
ko Putnamo seselių kapi
naitėse — Dangaus Vartuose 
atsisveikinti su juo ir palaido
ti tose kapinaitėse. Tai buvo 
paskutinis susirinkusių susi
tikimas su Juozu Leonu, miru
siu lapkričio 2 d. St. John of 
God ligoninėje, Bostono prie
miestyje, buvo pašarvotas Bo
stone ir i i ten atvežtas laidoti 
į Putnamą. Tai buvo visiems 
susirinkusiems skaudus atsi
sveikinimas, nes profesorius 
Navickas buvo visiems labai 
artimas bičiulis. Jis net savo 
mokslinės knygos, išleistos 
1988 metais, pačioje pradžioje 
yra parašęs „Autoriaus pa
dėkos žodį", kuriame skai
tome: .Esu patyręs nepapras
tai daug moralinės paskatos, 
paramos ir pagalbos iš savo 
draugų, kolegų, o ypatingai iš 
šeimos narių". Šis pasisaky
mas rodo, kaip labai jis verti
no savo draugus ir koks jau
trus buvo bendravimui su jais 
ir jų nuomonėmis. Tame 
pačiame padėkos žodyje auto
rius rašo: „Yra dar vienas man 
labai artimas asmuo, kuris ne
nori, nelaukia ir visiškai nepa
geidauja, kad aš viešai kal
bėčiau apie šio asmens man 
suteiktas paslaugas, globą ir 
visokeriopą pasitarnavimą. 
Tačiau tiesos įpareigojanti 
vertybė verčia boti atviru... ir 
'išduoti' šį man brangų as
menį. Tai yra mano draugė ir 
mylima žmona Eleonora — Al
dona". 

Šios citatos ir dar kiti 
panašas šio veikalo teiginiai 
rodo, kaip labai jis vertino 
bendravimą su artimaisiais ir 
draugais, kurių ratą jisai 
praplėtė ne tik savo filosofijos 
studijomis, bet ir visuomenine 
veikla. Juk jis buvo veiklus 
ateitininkas dar tebesimoky
damas lietuviškoje Šeinfeldo 
gimnazijoje, kurią baigė 1947 
metais. Gyvendamas Bostone, 
jis daug metų vadovavo Nau
josios Anglijos ateitininkams, 
1963-1984 metais buvo Bosto
no Lietuvių Bendruomenės 
kultūros klubo pirmininkas ir 
nuo 1964 iki 1980 metų pirmi
ninkavo Lietuvių Katalikų 

mokslo akadernįjos Naujosios 
Anglijos „Židiniui". Nenuosta
bu, kad toks gausus būrys lie
tuvių susirinko į Dangaus 
Vartus su juo atsisveikinti ir 
kad šis atsisveikinimas jaudi
no visus, nors mes jo neprara
dome, tik su juo atsiskyrėme. 

Jis pasiliko mošų tarpe ne 
tik malonių santykių prisi
minimais, bet dar labiau savo 
raštų turtingu įnašu, kuriam 
apibūdinti tinka tokia jo mo
kslinio darbo žodžių citata, 
mums primenanti, ko jis siekė 
savo moksliniais darbais: 
„...kurti, rašyti, dėstyti ir sva
joti apie kilnesnio ir doresnio 
žmoniškumo aušrą." Jo filoso
fijos mintyse vyrauja sąžinė, 
moralė ir dvasinės vertybės. 
Baigęs Šeinfeldo gimnaziją, 
Juozas Navickas studijavo fi
losofiją Belgijoje, Liuveno ka
talikų universitete, kuriame 
įsigįjo bakalauro laipsnį. Stu
dijas tęsė Fordhamo universi
tete New Yorke, kur 1958 
metais įsigijo filosofijos dakta
ro laipsnį, parašęs disertaciją 
apie Loeskio moraline filoso
fiją. 

Baigės studijas, jis pradėjo 
dėstyti filosofiją King's kolegi
joje, o 1961 metais persikėlė į 
Bostono kolegyą, kur 1978 
metais jam suteiktas ordinari
nio profesoriaus laipsnis. Tais 
ir sekančiais metais jis dirbo 
ir kaip vizituojantis profeso
rius šv. Jono kunigų semina
rijoje. Tai rodo, kad juo pasi
tikėta, kad jis nesiriboja tiesos 
ieškojimu tik savo logikoje, 
kad jam ir Apreiškimas yra 
tiesos šaltinis, ką užmiršta 
daugelis šių laikų filosofų. Jo 
filosofinių darbų anglų kalba 
buvo paskelbta visa eilė. Šių 
studijų tarpe turime „Hagel's 
Philosophy of Subjectivity"; 
JHegel and the Doctrine of 
Historicity of VI. Solovyov"; 
JLossky'8 Morai Philosophy"; 
„M. Scheler's Phenomenology" 
ir kt. 

