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Konservatoriai pritaria 
švelnesniam biudžeto mažinimui 

Vi ln ius , rugpjūčio 25 d. Kanclerio skaičiavimais, visų 
(BNS) — Antradienio vakarą tikslinamų biudžeto rodiklių 
bendrame posėdyje Lietuvos suma yra 537 mln. litų, o at-
konservatorių partijos politi- metus kai kurioms sritims 
nė taryba ir valdyba pritarė siūlomą finansavimo padidi-
vyriausybės siūlymui suma- nimą, biudžetas iš viso suma
žinti šių metų biudžeto išlai- žinamas 450 mln. litų. 
das 450 milijonų litų, tre- „Tai normalaus taupymo 
Ciadienį spaudos konferencijo- galimybių išraiška", sake kon-
je pranešė konservatorių vai- servatorius. J is pridūrė, kad 
dybos narys, Seimo kancleris , jeigu taip j taupymą butų 
Jurgis Razma. žiūrėta metų pradžioje, gali-

J i s negalėjo paaiškinti, ko- ma pamatyti dar nemažai iš-
dėl šis skaičius daug ma
žesnis už prieš tai paskelb
tąjį planuojamą biudžeto ma
žinimą 551 milijonu litų. 

teklių". 
Pasak J. Razmos, siūlomas 

biudžeto mažinimas „beveik 
neatsilieps" švietimo, sveika-

Būtent tokiam finansų mini- tos ajjsaugos ir kultūros sri-
stro Jono Liongino pasiūlytam tims — „ten siūloma mažinti 
biudžeto mažinimui šią savai- tik po vieną kitą milijoną". 
te specialiame pasitarime pri- Tačiau „apkarpymą" smar-
tarė prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir 
premjeras Rolandas Paksas. 

J . Razma samprotavo, kad 

kiai pajus krašto apsaugos sis
tema. J. Razma džiaugėsi, kad 
nepaisant mažinimo, pavyks 
išlaikyti Krašto apsaugos sis
temos finansavimo strategijos 

anksčiau skelbtieji ir partijos įstatyme numatytą įsiparei-
valdybai pateikti skaičiai gali gojimą skirti gynybai 1.5 proc. 
skirtis dėl nesusipratimo, bendrojo vidaus produkto. 

G. Vagnorius — „kietosios linijos" 
šalininkas 

Viln ius , rugpjūčio 24 d. 
(BNS) — Buvęs premjeras Ge
diminas Vagnorius teigia per 
balsavimą paremsiąs Rolando 
Pakso vyriausybės siūlymus 
sumažinti biudžeto išlaidas, 

lą". 
G. Vagnorius ragino R. Pak

so kabinetą ..atšaukti rengia
mas ir viešai skelbiamas įs
tatymų- pataisas dėl išmuiti-
namų prekių vertinimo paly-

nors tokiems siūlymams ir ginamosiomis kainomis, del 
nepritaria. 

Anot G. Vagnoriaus, esama 
kitų galimybių papildyti biu
džetą trūkstamais keliais šim
tais milijonų litų, ir tai leistų 
„apginti Lietuvos gamintojus 
nuo kontrabandinių prekių 
bei vėl grįžti prie griežtesnės 
finansinės politikos ir pratęs
ti kovą su šešėline ekonomi
kos veikla". „Mes ne prieš 
mokesčių administravimo suš
velninimą, tačiau turi būti 
aiškiai diferencijuojamos ad
ministracinės priemonės prieš 
mokesčius mokančius ir juos 
vengiančius mokėti", sakė G. 
Vagnorius. 

Anot jo, „dabar susidaro 
klaidingas vaizdas, kad Fi
nansų ministerija nebereika-
laus griežtos atsakomybės už 
apgaulingą apskaitą, prekių 
kontrabandą ar nelegalų vers-

galimybės vykdomosios val
džios struktūroms atleisti nuo 
mokesčių, degtinės akcizų 
mažinimo, kurios niekaip ne
pagyvins ekonomikos". 

Pasak buvusiojo premjero, 
„objektyvius ekonomikos pro
cesus" atspindi 420 milijonų 
litų biudžeto trūkumas, iš jų 
maždaug 150 milijonų litų ati
tenka Rusijos finansų krizės 
pasekmėms. G. Vagnoriaus 
teigimu, iš viso iki dabar į 
biudžetą nesurinkta maž
daug 750 mln. litų. Atmetus 
Rusijos krizės ir pasekmes 
(maždaug 210 mln. Lt per pir
mąjį pusmetį), likęs skirtu
mas susidarė „dėl dabartinio 
netinkamo mokesčių adminis
travimo 'sušvelninimo', dėl ko 
dalis mokesčių mokėtojų grįžo 
į šešėline ekonomiką". 

Valstybinės bendrovės teisėtai 
finansavo krepšinio klubus 

Viln ius , rugpjūčio 24 d. 
BNS)— „Įmonės, pervesda-
mos valstybei priklausančius 
pinigus į krepšinio klu
bams, vykdė buvusių finansų 
ir ūkio ministrų nurodymą, 
paruoštą pagal vyriausybės 
nutarimus", sakoma antradie
nį paskelbtose vyriausybės 
kanceliarijos Teisės ir teisė
tvarkos skyriaus išvadose. Pa
sak išvadų, „įmonių negalima 
kaltinti už vyriausybės nuta
rimų vykdymą". 

Duomenys paskelbti po 
svarstymų žiniasklaidoje, ar 
vyriausybė etiškai pasielgė, 
nurodydama valstybinėms 
bendrovėms iš akcijų gautą 
pelną pervesti privačių savi
ninkų valdomiems krepšinio 
klubams. 

„Kartu Ši istorija akivaiz
džiai parodo priimamų spren
dimų visiško juridinio tikslu
mo būtinybe. Nesusipratimų 
ir teisinių kazusų būtų iš
vengta, jeigu sprendimai dėl 
paramos krepšinio klubams 
būtų tiksliau suformuluoti bei 
priimami didesnio viešumo at
mosferoje", sakoma išvadose. 

Pučistų teismas nepakenks 
Lietuvos — Rusijos santykiams 

Katedros aikštės pertvarka: 
Vilniaus gynybinės sienos nėra 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. moji granito plokščių siunta iš 

Vykdydamos vyriausybės 
nurodymą, šimtus tūkstančių 
litų krepšinio klubams pagal 
ankstesniojo sezono .Lietuvos 
krepšinio lygos rezultatus bu
vo pervedusios valstybės val
domos bendrovės „Mažeikių 
nafta", „Naftotiekis". Geonaf-
ta", Vilniaus degtinė", Klai
pėdos transporto laivynas", 
,_Alita", Stumbras" ir ..Anykš
čių vynas". 

* Artė jant nauj ies iems 
mokslo m e t a m s , susirūpinta 
vaikų saugumu keliuose. Vi
daus reikalų ministerijos ats
tovė spaudai informavo, kad 
rugsėjo 1-7 d. ruošiamas ren
ginys „Dėmesio! Keliuose vai
kai!". Mokytojai ir tėvai ragi
nami parinkti vaikams sau
gius maršrutus į mokyklą, pri
minti jiems svarbiausias elge
sio kelyje taisykles, aprūpinti 
juos atšvaitais, kuprinėmis ir 
drabužiais, atspindinčiais 
šviesą. Pirmąją mokslo metų 
savaitę gatvėse prie mokyklų 
budės policijos pareigūnai ir 
jų pagalbininkai. Pareigūnai 
įpareigoti atkreipti ypat inga 

Nuotr.: Daug diskusijų ir ginčų sukėlę Vilniaus Katedros aikštės pertvarkos darbai eina prie pabaigos. lEhaj 

naujinimo projektą. Pvz., ne
rasta gynybinės sienos dalies, 
kurią buvo numatyta pažymė
ti aikštėje kitos spalvos grani
to plokštėmis. 

Ruošiantis aikštės dangos 
atnaujinimo darbams, nuė
mus senąją dangą, visiškai pa
keisti inžineriniai tinklai, iš
valyta labai senų laikų sausi
nimo sistema, o katedros pas
tato papėdė padengta apsaugi
nių savybių turinčiu suomišku 
tinku, ten taip pat padėtos ir 
vadinamosios molio pagalvės, 
sulaikančios drėgmę. Visa 
aikštė dabar turės ir specialų 
pagrindą, kuris padės išsau
goti lygų jos paviršių, neleis 
granito plokštėms išsikraipyti, 
susidaryti duobėms, kaip kad 
būdavo iki šiol. 

Galutinė Katedros aikštės 
atnaujinimo darbų vertė — 
17.07 mln. litų. 

Nors finansavimas dėl ben
drų ekonominių sunkumų vė
luoja, Katedros aikštės atnau
jinimo darbus vykdančios ben
drovės neatsisako dirbti sko
lon, supranta, kokia svarbi 
yra visai Lietuvai Vilniaus 
Katedros aikštė — jos istorija 
ir ateitis. 

V i ln ius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasado
rius Maskvoje Romualdas Ko-
zyrovičius trečiadienį po susi
tikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi sakė, kad nuos
prendžio paskelbimas kaltina
miesiems 1991 metų sausio 
13-osios byloje nepakenks Lie
tuvos ir Rusijos santykiams. 

Pasak ambasadoriaus, nuo 
bylos nagrinėjimo pradžios 
tapo įprasta sekmadieniais 
prie ambasados Maskvoje ma
tyti piketus, kuriuose daly
vauja apie 10 žmonių. 

Pasak R. Kozyrovičiaus. 
Sausio 13-osios byloje teisiami 
asmenys yra ne politiniai ka
liniai, todėl išreiškė viltį, kad 
paskelbus nuosprendį, pasi
baigs „visos šios kalbos". 

Rusijos Valstybes Dūmos de

legacijos Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje 
fETPA) vadovas Sergej Glotov 
apskundė ETPA pirmininkui 
Lietuvos valdžią del baigto 
buvusių sovietų kompartijos 
funkcionierių, apkaltintų ren
gus 1991 metų sausio per
versmą, teismo. 

Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje 
p radė tas skaityti nuosprendis 
Mykolui Burokevičiui, Juozui 
Jarmalavič iu i ir kitiems buvu
s iems SSKP padalinio Lietu
voje vadovams, kaltinamiems 
prosovietinio perversmo orga
nizavimu, dėl kurio žuvo 14 
žmonių. Prokuroras pareika
lavo, kad teismas nuteistų M. 
Burokevičių 15 metų kalėti, J . 
Jermalavič ių — 12 metų, o jų 
ke tur i s bendrininkus — nuo 
4 iki 7 metų laisvės atėmimo. 

(Elta) — Vilniaus Katedros 
aikštės atnaujinimo darbai tu
rėtų būti užbaigti dar šiais 
metais, teigia Vilniaus sena
miesčio restauravimo direkci
jos vadovas Česlovas Kamins
kas. Ir tuoj pat priduria: jei 
nesutriks finansavimas, jei 
per daug anksti žemės nesu-
kaustys žiemos šalčiai. 

Svarbiausios Lietuvos sos
tinėje, garbingos aikštės per
tvarkos projektas buvo pradė
tas 1998 m. gegužę. Netrukus 
pradėti ir archeologiniai tyri
mai. Beveik per metus visiš
kai pasirengta kloti naują gra
nito plokščių dangą. Kelių at
spalvių — pilkšvo, juodo, raus
vo granito plokštės tiekiamos 
iš Kinijos, Ukrainos ir Rusijos. 

Šiomis dienomis gauta pir-

Maskvos. Ta proga pirmadie
nį, rugpjūčio 23 dieną, Vil
niaus savivaldybes Baltojoje 
salėje buvo surengta spaudos 
konferencija. Miesto plėtros 
departamento direktorius 
Aleksandars Lukšas, aikštės 
atnaujinimą vykdančių įstai
gų vadovai, atskirų sričių spe
cialistai informavo žurnalistus 
apie atl iktus darbus. 

Daug ginčų kėlę šios teritori
jos kasinėjimo darbai, pasak 
archeologinių tyrimų vadovo 
Kęstučio KataryTJ, iš esmės 
užbaigti. Vertingiausi radiniai 
perduoti Nacionaliniam mu
ziejui, kiti da r tvarkomi Prano 
Gudyno restauracijos centre. 
Remiantis archeologinių tyri
mų rezultatais, teko kiek pa
koreguoti ir patį aikštės at-

Kas t rukdo t ir t i okupacinių 
metų nusikalt imus? 

Buvęs premjeras neturi nieko 
bendra su „sklypų skandalu" 

Vi ln ius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus nurodė savo pata
rėjams išsiaiškini:, kodėl na
cių ir sovietų okupacinių reži
mų nusikaltimus Lietuvėje ti
rianti komisija negauna visos 
darbui reikalingos informaci
jos, trečiadienį pranešė prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaite. 

Antradienį komisijos pirmi
ninkas, Seimo narys Emanue
lis Zingeris išplatino pareiški
mą, kuriame sakoma, kad kai 
kurioms ministerijoms „buvo 
uždrausta atskleisti įvairaus 
pobūdžio nusikaltimų apskai
čiavimus, esą, nenorint blogin
ti santykių su kaimyninėmis 
valstybėmis — okupacinių re
žimų įpėdinėmis". Galvoje tu

rė ta Rusija ir Vokietija. , 
Tyrimo komisijos sekreto

riato vadovas Ronaldas Ra-
ėinskas išreiškė viltį, kad po 
šio susit ikimo gaus visą dar
bui reikalingą informaciją ir 
dokumentus . 

Trečiadienį dienraštis „Res
publika" pranešė, kad užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Sauda rgas paprašė Ūkio mi
nisterijos nesuteikti komisijos 
paprašytos informacijos ir tuo 
sužlugdė komisijos posėdį bir
želio mėnesį. 

Pak laus tas , kaip vertina 
URM nuostatą, R. Račinskas 
siūlė neaštr int i padėties. 
„Diplomatai yra diplomatai, 
nereikėtų to per daug sureikš
minti", sakė jis. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(BNS) — Buvęs premjeras, 
Seimo narys Gediminas Vag
norius teigia, jog žiniasklaidos 
užuominos apie tai, kad žemės 
sklypų signatarams skyrimo 
istoriją neva pakurstė jo ša
lininkai, yra visiškai nepa
grįstos. 

G. Vagnoriaus teigimu, kal
bos apie tai, jog prie sklypų is
torijos išviešinimo, siekiant 
„politinio revanšo", prisidėjo 
jis pats ar „Vagnoriaus šali-

dėmesį į pėsčiųjų perėjose ir 
sankryžose vairuotojų daro
mus kelių eismo taisyklių pa
žeidimus, o nedrausminguo
sius bausti. Šiemet policija ža
da labiau domėtis ir vaikus į 
mokyklą vežančių transporto 
priemonių technine būkle, 
kontroliuoti jų vairuotojus. 

* Se imo opoz ic inė LDDP 
frakcija kreipėsi į Vyriausią
ją tarnybinės etikos komisiją 
bei Seimo etikos ir procedūrų 
komisija, kurių prašo ištirti, 
ar Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, „įsigijęs že
mės sklypą prestižiniame Vil
niaus miesto rajone — Žvėry
ne — už keliolika kartų ma
žesnę negu rinkos kainą ir jo 
nedeklaravęs, nepažeidė įsta
tymų", trečiadienį spaudos 
konferencijoje paskelbė LDDP 
frakcijos narys Gediminas 
Kirkilas. Jis siūlo Seimui, val
dančiajai daugumai, signata
rams, pasibaigus tyrimui, pri
imti Seimo nutarimą, sifkiant 
„užbaigti sklypų dalinimus, 
nes jiems nepritaria visuo
menė", emm 

umnui , „neturi jokio pagrin
do ir prasilenkia su sveiku 
protu". 

Tai G. Vagnorius pareiškė 
antradienį interviu BNS ko
respondentui. 

J is pabrėžė, kad nutarimą, 
suteikiantį 1990 metų kovo 11 
d. akto signatarams teisę len
gvatine kaina įsigyti žemės 
sklypus, 1995 metais priėmė 
„ne Tėvynės sąjungos vado
vaujama vyriausybė". Tuo me
tu veikė LDDP suformuota vy
riausybė. „Po 1996 metų rin
kimų ši Kovo 11-osios dvasios 
neatitinkanti privilegija nebu
vo atšaukta, nes ja jau buvo 
pasinaudoję dauguma signa
tarų, priklausančių įvairioms 
partijoms", sakė G. Vagnorius. 

Pasak jo, atsižvelgiant į tai, 
„neetiška politinę atsakomybę 
priskirti tik vienam signatarų 
— konservatorių partijos pir
mininkui Vytautui Landsber
giui ir dėl to siekti jo atsista
tydinimo iš užimamų parei
gų". 

Signataras G Vagnorius 
teigė, jog pats iki šiol nėra pa
sinaudojęs teise įsigyti sklypą, 
o .jeigu jį pirktų, tai už realią 
kainą". 

Jis teigė nelaikąs etišku da
lyku komentuoti žiniasklaidos 
pranešimus, jog Seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis nedek
laravo savo sklypo įsigijimo. 

Praėjusią savaitę įsiplies-
kus vadinamajam signatarų 
„sklypų skandalui", G. Vag
noriaus nebuvo Lietuvoje, ir 
j is tik šią savaitę grįto '* Vo
kietijos, kur Goethe instituto 
kvietimu tobulino vokiečių 
kalbos žinias. 

* P r e z i d e n t a s V a i d a s 
A d a m k u s s iū lo apsvarstyti, 
ar rugpjūčio 23-ąją ateityje 
verta minėti kaip Juodojo kas
pino, ar kaip Baltijos kelio 
dieną. V. Adamkaus nuomone, 
1989 m. stoję į Baltijos kelią, 
žmonės įrodė, jog 1939 metų 
slaptasis Molotovo- Ribbentro-
po paktas yra niekinis prieš jų 
valią ir pasiaukojimą, amžinai 
gyvą laisvės siekį. Tauta atkū
rė ir įtvirtino savo valstybę — 
nepriklausomą demokratinę 
respubliką. Tad Lietuvos va
dovas siūlo svarstyti, „ar ne
būtų prasminga nuristi juodus 
kaspinus nuo mūsų trispalvių, 
kurias iškeliame atmintiną 
Baltijos kelio dieną". BNS ži
niomis, tokią idėją V. Adam
kus visuomenei būtų pasiūlęs 
pirmadienio vakarą per Balti
jos kelio 10-mečio minėjimą 
prie Gedimino kalno Vilniuje, 
jei minėjimo rengėjai jam bū
tų suteikę žodį. Pagrindinis 
kalbėtojas minėjime buvo Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. IBNSI 

* Adu t i šk io a p y l i n k ė s e 
(Švenčionių raj.) r a s t a s Vy
tauto apygardos Tigro štabo 
archyvas. Iš viso rasta 1,198 
lapai dokumentų ir 22 mokyk
liniai sąsiuviniai su Tigro rin
ktinės vado Vinco Žaliaduo-
nio-Roko rašytais dienoraš
čiais, pavadintais kronikomis. 
Jos pradedamos 1945 m. lie
pos 5 d. ir baigiamos 1951 m. 
Dienoraščiai atskleis daug ne-

Baltarusijos disidento veikla 
pablogins valstybinius santykius 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(Elta) — Veiksmai, kurių ima
si Semion Šareckij. kursto po
litinę priešpriešą Baltarusijos 
visuomenėje ir gali pabloginti 
Lietuvos ir Baltarusijos san
tykius, teigiama trečiadienį 
Baltarusijos ambasados Lietu
voje išplatintame pranešime 
spaudai. 

žinomų laisvės kovų vaizdų 
Švenčionių ir Ignalinos rajo-

- nuose, padės išsiaiškinti parti
zanų likimus, jų žūties aplin
kybes ir laidojimo vietas. Mu
ziejininkai ir istorikai sako, 
kad šis radinys- yra tikras lo
bis, rašo „Lietuvos aidas" 
(08.15). ,Eito 

K u l t ū r o s m i n i s t r a s Arū 
n a s B ė k š t a antradienį „pasi
rašė įsakymą, kuriuo Vida Pa-
barškaitė a tšaukiama iš Lie
tuvos kultūros a tašė JAV pa
reigų. Tokiam žingsniui už
sienio reikalų minis t ras Algir
das Saudargas pr i tarė pirma
dienį. V. Pabarškai tė grįš į 
ankstesnįjį darbą — Kultūros 
ministerijos Tarptaut inio 
bendradarbiavimo skyriaus 
vadovės pareigas. Kultūros 
ministras savo sprendimą at
šaukti 25 metų V. Pabarškaito 
motyvavo valstybės biudžeto 
lėšų taupymu. Iš vyriausybės 
rezervo fondo Lietuvos kultū
ros atašė JAV ir jos pavaduo
tojos pareigybėms išlaikyti 
šiemet buvo skir ta 576,700 li
tų. 

* K o m p i u t e r i n e i 20<io-ųju 
me tų p r o b l e m a i (Y2K) 
spręsti IŠ vyriausybės nv.rrvo 
fondo numatoma skirti iki 4.5 
mln. litų. . 

Situacija, susiklosčiusi su 
S. Šareckij buvimu ir veiks
mais Lietuvoje, kelia nerimą 
Baltarusijai , sakoma pareiš
kime, nes Lietuvos teritorija 
kai kurie asmenys naudojasi 
kenk ian t Lietuvos ir Baltaru
sijos t iks lams. 

Liepos mėnesį į Lietuvą at
vykęs paleistojo Baltarusijos 
par lamento pirmininkas S. 
Šareckij , rugpjūčio 23 d. Vil
niuje pasirašė pareiškimą, ku
r iame teigė, jog po liepos 20 
dienos Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka pasi
rašyti teises aktai negalioja. 
J i s kreipėsi į tarptautinių or
ganizacijų, demokratinių vals
tybių, jų parlamentų ir vy
riausybių vadovus su prašymu 
padaryt i viską, kad pačiame 
Europos centre būtų sustabdy
t a naujo diktatoriško režimo 
— ..lukašizmo" — plėtra. 

Baltarusijos Užsienio reika
lų ministerija (URM) pabrė
žia, kad S. Šareckij suabejojo 
veikiančia Baltarusijos kons
titucija, pakeitimais ir papil
dymais , priimtais visuotinio 
referendumo metu Pasak 
URM, Baltarusijos valdžią ga
li pakeist i tik jos tauta. 

Pasak Baltarusijos URM 
pareigūnų. S. Šareckij pareiš
kimas Lietuvos žiniasklaidai 
yra provokacinis ir neturi jo-
kios jur idines galios. 

K A LENDORIU8~ 
k> 26 d.: Adelina, AJek-

VlcintP.Gailius, Gailute, 
Zefrinas. 

Rmįįtįtfio 27 d.: Šv Monika; 
rijus, Eimantas. Gau-
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

AJi. KUN. KAZIMIERAS 
BUTKUS 

Buvęs Detroito Šv. Petro lie
tuvių parapijos paskutinis 
klebonas, 1995 metais į pen
siją išėjęs kunigas Kazimieras 
Butkus, po sunkios ir ilgos li
gos mirė š.m. rugpjūčio 15 
dieną, sulaukęs 78 m. am
žiaus. Parapija buvo uždary
ta. Kunigas Butkus aptarnavo 
Windsoro lietuvių Šv. Kazi
miero parapiją kol sveikata 
jam leido. Kun. K. Butkus bu
vo pašarvotas Šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
Detroite. Rugpjūčio 19 dieną 
gedulingas šv. Mišias už ve
lionį aukojo Detroito arkivys
kupijos vyskupas kardinolas 
Adam Maida. Pamokslą pa
sakė vysk. Walter Schoen-
herr. Mišiose dalyvavo lietu
vių kunigai Alfonsas Babonas, 
kun. VValter Stanevich, kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, 
kun. Aloyzas Volskis ir 12 ki
tų kunigų. Mišių metu vargo
navo ir giedojo muz. Stasys 
Sližys. Mišiose dalyvavo arti 
šimtas pasauliečių. Po Mišių 
a.a. kun. Butkus buvo paly
dėtas ir palaidotas Holy Se-
pulchre kapinėse. Laidotuves 
tvarkė Charles R. Step laido
tuvių namai. 

ŠVENTĖ VEDYBŲ 
SUKAKTI 

Fordo automobilių įmonės 
viceprezidentė Helen ir ad
vokatas Rimas Petrauskai, 
rugpjūčio 22 dieną, savo gra
žioje rezidencijoje Davisburg, 
Michigan, giminių, draugų ir 
bičiulių tarpe paminėjo ir 
šventė savo vedybinio gyveni
mo 30 metų sukaktuves. 

VACYS MITKUS 
ŠVENTĖ 80-TĄ 
GIMTADIENI 

Detroito sporto klubo „Kovo" 
golfininkas Vacys Mitkus, 
rugpjūčio 18 dieną, golfo lau
kuose pažymėjo savo 80-tąjį 
gimtadienį. Jo žaidimo rezul
tatas buvo žymiai žemesnis 
negu jo amžius. Dukra Ramo
ną ir žentas Calvin Moore, 
rugpjūčio 20 dieną savo gra
žiuose namuose, prie pat Oak-
land Hills Country Club, su
ruošė tėveliui pagerbimo puo
tą, kurios metu artimieji 
draugai ir bičiuliai turėjo pro
gos pasveikinti sukaktuvinin
ką ir palinkėti jam dar daug 
saulėtų dienų ir ilgiausių 
metų golfo laukuose ir gyve
nime. 

SVEIKSTA 
„LIETUVIŠKŲ 

MELODIJŲ" 
TALKININKAS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės talkininkas Algir
das Plečkaitis, po sunkios ope
racijos, gydosi gydytojų ir 
žmonos Nijolės rūpestingoje 
priežiūroje. „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlę galima 
klausyti ir kompiuterio „In
ternete" wpon.com antradie
niais 4 vai. po pietų ir šeš
tadieniais 8 vai. ryto Detroito 
laiku. 

lm 

WORCESTER, MA 

KONCERTAS ER 
PIETŪS 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai 
spalio 3 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Maironio Parko didžiojoje 
salėje rengia koncertą ir pie
tus. 

Koncertą atliks vyrų kvinte
tas iš Bostono, žinomas ne tik 
Naujoje Anglijoje, už jos ribų 
siekiantis net Čikagą, bei Ka
liforniją. Vadovė Daiva Navic

kienė. 
Pietus gamins rėmėjos. Jos 

puikios šeimininkės ir visus 
svečius pavaišins, o atvyku
sios seselės vaišes praturtins 
lietuviška rugine duonele ir 
pyragais. 