Taip pat turime paskelbtų 
nemažai ir lietuviškų veikalų 
filosofijos temomis. Vienas di
džiausių šių veikalų yra gana 
didelio formato 236 puslapių 
Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos išleista knyga: „Ver
tybės ir Dorovė" (Moralinės fi
losofijos pagrindai). Be to ir 
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Krytių kalne prie Šiaulių. Nuotraukoje - buvę partizanai prie naujai pa-statytų ir pašventintų krytių, skirtų 
kiekvienai partizanų apygardai. 

kiti Navicko filosofiniai darbai 
paskelbti „Aidų" žurnale. Pa
grindinis jų sąrašas: „Filo
sofijos problematika ir meto
das"; „Maceinos filosofuos san-
prata ir metodas"; „Trojos ar
klys Dievo mieste"; „Dina
miško subjektyvizmo filosofija 
— Hėgelis dvišimtinės sukak
ties perspektyvoje"; „Prof. A. 
Maceinos Bažnyčios ir Pasau
lio dialektika"; „Vertybių pras
mė materializmo akivaizdoje". 
Tai yra dalis jo palikimo 
mums, kuriame randame to
kių teiginių: „...mąstytojams 
yra privalu ir būtina visas fi
losofines įžvalgas kildinti ir 
išvesti iš paties neramaus ir 
sunkaus žmogiškojo gyveni
mo, o šias įžvalgas ir prasmin
gas patirtis atidžiai peržvel
gus, jas vėl sugrąžinti į gyve
nimą jo patobulinimo dėlei". 
Taip pat turime šiuos Juozo 
Leono žodžius: „...filosofinė 
įžvalga nesiekia nieko naujo 
išrasti ar sukurti, bet prare
gėti tikrovę". Todėl, nagrinė
damas šiame savo veikale do
rovę ir vertybes, jis mums 
primena, kad „Dievas yra ab
soliuti Būtis, Tiesa ir nelygs
tamas Gėris, arba pati aukš
čiausia Vertybė". Tai nėra da
lis tikrovės, kurią galėtume 
praregėti savo ribota išmin
timi, bet tai Dangaus mums 
siunčiama tiesa. Todėl, na
grinėdamas vertybes, kaip 
priemones patobulinti gyve
nimą, Juozas Leonas mums 
primena: „Aišku, asmenį į 
tikrąją, amžinąją laimę gali 
nuvesti tik krikščionybė..." 

Tai — jo tikėjimo skaistus 
švyturys ir tai liks mūsų ne-
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lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No orte makes round-
trtp travei to lithuarta 
ssttcr and more cotftenlcnt 
man SAS. From ChJcago, «e 
offer daMy servtce to VHntus wtth 
just one hassle-free connectton 
mrough Stockhokrt. Our 4:30 p.m 
departure ghes you a relaed mom-
ng antai fcr business or pteasure 
When you're ready to retum. youl 
enjoy lašu isy travel back to 
Chfcago through our Copenhagen 

huto. And vmether 
you f ly Busness Oass 
Gconomy Caas, you can be 

jure our servtce wi be wortt-dass, 
and «« atow you to amve rested and 
refreshed - ail for a reasonabte fare. 
Rnd out what a wortd of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2360. For more Infor
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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nutraukiamas ryšys su jo idė
jomis ir su juo pačiu, iš
keliavusiu į geresnį pasaulį, 
kur kartu su Sibire žuvusiu 
Pranu Dovydaičiu, sovietinia
me kalėjime nukankintu vys
kupu Reiniu, čia palaidotu ku
nigu Yla, kentėjusiu koncen
tracijos lageryje, ir su kitais 
šviesiais mūsų kankiniais, jis 
bus mūsų ambasadoriumi 
gražesniame ir šviesesniame 
pasaulyje. Todėl atsisveikini
mo dalyviai susirinko Dan
gaus Vartuose ne tik sukalbėti 
atsisveikinimo maldą, bet iš
reikšti ir savo tikėjimą, kad 
Juozas Leonas siųs mums iš 
anapus amžinųjų principų 
šviesos. Juk mes savo maldoje 
kasdieną kartojame: „tikiu 
šventųjų bendravimą..." Mes 
kasmet minime Vėlinių dieną 
ir prisimename savo iš
keliavusius artimuosius. Tai
gi, susirinkusiems į šį atsi
sveikinimą, verta prisiminti, 
kad Juozas Leonas mirė 
Vėlinių dieną, kuri skirta pa
bendrauti su iškeliavusiais į 
geresnį pasaulį, kuriame susi
jungiama su niekad neužgęs-
tančia gyvybe. 

Džiaugiamės Juozo Leono 
materialistinės filosofijos kri
tika ir jo mintimis apie ekstre
mistinius modernistus, kurie 
iškreipia Vatikano II nuta
rimų prasmę ir taip nusi
pelno Trojos arklio vardo, 
jiems suteikto Juozo Leono 
rašiny, pavadintame „Trojos 
arklys Dievo mieste". Tai yra 
„Aiduose" išspausdinta tuo 
pačiu vardu išleistos angliškos 