Tai pirmas renginys prade
dant rudens kultūrinę veiklą. 
Bus malonu susitikti draugus, 
pažįstamus, užmegzti ir nau
jas pažintis, pasidalinti pra
leistos karštos be lietaus vasa
ros patirtais įspūdžiais, o tuo 
pačiu paremti seselių vienuoli
jos darbus. Jų santaupos yra 
išsisėmusios, nes didelė dalis 
plaukia per Atlantą padėti 
Lietuvoje atsikuriančioms vie
nuolijoms. Padėkime joms ir 
dėkokime Dievui, kad turime 
jas įsikūrusias Naujoje Angli
joje, be jų tikrai būtų liūdna. 
Jos rūpinasi visais: pradedant 
jauniausiais, baigiant gyveni
mo saulėlydžio sulaukusiais. 
Prieš pora mėnesių per Susiti
kimo šventę matėme kiek gra
žaus jaunimo suburta. Jų at
likta programa žavėjosi visi 
šventės dalyviai, nors dėl 
karščio šiais metais buvo šiek 
tiek mažiau. Jaunimas šoko, 
dainavo ir prakaitavo. Per šv. 
Mišias giedojo. Viskas vyko 
gamtoje, didingoje aikštėje, 
šlamančių medžių paunksnė
je. Tai vis seselių kruopštaus 
darbo „Neringos" stovykloje su 
jaunimu brandūs vaisiais, ku
riais daugelį metų gėrimės. 

ISTORINIŲ 
NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS 

Maironio Parko draugija, 
kurios adresas: 52 So. Quin-
sigamond Avenue, Shrewsbu-
ry, MA 01545 rengia istorinių 
2000-ųjų Naujųjų metų suti
kimą, kuris tikrai vienkartinis 
toks įvykis mūsų gyvenime. 

Pradžia — gruodžio 31 d. 
1999 m. 7 v.v. su užkandė
liais, „Prime Rib" pietūs, vy
nas. Svečius linksmins septy
nių asmenų „Ron Stone And 
His Band" orkestras. Šokiai, 
šampanas ir daug kitų links
mų, staigmenų... 

Žengiant pirmuosius 2000-
ųjų metų žingsnius svečiai bus 
vaišinami įvairiausių rūšių 
Maironio Parko prityrusių šei
mininkių skoningai paruoštais 
šaltais užkandžiais — bufetas. 
Šokiai iki aušros. 

Dalyvavimas asmeniui tik 
50 dol. Dviems — 100 dol. Sta
lai užsakomi: aštuoniems, de
šimčiai ir dvylikai asmenų. Vi
sas informacijas suteikia ir 
užsakymus priima Maironio 
Parko reikalų vedėjas Jonas 
Giedrys į kurį galima kreiptis 
bet kuriuo laiku šiais telefono 
numeriais: Maironio Parkas 
(508) 752-0400; namų — (508) 
865-5541 arba Irena Marke
vičienė (508) 799-5469. 

Rengėjai kviečia visus, ne
paisant kaip toli ar arti Wor-
cesterio gyvenate. Visi malo
niai laukiami: juo gausesnis 
būrys susirinksime, tuo bus 
linksmiau. Pamąstykime ir 
pradėkime po truputį ruoštis. 
Pirmiausia užsiregistruokime. 

J.M. 

PUTNAM,CT 

METINĖ VIENUOLYNO 
ŠVENTĖ — IŠKYLA 

Tradicinė metinė Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
no seselių, Putname, šventė-
iškyla š.m. liepos 25 d. vyko 
vienuolyno sodyboje. 

Šventė pradėta 11 vai. ryto 
Šv. Mišiomis prie vienuolyno 
vaisių sodelyje paruošto alto
riaus. Šv. Mišios, vadovaujant 
kun. Algimantui Gudaičiui, jė
zuitui iš Vilniaus, konceleb-
ruotos: prel. Alberto Kontauto, 
prel. Vytauto Balčiūno ir kun. 

Jaunosios kanklininkė* ii Philadelphijos laukia eiiės pasirodymui BALFo koncerte, suruoštame Lietuvos Res
publikos ambasadoje, Vašingtone. 

Juozo Grabio bei vienuolyno 
kapeliono kun. Antano Daš
kevičiaus. Pranciškonams at
stovavo vienas broliukas iš 
Lietuvos. Keletas asmenų iš
kilmingai atnešė Mišių aukas. 
Šv. Rašto skaitinius skaitė R. 
Drazdauskas ir angliškai Regi

na Stankaitytė. Pamoksle 
kun. Gudaitis pasidžiaugė 
gausiu dalyvavimu šv. Mišio
se. Kvietė ir toliau lietuvius 
burtis dėkojant ir prašant 
Dievo malonių, kurios ir už 
perlus brangesnės, ypač tikėji
mo malonė, taip pat pajėgu
mas mylėti savo artimą, kaip 
patį save. O arčiausias arti
mas lietuviui yra kitas lietu
vis. Tokios sueigos, kaip šian
dieninė, ypač kelia kiekvieno 
dalyvio dvasią: teikti Dievui 
garbę ir justi didesnį artumą 
kitam žmogui, ypač lietuviui. 
O tai meilės pradžia, taigi 
darykime taip ir ugdykime 
meilę. 

Tikinčiųjų maldas skaitė: 
Giedrė Čepaitytė (iŠ Čikagos), 
Balys Kondratas ir Regina 
Taunienė. Mišių giesmes gie
dojo Mišių dalyviai, esą po 
erdvios palapinės stogu ar 
suoluose medžių pavėsyje, va
dovaujami Aldonos Prapuole-
nytės, jai giedant ir grojant 
elektriniu klavikordu, ir prie 
jos susibūrusiems keliems 
giesmininkams. 

Po pamaldų dalyviai galėjo 
užkąsti ar pietauti kitame vie
nuolyno sodelyje paruoštais 
vištienos pietumis ar vienuo
lyno Matulaičio salėje skonė
tis kugeliu su raugintu pienu. 
Užkandžiai buvo tiekiami ir 
vienuolyno garaže įsirengusių 
vienuolyno rėmėjų būrelių, 
ypač iš VVaterburio, paruoštais 
užkandžiais. 

Buvo laiko norintiems įsi
gyti knygų ir suvenyrų tiek 
vienuolyno knygynėlyje, tiek 
lietuvių prekybininkų ar lietu
vių šalpos organizacijų kios
kuose. Turėjo informacinį sta
lą ir vietos Lietuvių Bendruo
menė, kur besidomintieji galė
jo sužinoti apie LB veiklą, 
gauti nurodymus, kaip padėti 
Lietuvai ir užsisakyti lietu
viškos spaudos. Kai kurie 
iškylautojai domėjosi Alkoje 
— Amerikos Lietuvių kultū
ros archyvas esančiame prie 
pat vienuolyno, kultūrinių da
lykų vis gausėjančiais rinki
niais. Vienas kitas lankytojas 
Alkoje įsigijo knygų, iš ten 
esančio knygų pertekliaus. 

Apgailėtina, kad šiais me
tais, tik keliolika iškylautojų 
lankė Matulaičio slaugos na
muose globojamus, praskai
drinti jų dieną, nors ten buvo 
nuvežti autobusu. Vienuolyno 
kapinės taip pat turėjo lanky
tojų, lankančių savo artimųjų 
ar pažįstamų amžino poilsio 
vietą, užsukdami pamatyti ir 
čia pat miškelyje esančią Min
daugo pilį, statytą a.a. kun. 
Stasio Ylos, viduje esančiais 
meno darbais pavaizduota ka

raliaus Mindaugo šeimos tra
gedija. Tiek Mindaugo pilis, 
tiek pats kun. Yla jau Lietu
vos istorijos dalelės. 

3 vai. p.p. „Neringos" sto
vyklos sovyklautojai, tiek va
dovai, tiek jaunimas,— nuo 
vaikų . ligi jaunuolių, pasi
ruošė atlikti pasirodymą — 
programą, kurio pamatyti su
sirinko dauguma iškylautojų. 
Tuo laiku buvo paskaitytas 
sveikinimas, gautas iš Lietu
vos ambasadoriaus Vašingto
ne Stasio Sakalausko, dėko-
jantis seselėms už darbus lie
tuvybės ir krikščioniškuose 
baruose. Ambasados* sekretorė 
Rita Kazragienė, atvykusi į 
šventę-iškilmę su šeima, vyru 
ir dviem mažametėmis dukre
lėmis, ambasadoje dirbančių 
vardu sveikino seseles ir 
iškylautojus, pasidžiaugdama 
gausiu lietuvių susibūrimu, 
linkėjo sėkmės bendradarbia
vimui lietu v ių ir Lietuvos nau
dai. 

„Neringos" stovyklos stovyk
lautojai, tiek visi, tiek di
desnėmis, ar mažomis grupė
mis, atliko lietuviškus šokius, 
žaidimus ir istorinių įvykių 
pavaizdavimus. Pvz.: Dr. Vin
co Kudirkos eilėraščio, šau
kiančio į išversto stulpo sta
tybą kitą ar kitus, kas yra 
alegorija: vietoje už lietuvybę 
nubausto lietuvio, stoti į dar
bą kitam ir kitiems. Keli sto
vyklautojai išvirtę ant žemės 
buvo kitų keliami, dainuojant 
eilėraščio posmus. Beje, dr. 
Vinco Kudirkos minėjimas 
ruošiamas Putname ir atei
nantį rudenį- Daugelis, šokių 
ir žaidimų buvo palydimi ne 
tik muzika, bet ir dainomis, 
ypač liaudies. Gražu ir gera, 
kad jaunimas pratinamas 
reikštis lietuviškoje veikloje. 

Salėje po vienuolyno ko
plyčia tilpo vaikų laimėji
mams rinkinėliai, kurie šiais 
metais nebuvo taip gausūs, 
kaip keletą pastarųjų metų: 
jie traukte traukė vaikų ne
kantrų dėmesį, o laimėjimai 
kėlė sunkiai apvaldomą 
džiaugsmą. Vertingų dalykų 
laimėtojai (laimikių trauki
mas vykdytas prieš iškilmių 
pabaigą): Paulius Kuras iš 
VVaterburio, laimėjo kelionę į 
Lietuvą, Dorothy Zokas, iš 
Southburio — gobeleninį pa
veikslą, Louise Žukas, iš Nor-
wood — 100 dol. pinigais ir 
Darlenė Rutkauskas, iš Ever-

etto — mikrobangę orkaitę, 
Laimėtojams palinkėta džiu
giai panaudoti laimikius. 

Prieš iškylos pabaigą, dide
lis būrys iškylautojų susirinko 
į koplyčią, kur buvo pagarbin
tas šv. Sakramentas ir pasi
melsta už Lietuvą. Kieme nu
leistos vėliavos. Prieš išsis-
kirstant, norintieji galėjo at
sigaivinti bealkoholiniais gėri
mais fr užkandomis. 

Daugelis šventėn-iškylon at
vyko savomis priemonėmis, 
bet buvo ir samdytais autobu
sais atvykusių. Sventė-iškyla 
daugeliui buvo maloni ir tur
tinga pramogomis bei susi
tikimais su pažįstamais ir 
bičiuliais, pasijutimas kad esi 
ne vienas, o vienas iš daugelio 
kad esi lietuvis, kad kitas lie
tuvis yra tavo brolis. Ačiū vie
nuolyno seselėms ir daugybei 
jų talkininkų, suruošusiems 
tokią iškilmę. Dalyvavo arti 
du tūkstančiai žmonių. 

J. Kr. 
SEATTLE, WA 

NAUJAS FILMAS APIE 
SIBIRĄ 

Britų televizijos stočiai BBC 
bendradarbiaujant Discovery 
Channel-UK, Anglijoje nese
niai buvo rodomas naujas fil
mas „Gulag", apie Sibirą. Lie
tuviams tai yra ypatingai 
svarbu, kadangi šiame filme 
yra minimi trėmimai iš Balti
jos kraštų ir rodomi pasikalbė
jimai su baltiečiais tremti
niais. Tiesa, daug pasikalbėji
mų vyksta rusų kalba, nes fil
mo režisierius, Angus Mac-
Queen, pats gerai kalba rusiš
kai, bet dalis rodomų tremti
nių, įskaitant ir dabar Seattle 
gyvenantį lietuvį, buvo išvežti 
iš ne rusų žemių. 

Šio filmo paruošimas parū
pino pasauliui dar vieną pui
kų pavyzdį sovietų Gulago ne
žmoniškumo. Amerikos televi
zijos stotys pradeda kreipti 
dėmesį — o mes privalome re
aguoti. Komentarus galima 
siųsti e-paštu šiuo adresu: 
comments uk@discovery.com. 

Prieš keletą mėnesių Seattle 
buvo rodomas apie Sibirą fil
mas „Stolen Years" („Pavogti 
metai") per KCTS-9-tą kanalą. 
Jeigu prašytumėm šios sto
ties, yra galimybė, kad ir „Gu
lag" sutiktų parodyti. Stoties 
elektroninis paštas: 

viewer@kcts .org. 
Ina Bertulyte-Bray 
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LIETUVIU KAPINES 
ROSLYN MIESTELYJE 

Į Roslyn nuvažiuoti iš Seatt
le trunka maždaug pusantros 
valandos, važiuojant į rytus I-
90 greitkeliu. Roslyn, tai ne
didelis ir ramus miestelis ana
pus Cascades kalnų, kur prieš 
keletą metų buvo filmuojama 
Amerikos mėgiama kas savai
tinė televizijos laida, „Nor
thern Exposure". 

Lietuviams gali būti aktua: 

liau žinoti, kad šio šimtmečio 
pradžioje Roslyn miestelyje 
gyveno ir anglių kasyklose 
Cascades kalnuose dirbo apy
tikriai 135 lietuviai. Čia taip 
pat įsikorė lenkai, italai, kroa
tai, serbai, bei kiti nauji at
vykėliai į Ameriką. Čia buvo 
atstovaujama net 24 tautoms. 
Tuo laiku, miesto gyventojų 
buvo tarp penkių ir šešių 
tūkstančių. Šių ankstesnių 
Roslyn miestelio gyventojų is
toriją bei tautinį palikimą ga
lima patirti kapinėse, kalno 
papėdėje, į vakarus nuo mies
to centro. Ten yra per 20 tau
tinių kapinaičių. 

Lietuvių kapinės atskirtos 
nuo savo kaimynų kroatų bal
ta tvorele. Paminkluose iškal
tos grynai lietuviškos pavar
dės, pvz.: Kurtinaitis ir Saviš
kas, maišosi suamerikietinto-
mis, kaip pvz., Shestock (Šeš
tokas). Jaučiasi tų lietuvių no
ras išlikti lietuviais, kad ir 
svetimam krašte: gal jie ne
mokėjo gerai rašyti lietuviš
kai, bet jų maldos buvo lietu
viškos. Pvz., vienoje lentelėje 
užrašyta, „Mūsų Brangaus 
Draugas Alez Stratoky, kuris 
buwo gimęs matte 1881, Miry 
Octobra 14 to 1914 Amsina 
Atilsy". 

Kol ji buvo gyva, Antennette 
Cernauski Mulvihill, viena iš 
paskutiniųjų šių gyventojų 
palikuonių, kiekvieną dieną 
aptvarkydavo lietuviu kapi
nes. Čia palaidotas jos tėvas ir 
kiti šeimos nariai. Jos tėvas 
suvažinėtas mašinos, mirė 
1931 m., Cle Elum miestelyje. 
Įdomu, kad po kiek metų buvo 
suvažinėtas jos vyras, eida
mas skersai tą pačią gatvę. 

Gyvas ryšys tarp šio šimt
mečio pradžioje Roslyn gyve
nusių lietuvių ir dabartinės 
YVashington valstijos lietuvių 
bendruomenės yra dr. Gary 

EUGENE C DBCKB\ DOS, P.C. 
4647 W. 109 8t, Oak. Umn,«. 
Pirmas apv). su Norttiwe6tem urv-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkyt dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 

Susitarimui (kaJbM angfckkai) 
Tct. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.791h Ava., Hfctofy HMs, IL 
Tai. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PEmEIMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd, Hfctory raaa\ IL 
1 myha į vaKarus nuo Mariem Ava. 

Tat (708) 508-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASVONĄS,MJ).,S.C. 
Specialybe - Vidaus Rgų gydytojas 

6B18W.AreharAve.Sts.5if6 
CHfcago.IL 80638 

Tel775-22fcVfl966 
Vjjgjdoį pagal sušnarina. 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave)., SuHe 310 
Napervilte, IL 60563 
T i T (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower 1,Suite3C 
Dommers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UNASS1DRYS.M.D. 
Akjų ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
ChtargoRktoe,IL60415 

Tel. 708-638-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7708 

St. Petenburgo vyrų dainos vienetas .Aidas* dainuoja „Šiupinio" renginyje i.m gegutės 25 d. 4-tat ii dei. — 
dirigentas muz. dr. B. Kazėnas. Prie pianino S. Hakopian. Nuotr. V. 

Bogachus, kurio seneliai ir 
dėdė yra palaidoti lietuvių ka
pinėse Roslyn. 

Kaip tik Šiuo laiku Roslyn 
vyksta kova ryšium su tauti
nių kapinių išlaikymu atei
čiai. Naujai išrinktas miesto 
tarybos narys, jaunas advoka
tas, siūlo miestui atsiimti.tau
tines kapines, kad turėtų kur 
laidoti ateinančias kartas. 
Roslyn miestelio 78 m. am
žiaus muziejaus direktorė, 
Mary Andler, priešinasi siūly
mui, teigdama, kad kapinės 
yra istorinė vietovė, kurios 
reikšmė turėtų būti gerbiama. 
Ji piktinasi tarybos nario siū
lymu, ir galvoja, kad tai tik ki
tas būdas miestui užsidirbti 
pinigų, parduodant žemę ki
tus ten laidoti. Mary Andler 
klausia: „Kam jiems reikia dar 
vienų kapinių — miestui jau 
priklauso net trejos. „Jokiu 
būdu neleisime jiems perimti 
mūsų tautines kapines!" Mes 
privalome išlaikyti šias kapi
nes kaip vertingą palikimą 
ateinančioms kartoms", — tei
gia ji. Mary Andler yra kroa
tų kilmės. 

Zita Petkienė 

http://wpon.com
mailto:uk@discovery.com
http://6B18W.AreharAve.Sts.5if6
http://CHfcago.IL
http://4149W.63rd.St


ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS 
LIETUVOJE 
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Lietuvai atstačius neprik- kad laimėjusieji sieks aukš-
lausomybę, bent porą kartų tesnio mokslo ir rugsėjo 1 d. 
kasmet kelias savaites viešiu pradės studijas. Šiemet tos 
Lietuvoje, nepraleisdamas 
progų dalyvauti įvairiuose 
renginiuose ar atlikdamas glė
bį visuomeninių įsipareigoji-

premijos paskirtos Žilvinui 
Tomui ir Vitalijai Pilipaus-
kartei. Kandidatais liko: Jū
ratė Urbonaitė, Indrė Borca-

mų. Šiemet, šios karštos vasa- kaitė ir Giedrius Šimanskis, 
ros metu, teko dalyvauti dvie- Atestatus įteikė direktorius, 
jų gimnazijų ir vienos vidų- Kiekvienas abiturientas, šven-
rinės mokyklos abiturientų tadieniškai pasipuošęs, su ro-
išleistuvėse. Buvo nepaprastai žėmis rankose, palydint dūdų 
smagu dalyvauti brandos ates
tatų įteikimo iškilmėse ir pa
bendrauti su jaunimu, išei
nančiu į platesnį gyvenimo 
akiratį. 

Jurbarke 
Šeštadienį, birželio 19 d. 

dalyvavau Jurbarko Antano 
Giedriaus-Giedraicio gimnazi
jos abiturientų išleistuvėse. Ši 
šventė gimnazijai buvo tuo 
ypatinga, kad vos prieš metus 
atgavusi prieš karą turėtą 
gimnazijos statusą, šiemet 
galėjo išleisti savo auklėtinių 
pirmąją laidą jau ne viduri
nės mokyklos, o gimnazijos 
vardu. Lyginant su praėju
siais metais išleista laida, šioji 
buvo beveik dvigubai didesnė 
— net 87 abiturientai. 

Atestatų įteikimas buvo 
gan iškilmingas. Nepaisant 
karštos dienos salė buvo jau 
pilnutėlė abiturientų ir jų tė
vų, gerokai prieš prasidedant 
iškilmėms. Jos buvo pradėtos, 
gimnazijos merginų chorui 
giedant gimnazijos ir Lietuvos 
himną. Po gimnazijos direk
toriaus Alvydo Januškevičiaus 
atidaromo žodžio buvo Jur
barko rajono mero Aloyzo Zai-
rio ir mano sveikinimai. Tuo 
metu galėjau paskelbti ir abi-

. turientų pavardes, laimėjusių 
"•premijas* niujorkiečio preky

bininko Simo Velonskio pre
mijų fondo, kurį jis įsteigė su 
10,000 dolerių įnašu prieš pen
kerius metus, Jurbarko mies
tui švenčiant savo 735-ąsias 
metines. Iš to fondo kasmet 

--"skiriamos premijos po 500 do
lerių dviem geriausiai baigu
siems šią gimnaziją su sąlyga, 

orkestrui, žygiavo į sceną JJ 
pasiimti ir paspausti direkto
riui ranką. Pasibaigus ates
tatų įteikimui, keliolikai abi
turientų buvo taip pat įteikti 
pagyrimo lakštai ir dovanos 
knygomis už įvairius pasižy
mėjimus mokslo metu. Tuo 
oficialioji dalis ir buvo baig
ta. Po to visi abiturientai kar
tu su mokytojais, gimnazijos 
vadovybe ir svečiais išsiri
kiavo lauke ant gimnazijos 
laiptų bendrai nuotraukai. Iš
kilmės užbaigtos gimnazijos 
sporto salėje abiturientų tėvų 
surengta puota, užsitęsusią 
net iki aušros. 

Vilniuje 

Tautos fondo Vilniaus atsto
vybes pirmininko prof. Napo
leono Kitkausko pakviestas, 
sekmadienį, birželio 20 d., da
lyvavau Vilniaus Naujininkų 
vidurinės mokyklos abiturien
tų išleistuvėse. Buvau pa
prašytas ten tarti žodį ir įteikti 
konkurso keliu laimėjusiai 
abiturientei Tautos fondo 
skirtą premiją, paskebtą Lie
tuvos laisvės kovų minėjimo 
metų proga. Ją gavo Kristina 
Banuškevičiūtė. 

Su tomis Tautos fondo pre
mijomis stengsiuos visus šiek 
tiek supažindinti. Šių metų 
sausio 30 d. Tautos fondo tary
ba savo specialiame posėdyje 
diskutavo įvairius klausimus 
dėl dabartinio Lietuvos jauni
mo, būdų jį paskatinti, kad jis 
būtų visad naudingas savam 
kraštui. Kadangi šie 1999 
metai yra paskelbti Lietuvos 
laisvės kovų metais, taryba 

Su premijuotais Jurbarko Antano Giednaus-Gieth :i4io gimnazijos jaunuoliais Iš kaires: Simo Velonskio pre
mijų fondo įgaliotiniai Kęstutis K. Miklas ir Via::.antas Urbonas, abiturientė Vitalija Pilipauskaitė, klasės 
auklėtoja, abiturientas Žilvinas Tomkus, gimnazijo.- dir. Alvydas Januškevičius, Jurbarko rajono meras Aloyzas 
Zairys. Nuotr. V. Ulbino 

nutarė specialiai pažymėti tuo 
metu buvusių 58 Lietuvos 
gimnazijų pažangiausią abi
turientą, konkursiniu keliu 
skiriant 250 dol. arba 1,000 
litų vienkartinę premiją. Šis 
nutarimas, Lietuvos Švietimo 
ministerijos patarimu, buvo 
modifikuotas, kad į tas premi
jas turėtų teisę visos vidu
rinės mokyklos, kurių, įskai
tant turinčias gimnazijos sta
tusą, yra net 705. Būtų tik 
150 premijų po 100 dolerių, ir 
kad jos būtų skiriamos abitu
rientams, ypač reikalingiems 
finansinės paramos ir geriau
siai parašiusiems bent vieno 
puslapio dydžio straipsnį, te
ma „Aš ir Lietuva". 

Dėl paties konkurso, apribo
jimo ir jo įvertinimo rezultatų 
teko nugirsti nemažai prie
kaištų, ypač kai jis buvo pas
kelbtas per vėlai ir komisija 
neturėjo pakankamai laiko 
nuodugniai įvertinti kiekvieno 
kandidato finansinę padėtį bei 
jo pristatytą rašinį. Teko nu
girsti ir priekaištų dėl į šį kon
kursą įtrauktų lenkų ir rusų 
vidurinių mokyklų, taip pat ir 
dėl premijų paskyrimo jų abi
turientams. Girdėjau nusis
kundimų ir dėl griežto apribo
jimo, kad kiekvienai mokyklai 
buvo leidžiama pristatyti tik 

K Miklas kalba aušroku abiturientu išleistuvėse. 1 eil. iš kairės „Aušros" gimnazijos dir Bronislava Valunge-
vičiene, prez Vnliias Adamkus, toliau 'dešinėjei prezidento patarėjas Julius Smulkuty. Nuotr J. Ivaškevičiaus 

po vieną kandidatą, labiausiai 
reikalingą finansinės para
mos. 

Atestatų įteikimas turėtų 
būti didelė šventė, ne tik juos 
gaunantiems, bet ir tėvams. 
Aš buvau nustebęs, kad šioje 
mokykloje nebuvo to iškilmin
gumo, kurį dieną prieš ma
čiau Jurbarke. Čia nebuvo tos 
šventiškos nuotaikos net iš 
pačių abiturientų, nedalyvavo 
nei valdžios atstovų, bent 
Švietimo ministerijos ir nie
kam nekilo mintis bent už
baigti šią šventę Lietuvos 
himnu. 

Kaune 

Pirmadienį, birželio 21 d., 
teko dalyvauti Kauno „Auš
ros" gimnazijos, prieš karą bu
vusios „Aušros" berniukų gim
nazijos, abiturientų išleistu
vėse. Man, kaip buvusiam šios 
gimnazijos auklėtiniui, baigu
siam ją 1941 metais, ši diena 
buvo nepaprastai maloni ir 
jaudinanti, . nukėlusi mane 
mintimis į tas nepamirštamas 
dienas prieš 58 metus. 

Šios laidos abiturientams 
diena bus įsimintina visam 
gyvenimui vien tik dėl to, kad 
tą dieną savo brandos atesta
tus jie priėmė iš buvusio auš-
roko, Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus. 
Jo dalyvavimas šioms išleistu
vėms įnešė daug iškilmin
gumo. Atvykusį prezidentą, 
lydimą jo patarėjo, irgi buvu
sio aušroko, Juliaus Šmulkš
čio, bei kitus svečius pasitiko 
gimnazijos direktorė Bronislo
va Valungevičienė su gausiu 
būriu mokytojų, moksleivių, jų 
tėvų ir Kauno miesto bei aps
krities vadovais. 

Prezidentas su svečiais, ap
lankęs gimnazijos muziejų ir 
meno galeriją kur sukauptos 
nuotraukos, dokumentai, kny
gos, moksleivių ir pedagogų 
grafikos, tapybos ir skulptūros 
darbai, ir pasirašęs svečių 

knygoje, pasuko į iškilmių sa
lę. Čia jį pasitiko su daina 87 
abiturientų choras. Po jo svei
kinimo kalbos, chorui sugiedo
jus gimnazijos himną, kurio 
žodžiai yra buvusio aušroko 
poeto Jono Aisčio eilėraštis 
„Draugystė", o muzika moky
tojos Laimos Dzvonkienės, jis 
buvo apdovanotas ąžuolo la
pų vainiku ir albumu su gim
nazijos nuotraukų rinkiniu. 