Fordhamo universiteto profe
soriaus Dietrich von Hilde-
brand'o knygos apžvalga. Apie 
šią knygą prof. Navickas pasi
sako: „Paties autoriaus žo
džiais tariant, šis veikalas ski
riamas tiems, kurie dar su
vokia žmogaus metafizinę 
padėtį, kurie dar atsispiria 
smegenų plovimui ir pasau
lietiškiems šūkiams... Ši kny
ga verta ypatingo dėmesio ir 
todėl, kad joje Bažnyčios atsi
naujinimo klausimas kelia
mas ir sprendžiamas su didele 
rimtimi, giliu nuoširdumu ir 
tikrai augustiniška meile ka
talikų Bažnyčiai." Šios knygos 
apžvalgoje profesorius Navic
kas mini ir paklydusius mo
dernistus šiais žodžiais: „Jei 
su nuoširdumu ir atsidėjimu 
pastudijuotume II Vatikano 
dokumentus, konstitucijas ir 
dekretus, kurių pirmuosius du 
tomus jau turime lietuvių kal
boje, vargu suabejosime Baž
nyčios reformų aktualumu ir 
svarba. Tačiau jei paskaity-
sime reformas liečiančias da
barties knygas ir straipsnius, 
tikrai susidarysime skirtingą 
vaizdą. Pavyzdžiui, vysk. 
Francis Simone, kun. Du Bay, 
Daniel Callahan raštuose vi
siškai nedviprasmiškai reika
laujama, kad Bažnyčia atsisa
kytų savo pagrindinių dogmų, 
daugiau dėmesio skirtų elge
tynams (slums) negu atpirki
mui, kurtų specialias unijas, 
kurios prieš vyskupus gintų 
kunigų teises ir t.t." Šios Juo
zo Leono mintys yra mums pa
didinami stiklai, pažvelgti į 

šių dienų modernistinius pa
klydimus. Panašiai tenka ver
tinti ir Juozo Leono mintis 
apie šių dienų jaunimo mora
linį auklėjimą, suglaustai iš
reikštas jo veikale „Verryoės ir 
Dorovės' šiais žodžiais: „Jauni 
žmonės, augdami ir bręsdami 
dorovės dalykų beveik nepai
sančioje aplinkoje, dorybių 
problemą laiko visai nuo
bodžia tema, kuri jiems atrodo 
esanti jau pasenusi, nebe
aktuali ir atgyvenusi". 

Tai jo palikimo pavyzdžiai, 
kurių mes neturėtume už
miršti, tvarkydami savo gyve
nimą. 

Č. Masaitis 

IAMŽEMTAS KUNIGO 
POETO M. GUSTAIČIO 

ATMINIMAS 

Kunigo poeto Motiejaus 
Gustaičio (1870-1927 m.) at
minimui įamžinti gegužės 27 
d. Rokuose, Kauno rajone, ati
dengtas Atminties kryžius. 
Tautodailininko Albino Foko 
sukurtą kryžių pašventino Pa-

Banking 
the way 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — ]Qsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

f53 midkind Radarai 
^^^^^^ Savinos and Loan Assoctatton 

0929 8. Hsrtam Ave., Bridgavtav §0455 • (70B) S96-9400 
4040 S. Archer Ava., Chteago 60*32 • (773) 254-4470 

2167 W. 69Jh St, CMcago60629 773)925-7400 
WWW.mKJl«l H I IVUVIW.com 

FCMC Insured 

nemunes parapijos klebonas 
Pranas Liutvmas. 

„Jei neturėtume M. Gustai
čio poeto, spraga lietuvių lite
ratūroje būtų gal nelabai di
delė, tačiau jei nebūtų buvę 
Gustaičio pedagogo, jaunimo 
auklėtojo, liaudies švietėjo — 
nuostolis Lietuvai būtų neiš
matuojamas", — kryžiaus ati
dengimo iškilmėse kalbėjo kle
bonas P. Liutvinas. 

Vėliau Rokų kultūros na
muose kunigo ir poeto atmini
mui buvo surengta hteratūri-
ne-muzikinė vakarone, kon
certavo saviveiklininkai. 

M. Gustaitis buvo Marijam
polės mergaičių progimnazijos 
bei „Žiburio" draugijos steigė
jas. Poetas išleido eilėraščių 
rinkinį „Tėvynes ašaros", poe
mą „Meilė", oratorijų .Aureo
le" bei kitus. Apie M. Gustaitį 
poetą nemažai rašė Vincas 
Mykolaitis-Putinas, Faustas 
Kirša, Viktorija Daujotytė. 
(Elta) 

• Šypsena — naikina patį 
bjauriausią pojūtį — neviltį. 

A.tA-
RUTH HARRINGTON 

PAJEDA 
Mirė 1999 m. liepos 13 d., sulaukusi 53 metų. 
Gyveno Čikagoje. 
Gimė Vokietijoje. 
Nubudę liko: sūnus Patrick Harrington, seserys Regina 

Pieraon, Donna Moriarty, brolis Raymond Pajeda, sūnėnas 
Frank Pieraon; taip pat daug draugų ir pažįstamų. 

Velionė buvo žmona a. a. Terrence J. Harrington. 
A. a. Ruth buvo ilgametė šv . Antano ligoninės 

tarnautoja. 
Velionė Ruth pašarvota penktadienį, liepos 16 d. nuo 

9 iki 9 v. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 
4950 W. 79 St., Burbank, TL. 

Po religinių apeigų laidojimo namuose šeštadieny 
liepos 17 d. 11 vai. ryto laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
atsisveikinti su Velione laidojimo namuose. 

Nuliūdę: šonus, seserys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. R. J. Sheehy & Sons. Tel. 708-857-7878. 