Prieš įteikiant atestatus, 
buvo padaryta pertraukėlė, 
kurios metu prezidentas su 
svečiais ir gimnazijos vadovy
be kitame kambaryje kelioli
ka minučių skyrė pašnekesiui 
' įvairiomis, su gimnazija susi
jusiomis problemomis). 

Po to įvyko brandos atestatų 
įteikimo aktas. Tai buvo įspū
dingas momentas, stebint 
linksmus abiturientų veidus, 
priimant atestatus ir spau
džiant prezidentui ranką, o tė
vams tą momentą fiksuojant 
fotoaparatu. 

Pabaigai ir aš buvau pa
kviestas tarti žodį. Keliais žo
džiais paminėjau laikus, kai 
„Aušra" buvo tik berniukų 
karalystė ir šiandien galinti 
atvirai didžiuotis, paruošusi 
daugiausia mūsų pirmūnų, 
kurie dar ir dabar yra labai 
aktyvūs tautos politiniame bei 
visuomeniniame gyvenime. 
Paminėjau ir tai, kad dėl pra
sidėjusio karo 1941 m. birže
lio 21 d., atestatų įteikimas 
buvo atšauktas. Jo sulaukiau 
tik po kurio laiko ir tai tik per 
paštą. Pasveikinęs šios dienos 
abiturientus, linkėjau visiems 
išlaikyti „Aušros" vardą tokioj 
pat aukštumoj, koks jis buvo 
iki šiol. 

Abiturientus dar pasveikino 
Kauno apskrities viršininkas 
K. Starkevičius, žadėdamas 
aušrokams naujos mokyklos 
projektą, ir miesto vicemeras 
A. Balutis. Tuo oficialios iškil
mės ir buvo užbaigtos. 

Danutė Bihdokienė 

Kalbų, vėjų ir Lietuvos 
vyriausybės veiklos 

nesugaudysi 
Nepaisant, kiek mes, gyven

dami užsieniuose, stengiamės 
suprasti — ir pateisinti — 
Lietuvos vidaus politiką, vis 
dar jos „plonybėse" nesuvo
kiame. Džiaugiamės, kad 
mūsų kilmės kraštas laisvas, 
demokratiškas, daugeliu at
vejų vakarietiškesnis už Va
karus, modernesnis už rytojų, 
besiginantis nuolatine pažan
ga, gyvenimo lygio page
rėjimu. Nebereikia mums Lie
tuvos mylėti iš tolo, kaip su 
skaudžiu ilgesiu skelbė poetas 
Brazdžionis, bet, juo iš arčiau 
į ją žvelgiame, tuo labiau 
akys liūdesiu ir nusivylimu 
prisipildo. 

Šiandien Lietuva kupina 
paradoksų. Miškuose, lau
kuose, kryžkelėse, aikštėse 
kyla ir kyla paminklai buvu
siems laisvės kovotojams, ati
dengimo iškilmėse sakomos 
ugningos kalbos, prie pjedes
talų klojamos gėlės, o paskui 
visi išsiskirsto, tarytum tuo 
pareiga buvusiems partiza
nams, sunkiais žingsniais 
slenkantiems į nebūtį, baigia
si. Daug prasmingesnis už 
aukščiausius paminklus būtų 
rūpestis jų kasdienine būtimi, 
ne vien dėlto, kad ji būtų 
lengvesnė (o partizanai tikrai 
to nusipelnė), bet dar labiau, 
kad būtų įvertinta jų auka 
tėvynei ir tas įvertinimas pa
rodytas jaunesnėms kartoms, 
tiek nedaug apie partizanų 
kovas žinančioms. 

Girdime, ir savo akimis į 
Lietuvą nuvykę regime, kaip 
keičiasi Vilnius, Kaunas, ar 
kuris kitas miestas, kiek daug 
naujų, prabangių, su puikiau
siomis užsieninėmis prekėmis 
parduotuvių, kavinių, viešbu
čių, pramogų vietų, kaip vis
kas restauruojama, gerinama 
ir... brangsta. O žemdirbiai 
skursta, už jų gaminius siū
lomos kaskart žemesnės kai
nos, pasirenkant verčiau im
portuoti užsienietiškus maisto 
produktus, negu remti savo 
žemės ūkį, kad greičiau ant 
kojų atsistotų. Kai girdime 
apie kaimo žmonių skundus, 
net ūkininkų streikus, darosi 
aišku, kad jau neįmanoma pa
teisinti kaimo skurdo įpras
tiniais teigimais apie žmonių 
nepareigingumą, tingėjimą, 
girtuokliavimą. 

Kur tik pažvelgsi, remon
tuojamos bažnyčios, kleboni
jos, zakristijos, vyksta statyba 
ir nuolat tiesiamos rankos į 
užsienio lietuvių kišenę, pra
šant paramos „Dievo garbei". 
Tačiau Dievui tikrai būtų di
desnė garbė, jeigu klebonai ir 

apskritai dvasininkija visų 
pirma pasirūpintų dvasiniu 
tautos atstatymu. Kas paga
liau svarbiau: ar labai puošni, 
bet apytušte, bažnyčia, ar 
pripildyta (ne tik per pagrin
dines šventes J tikinčiųjų, ypač 
jH'nimo, vyrų (moterys ir taip 
sudaro besimeldžiančių dau
gumą)? 

Kai neseniai įvyko persi
tvarkymas Lietuvos Vyriau
sybėje, naujasis premjeras pa
sižadėjo daugiau rūpintis eili
nio gyventojo gerove (žinoma, 
tą pažada kiekvienas, pra
dedamas eiti atsakingas pa
reigas). Kol kas ypatingos pa
žangos nematyti — gal dėl to, 
kad dar vasara, gerbiami Lie
tuvos ponai atostogauja, ilsisi, 
kad paskui sušuktų kaip tas 
senukas elgeta: „Šoksiu ir 
perplėšiu!", ir kibtų į darbą. 

Vis tik kai kas yra atlieka
ma, tik ne viskuo galime 
džiaugtis, o kai kuo tiesiog 
stebėtis, š tai šio mėnesio pra
džioje New Yorke vėl atsirado 
Kultūros ministerijos atašė — 
ir ne viena, o su vyru, už ku
rio neseniai ištekėjo. Be abejo, 
visi prisimename Vidą Pa-
barškaitę, kurią buvęs kultū
ros ministras, nors jau ir iš 
pareigų pasitraukęs, vis dar 
spėjo įtaisyti į šiltą vietą 
Amerikoje. Kai pagaliau net 
pats prezidentas pareiškė nu
sistebėjimą (ir protestą), ata
šė, lyg musę kandusi, buvo 
atšaukta į Lietuvą. Ji ten 
pailsėjo, ištekėjo, o po malo
naus medaus mėnesio Ispani
joje — grįžo į,»a,Y0 senąsias 
pareigas New Yorke. Kultūros 
ministerija jai suteikė net al
gos pakėlimą, dosniai pridė
dama ir vyrui išlaikymą. 

Nors kol kas neaišku, kokios 
yra kultūros atašė pareigos, iš 
vyriausybės rezervo fondo jai 
išlaikyti skirta 576,700 litų, 
V. Pabarškaitės.alga — 7,200 
Lt, gyvenamųjų patalpų nuo
mai — 91,000 Lt, ryšiams — 
6,000 Lt, o kur dar įvairūs 
priedai, sveikatos draudimas, 
sutuoktiniui skiriami pinigai. 

Palyginkime šias sumas su 
eilinio pensininko Lietuvoje 
pajamomis, su ūkininko meti
niu uždarbiu, su neaukšto 
etato valdininko atlyginimu. 
Juk V. Pabarškaites alga, 
kaip teigia ,,LLetuvos rytas", 
yra didesnis už generalinio 
konsulo. 

Taigi, ne mums. užsienyje 
daug metų gyvenantiems, net 
čia gimusiems ar augusiems, 
susigaudyti modernios, vaka
rietiškos Lietuvos politikos 
vingiuose... 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nr.5 Tęsinys 
Ta proga vėl kreipiausi, 

šįkart į visą kolektyvą, paaiškinau savo siekius ir pa
linkėjau laimingų 1997-ųjų metų. 

Ministerijos žemesniojo rango darbuotojų likimas 
buvo susijęs su Vyriausybės reikalavimu sumažinti 
valdymo etatus maždaug 10 procentų, taip pat su mi
nisterijos struktūros pertvarkymu, kurio projektą su
darinėjo viceministre Balčiūnienė. Vienu ir kitu atveju 
susidarė sąlygos atleisti kai kuriuos prastus darbuoto
jus ir „raudonąją" Ministeryą šiek tiek „pabaltinti". 
Bet tai daryti nebuvo lengva. Struktūros pertvarky
mas užsitęsė ilgai. Sumažinus etatus daugeliui tar
nautojų darbo labai padaugėjo. Kai kurie nebespėdavo 
susidoroti ir ateidavo dirbti net savaitgaliais. Kadangi 
atlyginimai buvo maži, m vienam tekdavo prisidurti 
dirbant antraeilį darbą Pedagogikos institute ar mo
kykloje. Daugiausia tokių buvo Bendrojo ugdymo sky
riuje (didžiausiame), bet pasitaikydavo ir kituose. Del 
šių ir panašių bėdų teko ne kartą tartis Finansų mini
sterijoje, net kreiptis pas Premjerą (03.04). Išskyrus 
pažadą ateityje padidinti Ministerijos finansavimą, 
nieko daugiau nepešiau. 

Neskaitant atleidimo iš darbo dėl etatų mažinimo ir 
Ministerijos struktūros pakeitimo, kitokių būdų atsi

kratyti prastų darbuotojų beveik nebuvo, o jei buvo, 
tai sunkiai panaudojami. Aš buvau linkęs žmonėmis 
pasitikėti, jeigu tik jie rodė norą gerai dirbti. Tačiau 
greit paaiškėjo, kad mano pasitikėjimas ne visais atve
jais pasiteisino, nes kai kurie piktavaliai žmonės to 
nebuvo verti, vėliau slapta man kenkė. 

Nežiūrint to, aš vyliausi pa raukti visus darbuotojus 
į savo pusę, perauklėti juos gerumu. Nemažos dalies 
tarnautojų, ypač indiferentiškųjų, atžvilgiu tai daryti 
sekėsi. Išimtį sudarė labiausiai užkietėję piktavaliai, 
kurie slapta mane šmeižė. Apie tai gaudavau signalų 
iš mokyklų, kuriose jie lankydavosi. Tačiau kaltinin
kai paprastai išsigindavo. Ne visuomet turėdavau lai
ko su jais „terliotis", pasitenkindavau pabarimu, juo
ba, kad į jų vietą tinkamesnių kandidatų paprastai 
neturėdavau. Pagrindinė kliūtis — nedidelis atlygini
mas. ' 

Lenkų ekstremistai puola 

Nuo pat pirmųjų atėjimo į Ministeriją dienų pajutau 
labai stiprų galingų jėgų priešinimąsi reformoms. Tos 
jėgos ėmė mane įžūliausiai pulti. Pirmieji pradėjo 
lenkų ekstremistai. 

Dar prieš mano paskyrimą laikraštis „Nasza gaze-
ta", paskelbęs kandidatų į ministrus sąrašą, mane api
būdino kaip Lietuvos lenkams nepriimtiną. Mat mano 
atlikti Vilniaus krašto nutautinimo istorijos tyrimai 
lenkų ekstremistams buvo tartum ašaka gerklėje. 

Ypač jie negalėjo atleisti man už knygą „Rytų Lietuva 
praeityje ir dabar", kurios rusiškas variantas tada jau 
buvo baigiamas spausdinti. Jiems siaubą kėlė mintis, 
kad ir lietuviškai nemokantys Vilnijos žmonės sužinos 
teisybę apie šio krašto praeitį. Jautė, kad aš puikiai 
pažįstu Pietryčių Lietuvą ir galiu išgelbėti bebaigiamą 
ten išnaikinti lietuvybę. Reikėjo žūtbūt man sutrukdy
ti. Laukė progos smogti. Tokia proga tuoj atsirado. Tai 
— mano interviu „Valstiečių laikraštyje" (12.17). Beje, 
panašias mintis aš buvau truputį anksčiau (12.13) pa
reiškęs interviu „Dienovidyje", bet lenkų ekstremistai, 
matyt, tą interviu pražiopsojo. 

Nors interviu „Valstiečių laikraštyje" buvo skirtas 
platesnei temai — pilietiškumo mokykloje ugdymui ir 
apskritai tautinei mokyklai, tačiau jame šiek tiek pa
liečiau nenormalią mokyklų padėtį Pietryčių Lietu
voje. Korespondentui Bernardui Šakniui konstatavus, 
kad „Valstiečių laikraščio" redakciją užplūsta laiškai. 
kuriuose įvairių tautybių Šalčininkų ir Vilniaus rajo
nų žmonės pageidauja mokyti savo vaikus mokyklose. 
kuriose mokoma valstybine kalba 'tokių laiškų radau 
ir aš atėjęs i Ministeriją), bet vietos valdžia brutaliai 
perša jiems vien tik lenkiškas mokyklas, trukdo steig
ti lietuviškąsias, aš pasakiau, kad tai nėra normalu ir 
kad aš stengsiuosi, jog nuo ateinančių mokslo metų 
rugsėjo pirmosios Šalčininkų ir Vilniaus rajonų mies
teliuose bei didesniuose kaimuose būtų mokyklos, ku
riose vaikai galėtų mokytis valstybine kalba. Man te
rūpėjo sudaryti sąlygas mokytis valstybine kalba vi

siems tiems, kurie to pageidauja. Vietiniai lenkų ek
stremistai šito kaip tik labiausiai bijojo. Jie visomis 
išgalėmis siekė, kad nebūtų steigiamos lietuviškos mo
kyklos. Juos, žinoma, ne mažiau gąsdino mano pa
reikšta mintis, kad visose valstybinėse mokyklose tu
rėtų būti dėstoma valstybine kalba, kaip yra kitose pa
saulio šalyse. Tojau siekė Estija, vėliau ta mintis imta 
reikšti Latvijoje. Taigi nieko nepaprasto aš nepasa
kiau. 

Praėjus kelioms dienoms po šito mano interviu, iki 
tol negirdėto Lietuvos piliečių aljanso 'pagal tą pačią 
dieną lenkų spaudoje paskelbtą Komunikatą atsiradu
sio iš antilietuviškumu garsėjusio Lietuvos tautinių 
mažumų aljanso; valdybos pirmininkas Mečislovas 
Vaškovičius paskelbė Pareiškimą, kuriame iškraipė 
mano mintis. Pareiškime tvirtinama, kad „ministras 
atvirai pareiškė sieksiąs likviduoti nelietuviškas mo
kyklas". Apie nelietuviškų mokyklų likvidavimą (už
darinėjimą) ne tik interviu, bet ir šiaip niekuomet sa
vo gyvenime nesu kalbėjęs ar rašęs. To nėra jokioje 
mano knygoje, jokiame mano straipsnyje. Tai pono 
Vaškovičiaus prasimanymas, kad galėtų prie manęs 
„prikibti". Panašūs tendencingai iškraipyti ir kiti Pa
reiškimo teiginiai. Štai jie. Buvau užsipultas, kad ne
teisingai tvirttnu, jog nelietuviškose mokyklose esąs 
žemas mokymo lygis. Nors tasai lygis iš tikrųjų ten 
nėra aukštas, bet aš turėjau omenyje ne apskritai mo
kymo lygį, o prastą lietuvių kalbos mokymą tose mo
kyklose. (B.d.) 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
ATNAUJINUS PAMINKLĄ 

Vieną vakarą, besidairyda
mas prie Dariaus-Girėno pa
minklo, sut ikau senokai be
matytą bičiulį. J is kadaise gy
veno Čikagoje (Marąuette 
Parke1 , o dabar Kalifornijoje. 
Manasis bičiulis pasakojo, jog 
jis turįs galybę reikalų atlikti . 
Vienas jų, tai apžiūrėjimas at
naujinto Dariaus-Girėno pa
minklo. Mat jo dėdė ir Uita 
'ankstyvesnieji ateiviai) buvo 
artimi Stepono Dariau.- pa
žįstami. J i edu rėmė Dariaus ir 
Girėno skrydį, o vėliau ir 
j iems skir to paminklo statybą. 
Kaip žinia, lietuvių visuome
nes lėšomis, 1935 m. liepos 28 
d. Marąue t t e Parke buvo ati
dary tas žuvusiems lakūnams 
paminklas . Metams bėgant, 
iškilo paminklo remonto-at-
naujinimo reikalingumas. 

Dabar , galima sakyti, j a u 
yra užbaigti paminklo atnauji
nimo darbą:. Belieka surengti 
darbo pabaigtuves. Pabaigtu
vių iškilmes rengiamos rug
sėjo 19 d. 

Pamatę netoliese stovintį 
suolą, prisėdome pasikalbėti. 
Ilgokai nematy tas bičiulis ste
bėjosi kintančia aplinka ir aiš
kiai sumažėjusiu Marąuette 
Parko lietuvių skaičiumi. Tie
są pasakius , ir daugelis mū-

. siškių, kurie rūpinosi pamink
lo remontu, o dabar rengiamo
mis pabaigtuvėmis, jau nebe
gyvena Marąuet te Parke. Už
miesčiuose gyvena ir daug ki
tų, anksčiau gyvenusių Mar
ąuette P a r k e ar kitose Čika
gos miesto dalyse. Kažin, a r 
jie rugsėjo 19 d. pasirodys 
Marąuet te Parke, klustelėjo 
mano bičiulis. Toks klausi
mas, deja, nėra lengvai atsa
komas. 

Tą vakarą daugiausia kalbė
jome apie Darių ir Girėną, 
apie tuos, kurie rūpinosi jų 
skrydžio pasisekimu, o vėliau, 
j iems žuvus, paminklo pasta
tymu. Prisiminėm tuos, kurie 
1932 m. vasarą Lietuvos kon
sulate konsulas Antanas Kal
vaitis) sušauktame susirinki

me įsteigė Dariaus-Girėno 
fondą ir sudarė valdybą. Prisi
minėm skrydžio rėmėjus ir 
skrydžiui priešingus žmones. 
Prisiminėm ne tik skrydžio 
pradžią, bet ir tragiškąją pa
baigą. Pakalbėjome ir apie pa
minklo atnaujinimą ir artė
jančias darbo pabaigtuves. 

Anksčiau, minint Dariaus-
Girėno skrydžio metines, prie 
paminklo susirinkdavo tūks
tančiai lietuvių. Ateidavo ir 
kitataučių. Tikrai įdomu, kiek 
šiemet, rugsėjo 19 d., susi
rinks žmonių? Kiek teko patir
ti, šiuo klausimu domisi ir kai 
kurie miesto valdžios parei
gūnai. 

Atrodo, jog šia proga derėtų 
nepamiršti skrydžio organiza
torių, rėmėjų ir paminklo sta
tytojų. Nereikėtų pamiršti pa
minklo architekto K. Koncevi
čiaus. Kadaise Čikagoje gyve
no ir plačiai reiškėsi Marija 
Zolpienė. Jos pastangomis Či
kagoje I Bridgeporte) buvo 
įteisinta Lituanicos gatvė (Li-
tuanica Avenue). Ar kas žino, 
kur yra palaidoti jų palaikai? 
Tikriausiai šiame krašte dar 
yra gyvų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno giminaičių. 
Reikėtų ir jų nepamiršti. 

Svarbiausiai reikėtų nepa
miršti Dariaus ir Girėno testa
mento. Ypatingai reikėtų įsi
sąmoninti šiuos žodžius: ,Jau-
noji Lietuva! Tavo dvasios 
įkvėpti mes stengiamės pasi
rinktą uždavinį įvykdyti. Mū
sų pasisekimas tegu sustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėjimą 
savo jėgomis ir gabumais, bet 
jei Neptūnas ar galingas aud
rų perkūnas ir mums bus 
rūstus — pastos mums kelią j 
Jaunąją Lietuvą ir pašauktų 
_Lituanicą~ pas save. — tada 
Tu, Jaunoji Lietva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir pasi
rengti naujam žygiui, kad au
dringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastan
gomis, pasiryžimu ir nekvies
tų Tavęs į didįjį Teismą". 

P e t r a s P e t r u t i s 

Atnaujinto Dariaus ir Girėno paminklo detalė Nuotr Rūtos Dauki?nės 

NAUJAS KŪRINYS DAINAVAI 

S K E L B I M A I 

Robertas Končius, Arnoldo ir Rūtos (Kleinaitytes) Končių sunūs, š.m. birželio 12 d.Čikagoje susitinka su JAV 
prezidentu W. Clintonu. Robertas internu dirba senatoriaus Richard Durbin įstaigoje. Ateinančiais metais Ro-

Nuotr. Baltųjų Kūmų bertas dirbs Washington. D.C. 

PALŪŠĖS BAŽNYTKAIMYJE 
ATNAUJINTI VARGONAI 

l Dainavos stovyklą Michi-
gan valstijoje iš Lietuvos yTa 
atvykęs medžio tautodailinin
kas Adis Teresius sukurt i 
naują koplytstulpį, kuris at
sistos t a rp kitų liaudies meno 
darbų šiame gražiame gamtos 
kampelyje. 

Tautodailininkas jau mo
kykloje mėgo drožinėti ir lip
dyti iš molio. Kai 1975 m. bu
vo visiškai sunaikintas Kryžių 
ka lnas , talkino jį a ts tatant iš 
išlikusių nuolaužų. 

Gyvenant Žemaičių Kalvari
joje. P a n ų kalne sukūrė pir
muosius koplytstulpius, kurie 
kar tu su unikalia medine kop
lyčia tuometinės valdžios buvo 
sunaikint i . 

Per dvidešimt metų laiko
tarpi darbų iš ąžuolo, nuo še
šių iki dvidešimties pėdų dy
džio, sukūrė daugiau 160. Su
rengė 16 personalinių parodų. 
o kar tu su kitais autoriais da-

Ivvavo maždaug 50-yje paro
dų. 

Ežerais ir miškais apsupta
me, žavingame Ignalinos ra
jone, netoli nuo Švenčionių, 
yra nedidelis Palūšės bažnyt
kaimis, pavadinimą gavęs pa
gal ten esantį Lūšio ežerą. To 
mažo bažnytkaimio pasidi
džiavimas — sena, iki šių die
nų gerai išsilaikiusi, 1750 m. 
statyta medinė bažnytėlė ir 
šalia jos stovinti varpinė. Abu 
tie pastatai yra laikomi archi
tektūros paminklais. 

Toje bažnyčioje vargoninin
ko pareigas yra ėjęs Kipro ir 
Miko Petrauskų tėvas Jonas. 
Jono Petrausko rūpesčiu, 1885 
m. buvo pastatyti nedideli, 10 
registrų, baroko stiliaus var
gonai, kuriuos amžiaus našta 
ir netikusių meistrų remon-
tavimas buvo gerokai sugadi
nęs. 

1994 m. į Palūšę atkeltas 
klebono pareigoms kun. Alber
tas Ulickas, vargonus rado ne
veikiančius. Kadangi vargonai, 
kaip ir pati bažnyčia, yra ar

chitektūros paminklas, gavęs 
iš Kultūros vertybių leidimą, 
nutarė vargonus atnaujinti. 

Praėjusių metų gale pagrin
dinį remontą pradėjo vargonų 
specialistas, savo vargonų 
dirbtuvę turintis Panevėžyje, 
Antanas Šauklys. J i s ne tik 
vargonus remontuoja, bet juos 
ir stato. Naujus vargonus yra 
pastatęs Rokiškio gimnazijai 
ir Kaišiadorių katedroje, o 
vargonus suremontavo Rokiš-

Dideli darbai stovi Lenki
joje, Gudijoje, Danijoje, Belgi
joje ir Vokietijoje. Mažesni 
drožiniai nukeliavo į JAV, 
Australiją ir Japoniją. 

Vėliausią A. Teresiaus kū
rinį Dainavos kalvose tikimasi 
išvysti vieno mėnesio' laikotar
pyje. 

kyje, Utenoje, Salake, Šiluose 
ir kitur. Jis pats kaip vargoni
ninkas 22 metus yra vargoni
ninkavęs įvairiose Žemaitijos 
bažnyčiose. 

Remontuojamiems vargo
nams reikalingas dalis, jei sa
vo dirbtuvėje negali pagamin
ti, gauna iš Vokietijos. Galuti
nai suremontuoti Palūšės baž
nyčios vargonai suskambėjo 
garsiųjų Palūšės šv. Lauryno 
atlaidų šventėje, rugpjūčio 8 
d. 
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Tautodailininkas Adis Teresius matuoja medį. iš kurio ruošiasi drožti 
skiilptnra Dainavos stovyklavietei. N'uotr. Viktoro Kučo 

Skulptore Sofija Mikenaite-Savu-
lioniene su vienu savo angelų. 

Ramybės ir šviesos oaze 
trumpam tapo sostinės meda
lių galerija — čia nusileido 
daug baltų angelų. Rugpjūčio 
2 d. galerijoje atidaryta skulp
torės Sofijos Mikėnaitės-Sa-
vulionienės kamerinių skulp
tūrėlių paroda „Ramybė''. 

S. Mikėnaitė-Savulionienė 
studijavo skulptūrą tuometi
niame Valstybiniame dailės 
institute (dabar Vilniaus dai
lės akademija) pas profesorių 
Bronių Vyšniauską. 1955 m. 
baigusi studijas, dirbo skulp
tore Konstruktorių biure, Dai
lės kombinato keramikos dar
bų bare, dalyvavo įvairiose 
parodose. Surengė tris auto
rines keramikos darbų paro
das gimtuosiuose Užpaliuose, 
Utenoje ir Zarasuose. Nuo 
1978 m. Lietuvos dailininkų 
sąjungos narė. 

Parodos autorė sakė, jog per 
meną siekia dauginti gėrį ir 
dvasingumą vis labiau mate-
rialėjančiaroe pasaulyje. Me
dalių galerijos salėje ekspo
nuojama apie 30 Agorų, nors 
autorė jų yra sukūrusi dau
giau. Nedidelės skulptūrėlės 
pradėtos kurti prie* porą 
metų, kai autorė nuo kerami
kos grižo prie savo specialybės 
— skulptūros. 

Šviesūs terakotiniai angelai 
ir angeliukai įkūnija dangišką 
ramybę, dvasinį džiaugsmą, 
leidžia autorei laisvai impro
vizuoti. Balta molio spalvą ir 
subtilus paviršius sustiprina 
sakralumo įspūdį. Kamerinės 
skulptūros provokuoja žiūrovą 
nesivaržant atverti širdį inty
miam pokalbiui. (Elta) 

GRAFIKO K. RAMONO 
PARODA 

Nuo gegužės 12 d. Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos galerijoje „2-asis 
aukštas" (Panevėžys, Vasario 

. 16-osios g. 10) buvo at idaryta 
vilniečio dailininko Kęstučio 
Ramono grafikos ir tapybos 
darbų paroda. Paroda veikė 
iki birželio 2 dienos. 