A. t A. 
JUOZAS ŽVYNYS 

Mirė St. Pete Beach, FL, sulaukęs 90 metų. Gimė 
Lietuvoje, Lėlių kaime, Molėtų valsčiuje, Utenos 
apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Liko giliame nuliūdime: žmona Leokadija Jablonskytė. 

dukros Rimantė Schoot ir Vida Marks, žentas Daniel. 
vaikaičiai Billy, Kenneth, jo žmona Christine, Ronald 
Schoot, Alexandra, Christopher ir Patrick Marks. 
produkraitė Amanda, seserų bei brolių vaikai ir jų šeimos 
Lietuvoje, giminaičiai Danguolė ir Petras Griganavičiai. 

Velionis priklausė Lietuvių Bendruomenei, Korp! Neo-
Lithuania, Tautinei sąjungai, Lietuvių ir Tautos fondams 
ir daugeliui kitų organizacijų. 

Pašarvotas ketvirtadienį, liepos mėn. 15 d. nuo 3 iki 9 
vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). Atsisveikinimas 6:30 vai. 
vakare. 

Laidotuvės penktadienį, liepos mėn. 16 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a a. Juozas bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, žentas ir vaikaičiai. 
Laidotuvių direkt. Donald. VL Petkus Tel. 800 994 7600 

Mielam visuomenės veikėjui 

A.tA. 
•JUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, mielą žmoną LEOKADIJĄ, dukras RIMĄ ir 
VIDĄ su šeimomis bei visus artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga ir dr. Domas Giedraičiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
PLC GEGUŽINĖ — LYG ŠEIMYNIŠKAS 

PABENDRAVIMAS 

Kaip darbščios bitelės, 
šie mūsų ištikimieji skaityto
jai padidino būsimųjų „Drau
go" vasaros šventės, rugpjūčio 
22 d. džiaugsmą, atnešdami 
dovanelių laimėjimams. Tai: 
Pranute Jockūnienė, Kazys 
Rožanskas, Antanas Kuliešis, 
Algis Steikūnas, Nijolė M. 
Gierštikienė. Gražina Bičiū-
naite. Bronius Juodelis, Irena 
Jonušienė. Eva Paulauskienė, 
Sylvia Vaičiūnienė. Aldona 
Buntinaite, atnešusi nuostabų 
dail. Eleonoros Marčiulionie
nės kūrinį. Irena Kairytė. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū 
ir raginame kitus skaitytojus 
pasekti jų pavyzdžiu. 

Iškilmes prie atnaujinto 
Dar i aus ir Girėno pamink
lo Marouet te Parke š.m. 
rugsėjo 19 d., sekmadienį, ruo
šia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyrius — 
pirm. Teodoras Rudaitis, kar
tu su ALIAS centro valdyba — 
pirm. Albertas Kerelis, Ameri
kos Lietuvių karių veteranų 
Dariaus ir Girėno bei Don 
Varno postais, šauliais, Lietu
vos Vyčiais, ramovėnais ir kt. 
organizacijomis. Iškilmės bus 
pradėtos 10 vai. r. vėliavų pa
kėlimu aikštėje prie Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios, 10:30 v.r. iškilmin
gos šv. Mišios bažnyčioje. Po 
Mišių eisena link Dariaus Gi
rėno paminklo, kur vyks toli
mesnė iškilmių tąsa. Visi pra
šomi pasižymėti šį įvykį savo 
kalendoriuose ir pasistengti 
dalyvauti mūsų transatlanti
nių didvyrių pagerbime. Ypač 
svarbu, kad gausiai dalyvautų 
mūsų jaunimas ir vaikučiai. 

Lietuvių tautinių šokių 
ins t i tu tas rengia tautinių šo
kių mokytojų kursus rugpjūčio 
15-22 d. Dainavos stovykla
vietėje. Manchester, MI. Kur
sai skiriami tautinių šokių 
metodikai ir supažindinimui 
su XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės repertuaru. Informa
ciją teikia Nijolė Pupienė, 
7355 S. VVhipple, Chicago. IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

„Siunčiame daugiau ne
gu 130 saulėtų sveikinimų 
iš jaunučių ateitininkų sto
vyklos DainaVoje. Keliauja
me per užburtą kalendorių — 
šventėme Dainavos miesto ne
priklausomybe, įgyvendinome 
Užgavėnių. Gavėnios ir Joni
nių papročius. Nekantriai lau
kiame ir ruošiamės švęsti ki
tas Šventes, papročius bei 
tradicijas. Visų nuotaika paki
li ir darbinga", — rašo jau
nučių vadovės Lionė Kazlaus
kienė ir Dainė Quinn. 

Šv. Onos novena Brighton 
parke vyks liepos 18-26 die
nomis Fatimos Marijos bažny
čioje C2751 West 38th Place). 
Pamaldos - anglų kalba. Dau
giau žinių gausite tel. 773-
927-2421. 

Mieli mokytojai, ar gyvena 
darni Amerikoje nepasiilgote 
lietuviškos mokyklos šurmu
lio, mielų vaikiškų šypsenų ir 
linksmų išdaigų? Jei taip, tai 
ateikite dirbti į Čikagos litua
nistinę mokyklą! Jūsų patir
tis ir žinios bus labai reikalin
gos. Čikagos lituanistinės mo
kyklos direktorė Jūratė Dovi-
lienė džiaugiasi, kad jau atsi
liepė keletas norinčių mokyto
jauti mokytojų, tačiau laukia
ma ir daugiau pasiūlymų. 
Skambinkite Jūratei Dovilie-
nei tel. 630-832-6331. 