„Kultūros gyvenimas" 

AUKŠČIAUSIA 
L I E T U V O J E P U O K Š T Ė 

Agentūra „Factum" prie Lie
tuvos kultūros fondo į Lietu
vos rekordų knygą įrašė aukš
čiausios puokštės rekordą. 

Puokštę, kurios aukštis — 3 
metrai 29 centimetrai, o 
skersmuo viršuje — 105 centi
metrai, sukompanavo salono 
„Tarp gėlių" Kaune gėlininkės 
Reda Kazokevičienė ir Renata 
Buklytė. 

Aukščiausia Lietuvoje 
puokštė iš ajerų, hortenzijų, 
saulėgrąžų, Šermukšnių, sa
manų, vijoklių, kaštonų bei 
obuolių buvo komponuojama 
nuo 8 vai. 30 min. iki 12 vai. 
15 min. Rekordinė puokštė 
skirta naujo salono „Tarp gė
lių" atidarymui. (Elta) 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOBUO, NAMŲ, SVHKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDH4A& 

Agentas Frar* Zapoas ir Ofl Mgr. Auksą 
S. Kana kafca lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Weat96th Street 

Tai. (708) 4244864 
f/73) 881-8664 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

olfc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pagcr (708) 886-4919 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Išnuomojama pusė 4 kamb. 
buto vyriškiui Marąuette 
Parko apylinkėje. $175. 

TeL 773-776-3752. 

m 
Reikalinga aukle mano 

namuose (gali būti su 
vaiku). Skambinti 
tel. 630-920-1173. 

Moteris ieško darbo. Gali 
gyventi kartu, arba pavaduoti 

ten dirbančią moterį. 
Tel. 847-244-3986, Rita. 

„Martroy Electronics" (6259 S. 
Kcdzic Ave.) reikalingi specia
listai, mokantys taisyti TV, VCR 
ir radijo aparatūrą. TeL 773-776 
7060 (9:30 vai. r. - 6 vai. vafc). 

• — 

r * . KMIECIK REALTORS 
yjn^BjVĮl 7922 S Pulaski Rd. 

" " T ^ l - 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAY E R 
773-284-1900 

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

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

Denesio! Noo rudens pradedamas 
leisti naajas fcaaaaaaai hMuaiik. 

kuriam reikalingi: žurnalistai. 
kompiutCTisUs-maketuotojas, lituaniste, 
reklamos agentas, gerai mokantis angių 

kalba. Laukiame įvairių pasiūlymų. 
TeL 7M-S94-25K. « _ . 

Hoastkeeper-companion 
needed. Female preferred Mušt 

speak English and mušt have 
references. Full time. Preferably 

live-in. TeL 773-561-7895. 
Jam 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyu sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. 

Išnuomojama puse 4 kamb. 
buto vyrisTciui Marąuette 
Parko apylinkėje. $175. 

TeL 773-251-4241. 

•tett MM 

Needed a married couple to 
take care of an elderly couple 

Salary $140 per day. Home 
Heaith Care Intl., 
M. 414-763-2615 

aaa. 
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Agentūra ,,Factum" prie Lietuvos Kultūros fondo į rekordu knygą įtraukė 
aukščiausios puokštės rekordą. Nuotr. Eltos 

Medinis barokas — PalOšes Šv. Juozapo parapijos bažnyčia ir varpine Nuotr. Onos Ruftenienės 



Iškilminga šaulių eisena Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje. 

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGAI — 80 

Nuo pat ankstyvo birželio 26 Seimo pirmininkas prot V. 
dienos ryto prie Šaulių sąjun- Landsbergis ir kariuomenės 
gos centro būstinės Kaune rin- vadas gen. majoras J. And-
kosi šauliai iš visų šaulių riškevičius, lydimi LŠS vado 
rinktinių paminėti organizaci- majoro L. Bakaičio apeina iš
jos įkūrimo 80-ųjų metinių su- kilmingą šaulių rikiuote, Sau-
kaktį. liai pasitempę, jų gretose vy-

Rikiuotės ir jaunųjų šaulių rauja šventinė nuotaika ir at-
buriai išsirikiavę prie Arkan- sakomybė prieš aukštus vals-
gelo Mykolo (Įgulos) bažny- tybės pareigūnus, 
čios. Pagal komandą, būriai Vidurdienį prasideda vėlia-
suėjo į bažnyčią, prie jų prisi- vų pakėlimo ceremonija. Mar-
jungė LŠS vadovybė ir svečiai, šas, Garbės būrio šauliai iš-
Šv. Mišias už gyvuosius ir mi- neša Vyčio Kryžiaus ordino 
rūsius šaulius aukojo arkivys- vėliavą, kurią pakelti patikėta 
kupas Sigitas Tamkevičius. Vyčio Kryžiaus ordino kavalie-
Mišių metu giedojo centrinis riui, LŠS atkūrimo iniciaty-
LŠS vyrų choras „Perkūnas", vinės grupės nariui, LŠS gar
siomis Mišiomis ir prasidėjo bės šauliui, partizanui, dim. 
tos dienos renginiai, skirti majorui J. Armonaičiui. Tuo 
Šaulių sąjungos jubiliejui. pačiu virš muziejaus pastato 

Po šv. Mišių įvykiai persi- suplevėsuoja ir Vytauto Di-
kėlė į Vytauto Didžiojo Karo džiojo vėliava, 
muziejaus sodelį, kur šau- Pagerbiant žuvusiuosius Ne-
liams ir svečiams varpais priklausomybės kovose, prie 
buvo atlikta „Lietuviais esame Nežinomojo kareivio kapo 
mes gimę" melodija. I šias iš- gėles- padėjo prof. V. Lands-
kilmes atvyko nemažas būrys bergis, kariuomenės vadas 
svečių — LR Seimo pirminin- gen. mjr. J . Andriškevičius, 
kas prof. V. Landsbergis, arki- KA viceministras J. A. Kron-
vyskupas S. Tamkevičius, LR kaitis ir LŠS vadas mjr. L. Ba-
Seimo Nacionalinio saugumo kaitis. Seimo pirmininkas ir 
ir gynybos komiteto pirminin- LŠS vadas gėles padėjo ir prie 
kas A. J. Katkus, KA minist- VI. Putvinskio biusto. Rinkti-
ras Č. Stankevičius, KA vice- nių vadai gėlėmis pagerbė 
ministras J. A. Kronkaitis, ka- Laisvės paminklą.. Pabūklo 
riuomenės vadas generolas šūvis antrą kartą sudrumsčia 
majoras J. Andriškevičius, Ka- iškilmingą rimtį. Šiuo šūviu 
rinių oro pajėgų, Kauno Įgulos pagerbiamas Nežinomasis ka-
vadas pulkininkas Z. Vegele- reivis. 
vičius, Krašto apsaugos sava- Pernai, pažymint šaulių or-
noriškųjų pajėgų vadas pulki- ganizacijos įkūrimo 79-ąsias 
ninkas A. Pocius, Gen. S. Raš- metines, buvo pašventinta 
tikio puskarininkių mokyklos Šaulių sąjungos vėliava. Pagal 
viršininkas pulkininkas B. kariuomenės tradicijas buvo 
Vizbaras, VRM Policijos de- vykdomas kovinės vėliavos 
partamento viešosios policijos prikalimo prie koto ceremo-
vyriausiasis vadas V. Navic- nialas. Nuo pernai metų prie 
kas, Kauno apskrities admi- koto nebuvo prikaltos dvi vi-
nistracijos sekretorius V. Sen- nutės. Kariuomenės vadas ge-
vaitis, Vytauto Didžiojo Karo nerolas majoras J. Andriš-
muziejaus direktorius J. Jure- kevičius ir KASP vadas pulki-
vičius, KAM struktūrų kari- ninkas A. Pocius, jas įkalda-
ninkai, visuomeninių organi- m a s , užbaigė Šaulių sąjungos 
zacijų atstovai ir kiti. Į Šaulių vėliavos prikalimo ceremoniją, 
sąjungos iškilmes atvyko ir Iškilmingos rikiuotės metu 
LSS išeivijoje garbės vadas, kalbėdamas, prof. V. Lands-
LŠS ir LŠS išeivijoje garbės bergis džiaugėsi Šaulių sąjun-
šaulys, LSS įkūrėjo ir pirmojo g o s pasiekimais ir stiprėjimu, 
viršininko VI. Putvinskio vai
kaitis prof. V. A. Mantautas, 
LŠS Išeivijoje vadas, LŠS gar
bės vadas M. Abarius, LŠSI 

Vėliau šaulius sveikino ir 
džiaugėsi organizacijos stiprė
jimu bei pasiekimais KA vice
ministras J. A. Kronkaitis, ge
nerolas majoras J. Andriš
kevičius ir LR prezidento pa
tarėjas A. Vaičeliūnas, kuris 
perskaitė LR prezidento V. 
Adamkaus sveikinimą ir ap
dovanojo pasižymėjusius šau
lius prezidento apdovanoji
mais. 

Kariniam orkestrui grojant 
iškilmingą maršą, šaulių gre
tos pražygiuoja pro susirinku
sius miesto gyventojus ir sve
čius. Drauge su dešimties šau
lių rinktinių rikiuotės šaulių 
būriais, parade dalyvavo jau
nųjų šaulių būriai iš Klai
pėdos, Šiaulių ir Vilniaus. 
Trečias pabūklo šūvis skirtas 
iškilmių „kaltininkei" — Šau
lių sąjungai. 

Po iškilmingos rikiuotės ir 
šaulių būrių parado, iškilmių 
dalyviai ir svečiai kviečiami į 
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejų, kur buvo atidaryta Šau
lių sąjungos jubiliejui skirta 
ekspozicija. Šią ekspoziciją 
garbiems svečiams ir šauliams 
pristatė šio muziejaus sky
riaus vedėjas, LŠS Centro val
dybos narys A. Pociūnas. 

Pristačius ekspoziciją ir ją 
apžiūrėjus, visi buvo pakviesti 
į LŠS centro būstinę, kur ati
darytas Šaulių sąjungos mu
ziejus, kuriame šiuo metu trys 

traukų, uniformos, raiščiai, 
pažymėjimai, knygos, pirmo
sios šauliškos atributikos ele
mentai ir kt. klubo nariai do
vanojo muziejui iš sukauptų 
savo asmeninių archyvų. Klu
bo nariai padėjo sukomponuo
ti ekspoziciją, sustatyti bal
dus, iš klubo lesų muziejui 
buvo nupirkta kiliminė danga. 
Muziejų atidarė — tradicinę 
juostelę perkirpo abu šaulių 
vadai— majoras L Bakaitis ir 
M. Abarius. Į Lietuvą atvykęs 
dalyvauti Šaulių sąjungos ju
biliejaus iškilmėse VI. Pūtvio 
šaulių kuopos Toronte vadas 
V. Pečiulis su žmona Irena 
muziejui atvežė saują žemės 
nuo VI. Putvinskio kapo, kurią 
1959 m. po VI. Pūtvio šaulių 
kuopos vėliavos pašventinimo 
Pečiuliams perdavė Sofija 
Pūtvyte-Mantautienė, prašy
dama šią žemę saugoti, kol 
Lietuva taps nepriklausoma, 
ir tik, išsivadavus iš okupaci
jos jungo, ją atvežti į tėvynę 
atsikūrusiems šauliams. Dė
žutė su žeme nuo Šaulių 
sąjungos įkūrėjo ir ideologo 
kapo buvo padėta po VI. Put
vinskio biustu. 

Neįkainojamus Šaulių są
jungai eksponatus muziejui 
dovanojo LŠS išeivijoje garbės 
vadas, VI. Putvinskio vaikaitis 
prof." V. A. Mantautas, kuris 
muziejui perdavė dėžutę su 
VI. Putvinskio apdovanoji
mais: skautų Lelijos ordinu ir 
Šaulių Žvaigžde, o taip pat 
gintarėliais nuo LŠS įkūrėjo 
karsto. 

Prieš Šaulių sąjungos jubi
liejų grupė jaunųjų šaulių atli
ko pirmąjį šuolį su parašiutu. 
Ta proga Karinių oro pajėgų 
vadas pulkininkas Z. Vegele-
vičius muziejuje įteikė šau
liams atitinkamus ženklus. 

Pagrindinis iškilmių akcen
tas buvo iškilmingas minėji
mas Kauno muokiniame teat
re. Minėjimą pradėjo LŠS va
das L. Bakaitis, kuris trumpai 
papasakojo, kas-organizacijoje 
nuveikta, veikiama ir ateityje 
bus vykdoma. Iš naujai sukur
to dokumentinio filmo kadrų 
minėjimo dalyviai susipažino 
su Šaulių sąjungos veikla per skyriai: VI. Putvinskis ir ne

priklausomos Lietuvos Šaulių 80 metų. 
sąjunga, LŠS atkūrimas Išei- Po filmo atėjo eilė sveikini-
vijoje ir jos veikla ir LŠS at- mams, kurių buvo gausu. Pir-
kūrimas Lietuvoje ir veikla, masis šaulius pasveikino 
Norisi paminėti, kad bene di
džiausią indėlį muziejaus kū
rime įdėjo LŠS vado padėjėja 
V. Urbonaitė ir LŠS VI. Pūt-
vio-Putvinskio klubo nariai. 
Nemažai eksponatų — nuo-

Krašto apsaugos ministras Č 
Stankevčius, palinkėjęs šau
liams stiprėti, stiprinti mūsų 
valstybę ir burti po šauliška 
vėliava jaunimą, kuris mūsų 
šalies ateitis. 