Irena Kairytė, sveikinda
ma „Draugą" 90 metų sukak
ties proga, įteikė 100 dol. auką 
a.a. Jono Paronio atminimo 
vardu. Nuoširdžiai dėkojame 
už sveikinimus ir auką, kartu 
liūdėdami dėl darbštaus, pa
reigingo lietuvio — a.a. Paro
nio — netekties. 

Jonas Žebrauskas, New-
port, NC, atsilygindamas už 
„Draugo" prenumeratą, pri
dėjo 100 dol. auką. Kaip malo
nu, kad buvęs čikagietis ir 
mūsų dienraščio bendradar
bis, išsikėlęs į North Carolina, 
ne tik „Draugo" nepamiršo, 
bet dar ir apdovanojo. Ačiū! 

Eugenija Baršketienė 
„Draugo" gimtadienio proga 
padovanojo 50 dol. Dėkui — 
jos dovana labai įvertinama. 

Nepamirškite, k a d jau 
netoli „Draugo" vasaros 
šventė gamtoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje (prie mūsų 
dienraščio patalpų). Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r., 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o, be to, 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Visi 
kviečiami, visi bus maloniai 
sutikti. Iki pasimatymo! 

Dr. Vytautas Bieliauskas 
dalyvaus Lietuviškų studijų 
savaitėje ir skaitys paskaitą, 
pavadintą „Politika ir moralė 
- filosofinė, istorinė ir psicho
loginė analizė". Paskaita bus 
skaitoma ketvirtadienį, rug
pjūčio 12 d., o Lietuviškų stu
dijų savaitė Dainavoje vyks 
rugpjūčio 8-14 d. 

Marija Mikeliūnas, Michi-
ana Shores, IN, prie „Draugo 
prenumeratos pridėjo 100 dol. 
auką. Tariame širdingą ačiū! 

Turbūt žinote, kad Maria 
aukštesniąją mokyklą lanko 
kelios šaunios mergaitės iš 
Lietuvos? Komitetas, kuris rū
pinasi joms padėti finansiškai, 
prašo jūsų paramos, nes vasa
ros atostogos atėjo, o skolos 
nemažėja. Aukas galima siųsti 
Lithuanian Roman Catholic 
Charities, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, TL 60629. 
Prašome pažymėti, kad tai 
skirta Maria High School. Ko
mitetas iš anksto dėkoja už 
paramą. 

Pirmoji PLC gegužinė praėjo 
labai gerai: malonus vasaros 
oras, graži aplinka, gerai nusi
teikę dalyviai. Į šeimynišką 
pabendravimą — gegužinę 
sekmadienį, liepos 11 d. suva
žiavo labai daug žmonių. Kaip 
ir kiekvienais metais PLC ren
ginių komitetas ruošiasi sve
čius priimti kaip galima ge
riau. Skambėjo linksma muzi
ka, vaišinome cepelinais, vir-
tinukais — koldūnais, kava, 
pyragaičiais, nepamiršome ir 
sveikatai reikalingų skanių 
salotų. 

Sekmadienį dalyvių skaičius 
pralenkė rengėjų numatytą 
skaičių. Kai pritrūkstame ce
pelinų, mus visada gelbsti 
centro moterų padaryti virti-
nukai. Atsargos dėlei juos pa
ruošėme prieš dvi dienas, taigi 
jie buvo labai šviežus, o Alės 
Karaliūnienės padarytas pa
dažas, juos dar paskanino. 
Maisto tikrai visiems užteko. 

Bilietus maistui nusipirkti 
pardavinėjo Aldona Palekienė 
ir Irena Galinienė — tai jų 
nuolatinis darbas. Maistą da
lino: Indrė Tijūnėlienė, Alicija 
Mikučauskienė, Vanda Gvil-
dienė, Bronė Abromauskienė, 
Zita Dapkienė ir Marytė Sa-
liklienė. Kava ir pyragaičiais 
vaišino Lilė Ramonienė. Vilė 
Marchertienė, Henrikas ir Mo
nika Kabliauskai. Virtuvėje 
darbavosi Irena Serapinienė ir 
Alė Karaliūnienė. Ruošdamos 
maistą iš ankstaus ryto darba
vosi Rūta Sušinskienė. Agutė 
Tiškuvienė labai greitai ir ge
rai nužiūri ką reikia daryti, ji 
niekad nestovi be darbo. 

Nepaisant, kad ir kiek daug 
būtų moterų padėjėjų, nega
lime apsieiti be vyriškos tal

kos. Alfredas Mikučauskas — 
mūsų nuolatinis talkininkas. 
Jis sušilęs nešiojo didžiulius 
puodus, pilnus cepelinų, kol
dūnų ir kitų priedų iš virtuvės 
į sodelį maisto dalintojoms. 
Valgytojų eilė buvo labai ilga, 
tai padėjėjas skubėjo, kad ne
pritrūktų maisto. Reikės ką 
nors sugalvoti, kad kitą kartą 
kaip nors pagreitintume mais
to išdalinimą. Zmt nes buvo la

bai geri ir ačiū jiems visiems 
už kantrybę. 

Kasmet bandome susirasti 
naujus muzikantus ir tuo pa
įvairinti mūsų susibūrimus. 
Sekmadienį mums grojo ir 
dainavo Povilas Strolia bei 
Artūras Blažukas. Baniute 
Kronienė surinko dovanas lo
terijai ir suorganizavo laimėji
mų išdalinimą. Jai talkino: 
Dana Banenė, Nijolė Žalne-
raitiene (ji taip pat yra nuola
tinė Bingo pagalbininkė), Jū
rate Greičiūte, Diana Žilytė ir 
Dana Milūnienė. Ačiū Baniu 

tei ir jos talkininkėms u i 
darbą ir uždirbtus pinigus. 

Atgaivos barą visada orga
nizuoja centro darbuotojas 
Arūnas Klibas, jam talkino 
Zenonas Mereckas. Kadangi 
buvo labai daug žmonių, tai 
pritrūko stalų ir kėdžių (nors 
dr. Romualdas Povilaitis pa
darė daug naujų stalų), tačiau 
nuolatinis centro darbuotojas 
Tautvydas Patamsis labai 
greitai atrado daugiau. Dėkoju 
Racine kepyklos savininkei 

Danai Kapatinskienei u i ska
nius cepelinus ir paaukotus 
dar skanesnius pyragaičius ir 
duoną. Padėka Baltic kepyk
los savininkams — Ankų šei
mai ui mums aukojamas ke
pyklos gėrybes. 

Ačiū visiems gegužinės daly
viams ir nuolatiniams PLC 
rėmėjams u i dalyvavimą. Ti
kimės pasimatyti kitoje PLC 
gegužinėje rugsėjo 5 d. 

Bronė Nainienė 

PLC gegužinėje - dv: linksmai nusiteikusio* drauges. Iš kaires: Baniute 
Kronienė ir Brone N.unienė 

Gegužinėje dalyvavo ir visa Marchertų šeima. Iš k.: 
Vilė (PLC renginių komiteto nare). 

Vytautas, Darius ir 

SUNKIAI SUSIRGO 
KAROLIS LAZINKA 

Cicero lietuviai gerai palįs
ta, jau seniai čia gyvenantį, vi
sada besišypsantį ir visiems 
gerą žodį randantį, tautietį 
Karolį Lazinką. Jį matėme 
ten, kur tik rinkdavosi lietu
viai — minėjimuose, kituose 
renginiuose. 

Karolis priklausė Cicero jū
rų šaulių kuopai „Klaipėda'', 
tai įvairiuose minėjimuose jis 
būdavo pasipuošęs šios orga
nizacijos uniforma. Būdavo 
paslaugus visiems padėti, duo
ti patarimus. Kai šįmet šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje vyko tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas, Karolis čia 
dar dalyvavo ir nenujautė, kas 
jo laukia. 

Visai neseniai jis pasijautė 
labai blogai — teko važiuoti į 
LaGrange ir Hinsdale ligo
nines, kur buvo padaryti svei
katos tyrimai. Jie atskleidė 
sunkią padėtį: buvo rastas įsi-
senėjęs auglys galvoje, kurį 
net beviltiška operuoti. 

Tokiu bodu ligonis buvo pa
talpintas Briar Place Nursing 
Centre, 6800 Joliet Rd., In-
dian Head Park, IL, kamb. 
217. Čia jis kiek atsigavęs ir 
laukia lankytojų, kurie galėtų 
palengvinti likusias gyvenimo 
dienas. 

APIE „VILNIAUS ŽALIUS BROMUS" 

i k " V\*.)i | t ; i« R a l s v s Vytautas Opon.is ir Antaruis Lukša 
NiK.tr Baniutys Kronienė* 

Paskutinis mėnesio trečia
dienis „Seklyčioje" paprastai 
yra dainų trečiadienis, taigi 
birželio 30-osios popietę pra
dėjome, sudainuodami dvi 
partizanų dainas: „Pražydo 
pirmos melsvos žibuoklės" ir 
„Ant Nemuno kranto". 

Paskui dainavome dar šeše
tą dainų: „Tenai už šilo", „Ka
reivio daina", „Augau aš pas 
tėvelį", 4 karą", J. A. Vištelio 
„Regėjimai", Maironio nuosta
biąją „Vasaros naktys" ir mū
sų tik ką iš atostogų grįžusios 
programų vedėjos E. Sirutie
nės mėgstamą „Vilniaus mies
to žali bromai". Maestro F. 
Strolia paaiškino, kad šitos 
dainos nėra tokios liūdnos 
kaip tos, kurias dainavome iš 
rinkinio „Sušaudytos dainos", 
bet labai gražios — kaip ta 
sena liaudies daina „J karą", 
kuri yra pilna laipsniavimo ir 
hiperbolių. Joje apdainuoja
ma, kaip trys seseiės išleidžia 
brolį į karą: viena brolelį rė
do, antra kardelį šveičia, o 
trečioji, pati jauniausia — 
vartus atkėlus graudžiai ver
kia. Paskui visos ant vieške
lėlio išėjusios brolelio laukia, 
bet be brolelio grįžęs žirgelis 
pasako, kad „Devynios kulkos 
pro šalį lėkė, o ši dešimta 
brolelį kirto". 

Kai sudainavome šauniąją 
„Vilniaus miesto žali bromai", 
tai po jos apie savo piligrimi
nę kelionę — sugrįžimą į gim
tąjį kraštą po 55 metų — su 
dideliu įsijautimu mums pa
pasakojo mūsų „spiritus mo-
vens" E. Sirutienė. Ji patarė 
visiems, kurie dar nebuvo grį
žo, jei tik sveikata leidžia, 
būtinai nuvažiuoti ir aplanky
ti Lietuvą. 

Elenutė keliavo su broliu 
gyvenančiu New Yorke), nes 

dviese saugiau, patogiau ir 
mažiau rūpesčių Skrido suo
mių oro linija. Ir kaip buvo 

įdomu, kai Helsinkyje, persė-
dus į mažesnį (į Lietuvą 
skrendantį) lėktuvą, brolis pa
sakė Elenutei, kad kažkokia 
moteriškė labai atidžiai į ją 
žiūrinti. Pagaliau toji mote
riškė priėjo ir tarė: „ponia Si
rutiene, aš jus pažįstu iš 
'Seklyčios' Čikagoje". Kaip ge
ra darbuotis tokioj vietoj, kaip 
„Seklyčia", nes susitinki pa
žįstamų net kitame pasaulio 
pakrašty! 

Vilniaus oro uoste lėktuvas 
nusileido birželio 1 d. 12 vai. 
Giminių iš užjūrio susitikti 
privažiavo iš visur. Elenutė 
sakė, kad labai buvo graudu, 
bet ji išsilaikė neverkus. Pra
juokino brolį, kai „nustebusi" 
pastebėjo, kad visi kalba lietu
viškai. 

Brolužis pasigardžiuodamas 
priminė, kad „esame Vilniuje, 
o ne Čikagoje". 

Išsiilgtasis ir apdainuotasis 
Vilnius tikrai gražus: dailiai 
restauruotas, suremontuotas 
ir išdažytas. Eini gatvėmis ir 
džiaugiesi. Elenutė vokiečių 
okupacijos metais gyveno Vil
niuje (vaiku būdama žaidė da
bartinės prezidentūros kie
me). 

Pirmiausiai mūsų vadovė 
aplankė Aušros Vartus. Ar
tėjant prie jų norėjo klauptis 
gatvėje (bet tą dabar daro ru
siškai besimeldžiantys elge
tos). Laiptai, kuriais lipama į 
Aušros Vartų koplyčią (yra ir 
lipančių keliais), apšepę ir ap-
sitrynę. Šv. Kazimiero bažny
čioje, kurioje dažnai meldėsi 
Elenutės velionė mama, mūsų 
keliauninkė aplankė kun. A. 
Saulaitį, SJ, kuris dabar „ga
baliukais padalintas" po visą 
pasaulį, nes būdamas Lietu
vos jėzuitų provincijolu, turi 
rūpintis lietuviais jėzuitais. 

E. Sirutiene papasakojo. 
kaip graudu ir įspūdinga prie 
Televizijos bokAto. Visiems 

žuvusiems ten pasodinta po 
medį. Yra muziejus, jame — 
žuvusiųjų paveikslai. Muziejų 
lanko daug ekskursijų, ypač 
mokyklinių vaikų grupės. 

Vienas berniukas, prišokęs 
prie Elenutės, klausė: „teta 
(kaip gražu, tiesiog 'šilta ant 
dūšios pasidaro', kai vaikai vi
sas vyresnes moteris vadina 
tetomis. — E.J.V.), ar jūs ži
not kur žuvo ta mergaitė?" 

Elenutė buvo įkopusi ir į 
Trijų Kryžių kalną, nuo kurio 
matosi nuostabi, bažnyčių 
bokštais iškaišyta . Vilniaus 
panorama. Aplankė ir Vil
niaus katedrą, kur dabar vėl 
tvarkomas aikštės grindinys. 
Apsilankė Panevėžyje, kur su
sibūrę Elenutės mamos gi
minės. Juos prie senelių na
mų labai gražiai sutiko ir vai
šino buvę kaimynai. 

Mūsų keliauninkė labai su
sižavėjo garsiuoju Kryžių kal
nu, kuris nusėtas begale kry
žių. Kryžius žmones stato at
sidėkodami Dievui už gautas 
malones arba jų prašydami. 

Mūsų vadovė buvo Klaipė
doje, o Nidoje oras pasitaikė 
toks puikus, kad, atrodo, lyg į 
padanges keltų. Juodkrantėj 
užlipo į Raganų kalną, bet nei 
vienos raganėlės nesutiko. Ža
vėjosi Neringa ir Kuršių ma
riomis. 

Grįždama atgal į Vilnių, E. 
Sirutienė sustojo ir Kauno 
aplankyti. Kaunas lėčiau 
tvarkomas negu Vilnius, nors 
matėsi daug pradėtų statyti 
namų. Grįžusi į Vilnių, Slau
gymo namuose Kalvarįjų gat
vėje mūsų vadovė aplankė bu
vusius čikagiečius: J. Saką, o 
dr. E. Repšienės nematė, nes 
ši buvo išvykusi poilsiauti į 
Druskininkus. J. Sakas sakėsi 
visų labai pasiilgęs. Turįs te
lefoną, bet neturįs kam skam
binti. Norintiems grįžti atgal į 
tėvynę pataria gerai pagalvo
ti. (Tai jo asmeniška nuomo
nė). 

E. Sirutienė lankėsi ir Vala
kampiuose, pas bičiulius, kur 
netoliese gražiai gyvena pre
zidentas V. Adamkus. Ji 
džiaugėsi, kad į Trakų pilį 
nebereikia valtimis Galvės 
ežeru plaukti — nueinama til
tais. Galvės ežero pakrantėse 
labai daug restoranų. Ypač E. 
Sirutienė susižavėjo Kernave, 
kuri buvo pati pirmoji Lietu
vos sostinė. Taip gražu ten, 
gal todėl ir kunigaikščiams 
patiko, kad sostinei vietą pasi
rinko. 

Buvo įdomu, kad Lietuvoj 
Čikagos „Seklyčia" yra gerai 
žinoma, kaip pagalba viso
kiausiose nelaimėse, sunku
muose ir varguose naujai į 
JAV atvykusiems tautiečiams 
ir kad iš jų išsigelbėti padeda 
kaip kunigaikštienės išaukš
tintos dvi Birutės: Jasaitienė 
ir Podienė. Taip pat žinomi ir 
mūsų, t.y. vyr. lietuvių, susi
tikimų ir pabendravimų tre
čiadieniai. 

Iš savo piligriminės kelionės 
grįždama, Elenutė visiems 
parvežė brangių lauktuvių: 
birželio 23 d., trečiadienį vi
sus apdalino riekele Bočių 
duonos, kurią laužėme ir pa
garbiai valgėme kaip kalėdaitį 
per Kūčias; taip pat visi ga
vome ir Baltijos gintarėlių, 
supiltų į labai gražius tinkli
nius maišelius. Taip ir pagal
vojau, kad nebereiks su poetu 
(deja, neatsimenu pavardės. 
— EJ.V.) graudintis kad: 

„Kai svečiajam kalnelyj 
ilsėsiuos, 

o šventa, tolima Lietuva, 
aš nei dulkės tavos 

neturėsiu 
pasidėt po galva". 
Ačiū Elenutei — sustingu

sioj saujoj laikysim Baltijos 
auksą. 

Labai įdomią popietę bai
gėm, bandydami ištraukti lai
mę „iš šulinio". Kai kam pavy
ko. 

Emilija J . Valantinienė 

Reikia pažymėti, kad pra
ėjusią žiemą Karolis turėjo 
nemalonius pergyvenimus. Jis 
gyveno Cicero ir Čikagos įvai
rių lietuviškų organizacijų 
veikėjos Janinos Skamienės, 
name kuri, kaip atsimename, 
buvo nužudyta. Tiek J. Ska-
mienė, tiek K. I^azinka tą at
mintiną sekmadienį dalyvavo 
lietuviškose Mišiose Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje. Ska-
mienė tuoj po pamaldų nužy
giavo į savo namus, o Karolis 
užėjo į sekmadieninį lietuvių 
susirinkimą parapijos pastate. 

Čia praleidęs apie valandą 
laiko, K. Lazinka sugrįžęs į 
butą, jame rado žiauriai nužu
dytos J. Skamienės lavoną. 
Kuomet jis paskambino polici
jai ir apie tai pranešė, Karolis 
buvo išvežtas į polirijos nuo
vadą ir apie 30 valandų tardy
tas. Per tą laiką žudikas (ar 
žudikai) spėjo pasišalinti ir iki 
šiai dienai dar nesurasti. 

Tas įvykis, be abejo, šiam 
mūsų tautiečiui irgi pakenkė 
ir po to jis labiau skųsdavosi 
savo sveikata. 

Cicero ir apylinkių lietuviai, 
susirinkę į savo sekmadieninį 
pabendravimą liepos 11 d., pa
sirašė šių pramogų nuolati
niam lankytojui K. I.azinkai 
skirtą sveikinimų ir linkėjimų 
pasveikti kortelę. - E & 

SKELBIMAI 
• Karaliaučiaus srities 

l i e tuv išku m o k y k l ų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 • Jonas ir Laima 
šalčiai, $80 - dr. Linas ir Rima 
Sidrys, $30 Irena Virkau, $85 • 
Petras Gobužas, $16 - Algi
mantas Totilas, $1 - Jonas 
Antanavičius. Rėmėjams dėko
jame. „Karaliaučiaus kraiko 
l i e tuvybe i" , 1394 Middle-
b u r g Ct . , N a p e r v i l l e , IL 
60540-7011. *tn 

• A. a. Vyto Jonušo at
minimui, laidotuvių metu Šei
mos draugai paaukojo $206 
Lithuanian Mercy Lift. Aukojo: 
Martynas ir Dalia Trakiai , 
Laima ir Algis Jurkūnai, Auš-
rine Karaitis, Raminta ir Chris-
topher Jacobs, Lidija ir Julius 
Ringai. Li thuanian Mercy 
Lifl nuoširdžiai dėkoja u i 
aukas. *** 

• A n t a n o G r i n o s pra
nešimas „Lietuvos ekonominė 
padėtis stebėtojo akimis" bus 
sekmadienį, liepos 18 dL, 18:15 
vai. p. p. (t. y. po 11:00 vai. 
Mišių) Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, IL, Bočių menėje. Į 
„Atviro iodi io forumą" ma
loniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaiku globos barel is . 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mainai F e d e r a l Sav ings , 
8818 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. 

• ^PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
8t^ Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$86. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 

http://NiK.tr