Seimo pirmininkas linkėjo 
šauliams išlikti nepriklauso
mybės gynėjais, kovoti ir prie
šintis prieš visas negeroves. 

centro valdybos sekretorė 0. kaip tai darė nepriklausomo* 
Abarienė, LŠSI centro valdy- Lietuvos Šaulių sąjungos, gi-
bos narys, gen. T. Daukanto musios kovų už nepriklauso-
jūrų šaulių kuopos vadas, Lie- mybę laiku, nariai. 
tuvių karių veteranų sąjungos 
„Ramovė" pirmininkas dim. 
mjr. E. Vengianskas, LŠSI 
kontrolės komisįjos pirminin
kas, S. Kudirkos šaulių kuo
pos New Yorke vadas K Mik-
las, R. Kalantos šaulių kuopos 
St. Petersburge vadas A. Gu-
donis, Vilniaus rinktinės Kana
doje valdybos sekretorius, VI. 
Pūtvio kuopos Toronte vadas 
V. Pečiulis su žmona Irena, 
Čikagos šauliai I. ir B. Pet
rauskai, P. Juodvalkis ir S. 
Bernatavičius. 

Po varpų melodijos orą su
drebino senovinio pabūklo šū
vis, skirtas Lietuvai. Tai pa
darė didelį įspūdį į sodelį susi
rinkusiems miesto gyvento
jams ir svečiams. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 
Šaulių sąjungai linkėjo Vieš
paties palaimos ir meilės tė
vynei. Jis sakė, kad šaulių šū
kis — Nepriklausomai Lietu
vai — įpareigoja organizacijos 
narius dirbti Tėvynės labui ir 
neieškoti lengvatų. 

LR Seimo pirmininko prof. 
V. Landsbergio ir Politinių ka
linių bendrijos vardu šaulius 
pasveikino Seimo Valstybinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas A. J. Katkus. Jis 
pabrėžė, kad organizacijos 
įkūrimas 1919 metais nebuvo 
lengvesnis už jos atkūrimą po 
70-ies metų. 

Vėliau Šaulius sveikino Poli
cijos departamento prie Vi
daus reikalų ministerijos vie
šosios policijos vyriausiasis 
viršininkas V. Navickas, Kau
no apskrities administracijos 
sekretorius V. Senvaitis, dova
nodamas Šaulių sąjungai pat
ranką, KASP vadas pulkinin
kas A. Pocius paminėjo, kad 
Šaulių sąjunga sustiprėjo ir 
kokybiškai pasikeitė po Šaulių 
sąjungos įstatymo priėmimo. 
Pasveikinęs šaulius jubilie
jaus proga, Karinių oro pajėgų 
vadas pik. Z. Vegelevičius ap
dovanojo VI. Pūtvio šaulių 
kuopos Toronte vadą V. Pečiu
lį už paramą Kanadoje studi
juojantiems Lietuvos karinin
kams. Šaulius taip pat sveiki
no Gen. S. Raštikio puskari
ninkių mokyklos viršininkas 
pulkininkas B. Vizbaras, Vy
tauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono vadovybės vardu 
šaulys, vyr. ltn. J. Juodis, Vy
tauto Didžiojo Karo muziejaus 
direktorius J. Jurevičius Lie
tuvos karininkų ramovės se
niūnų tarybos pirmininkas 
kpt. G. Reutas, Lietuvos at
sargos karininkų sąjungos 
Kauno skyriaus pirm. dim. 
majoras J. Vainauskas, biru-
tfetės ir kt. 

Pasibaigus oficialiajai daliai, 
minėjimo dalyviams dainavo 
ir grojo LŠS saviveiklininkų 
apžiūrų nugalėtojai — Baiso
galos šaulė G. Muchlickienė, 
Biržų šaulių moterų duetas, 
Biržų šaulių kuopos jaunųjų 
akordeonistų ansamblis, LŠS 
centrinis ansamblis kapela 
„Vija". Centrinis šaulių vyrų 
choras „Perkūnas" atliko ketu
rių autorių sukurtas dainas, 
kurios LŠS himno konkurse, 
buvo komisijos išrinktos ge
riausiomis. Norisi paminėti, 
kad I (po 1,000 Lt kompozito
riui ir poetui) ir II (po 500 Lt) 
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Svečiai i* JAV Lietuvos Šaulių sąjungos šventėje 
Abarius, Lietuvos Šaulių išeivijoje vadas. Kdmundn.-
tuūs K. Miklaa 

vietų premijas įsteigė LŠSI 
vadas, LŠS garbės vadas M. 
Abarius, kuris su žmona Onu
te ir įteikė šias premijas. 

LŠS jubiliejaus proga, buvo 
organizuotas fotografijos kon
kursas „Lietuvos šaulių sąjun
gos atkūrimas ir veikla". Kon
kurse dalyvavo 13 autorių, ku
rie konkursui pateikė 72 nuo
traukas. Pirmąją vietą laimėjo 
vilkaviškietis R. Eidukevičius. 
Konkursui pateiktas nuotrau
kas ir raseiniškio šaulio J. 
Saurazos tapybos darbus mi
nėjimo dalyviai galėjo pasižiū
rėti muzikinio teatro fojė prieš 
minėjimą. 

Po minėjimo iškilmių svečiai 
buvo pakviesti į baltąją salę, 
kur buvo paruošti vaišių sta
lai. 

Iškilmių renginiai, kurie 
daugeliui ilgam išliks atmin
tyje, baigėsi ir šauliai sugrįžo 
prie kasdieninės veiklos. Val
stybė kelia organizacijai jau 
sudėtingesnes ir atsakinges-
nes užduotis, nuo ko šaulių 

indelis mūsų valstybes gyve
nime bus daug svaresnis ir 
reikšmingesnis, o šaulių šū
kis „Nepriklausomai Lietuvai" 
vedė, veda ir ves šaulius ginti 
ir stiprinti mūsų tėvynės ne
priklausomybę, ugdyti tautos 
gerovę. Netrukus, rugsėjo mė
nesio 20 dieną, šauliai pami
nės atkūrimo dešimtmetį. 
1989 m. rugsėjo 20 dieną 18 
LŠS atkūrimo iniciatyvinės 
grupes narių davė pirmąją 
priesaiką Kelmėje prie VI. 
Putvinskio kapo. Ši diena ir 
laikoma LŠS atkūrimo data. 

Paruošė S. Ignatavičius 

• Vilkaviškis. Šiais mokslo 
metais Vilkaviškio dekanato 
mokyklose prelato Vilkaviškio 
dekano V. Gustaičio iniciatyva 
jau trečią kartą surengtas 
giesmių konkursas „Cantate 
Domino canticum novum". Pir
masis turas pasižymėjo daly
vių gausa ir repertuaro įvai
rove. 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, nutrūkus žemiškos kelionės širdingai gražiems ir 
brangiems ilgo bendro gyvenimo ryšiams, nuoširdžiai 
ir giliai užjaučiame vyrą prof. dr. JUOZĄ 
MEŠKAUSKĄ, dukrą dr. MARIJĄ, sūnų dr. JONĄ, 
anūkus, plačią giminę. 

Rūta Arbienė 
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Severiną Janulytė 

Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 

Jonas Kavaliūnas 
Zota Mickevičiene 

Dana ir Juozas Noreikai 
Laima ir Henrikas Novickai 

Pranė ir Julius Pakalkai 
Elena Pocienė 

Toni ir Kęstutis Pociai 
Meilutė ir Petras Ruliai 

Ada Sutkuvienė 
Julija Vailokaitienė 

Natalija ir Jonas Vazneliai 
Beverly Shores, IN 

£ » 9T*« AUMMCC 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

kaires: Mykolas 
•ngenskas ir Kes-

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connect'on 
through Stockholm. Our 4:30 p m 
departure gives you a relaxed morn-
ing antai for business or pleasu'e. 
When you're ready to retum. you'H 
enjoy samt-day travel back to 
Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And vvhether 

you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 

sure our service will be vvorid-class, 

and will allow you to arrive rested and 

fe^eshed - aii for a reasonable fare 

Fmd out vvhat a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just ca'.l your Trave; Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more mfor-

mation and speaal offers, visit 

our website at www.flysas com. 

Lietuvos Saulių »ąjun«o8 sukakties minėjimo Karininkų ramovėj*- K.uin. kiw. 

rVyrrt • 
SK946 
SK7H4 
SK743 
SK943 

rium 
Crtcago 
Stockholm 
Virtus 
Cooenhager 

1b 
Stockholm 
vartos 
Coperhage" 
Chicago 

Departure Time 
4 30pm 

9:20 am * i 
12:45 pm 
340 pm 

Arrlvaf Tkne 

? 4 0 a m * l 
1O50 am *1 
2:15 prr 
5:40 pm 

http://www.flysas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
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iilaikyti mutų U«Uw%^ 
savitarną, gyretmu 
aaaniji šatj}e. 
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BELIEKA TIK PASIDŽIAUGTI 

Čikagos šeštadieninė lituanistinė mokykla išleido dailų lankstinuką, ku
riame pasakojama, ko galima išmokti mokykloje. Mokykloje veikia kiš-
kių darželis (3 metukų vaikučiams), vaikų ratelis (4 m.), vaikų darželis 
'5 m.) ir 10 mokyklos skyrių, kuriuose mokoma lietuvių kalbos ir litera
tūros, geografijos, istorijos, tautodailės, tautinių šokių, muzikos ir daina
vimo, vyksta dvasinio auklėjimo pamokėlės. Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokslo metų atidarymas - rugsėjo 11 dieną. 8:30 val.r. prasidės 
registracija, o 10 val.r. - šv. Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje. Atvykite! 

LFK „Lituanica" pirmą
sias 1999-2000 m. rudens 
rato rungtynes Metropoli
tan lygos I divizijoje pra
dės sekmadienį, rugsėjo 29 
d. Pirmose rungtynėse 3 vai. 
p.p. vyksiančiose Lemonte, 
aikštėje prie PL centro, „Litu-
anicos" vyrų komanda jėgas 
išmėgins prieš lenkų „Light-
ning" vienuolikę. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami savo entu
ziastingu dalyvavimu paska
tinti mūsiškius laimėjimui, 
kuris ypač reikalingas pirme
nybes pradedant. 

„Lituanicos" veteranų ko
manda, rudens sezoną sėk
mingai pradėjusi rugpjūčio 21 
d. 2:1 laimėjimu prieš lenkų 
„Eagles" veteranus, šį sekma
dienį žais išvykoje prieš „For
tūnos" vienuolikę. Jiems linki
ma pergalingų antrųjų rung
tynių. 

James Meyer — Illinois 
valstijos Atstovų rūmų narys, 
sekmadieni, rugpjūčio 29 d., 
dalyvaus Illinois lietuvių res
publikonų lygos gegužinėje 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje, Lemonte. Gegužinės pra
džia 12 vai. Visi kviečiami ge
gužinėje dalyvauti ir pabend
rauti su įdomiais svečiais ir 
lietuviais respublikonais. 

Tom ir Barbara Kraft, gy
venantys Houston, Texas, pri
simindami a. a. Kotryną Čes-
nienę. Lithuanian Mercy Lift 
atsiuntė 40 do!. auką. Nuošir
dus ačiū'. 

American Lithuanian 
Club 'VVhiting, New Jersey) 
per iždininkę Irene Jadelis 
Lithuanian Mercy Lift atsiun
tė 2,000 dol. auką. Auka ski
riama Onos Kutkaitės-Durbin 
atminimo fondui - Jurbarko 
ligoninei, kad būtų suremon
tuotas vienas kambarys vaikų 
skyriuje. LML nuoširdžiai dė
koja už dosnią auką. 

Skelbiame laiminguosius 
„Draugo" gegužinės bilietėlių 
numerius ir raginame laimė
tojus savo dovanas atsiimti. 
Laimėjo: 604920; 604349; 
604607; 604135; 604860; 
604948; 604572; 604695; 
604262; 604044; 604257; 
604281; 604946; 604660; 
604681. Laimėjimus atsiimti 
galite iki rugsėjo 7 dienos. 

Rita Penčylienė, gyvenan
ti Palos Hights, LL, Draugo 
fondui atsiuntė 100 dol. Pri
dėtame laiške ji rašo: „A. a. 
Jadvygos Stravinskienės, 
brangios mamytės, atminimui 
skiriame 100 dol. iš draugų ir 
giminių suaukotų pinigų. Esa
me dėkingi, kad 'Draugas' bu
vo jai nešiojamas visą jos ligo
ninėje buvimo laiką. Kol galė
jo, mamytė jį su malonumu 
skaitydavo". Dėkojame už pa
ramą ir reiškiame užuojautą 
dėl mamos mirties. 

Don Varnas Amerikos ka-
rių-veteranų posto Nr. 986 ir 
pagalbinio moterų vieneto 
naujų valdybos narių įvesdini
mas įvyks sekmadienį, rugpjū
čio 29 d., 3 val.p.p. „Seklyčio
je" (2711 W. 71st St., Chicago, 
IL). 

Kazys Almenas 46-ajame 
Santaros-Šviesos suvažiavi
me, kuris vyks rugsėjo 9-12 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 
kalbės visiems aktualia tema 
- „Ignalina šiandien ir atei
tyje". 

Indrė Čuplinskaitė sek
madienį, rugsėjo 5 d., Daina
voje vyksiančiame Ateitininkų 
Studijų savaitgalyje 9:15 vai. 
ryto skaitys paskaitą „Vati
kanas II". Visi kviečiami iš
klausyti šios daugeliui aktua
lios paskaitos. Norintiems da
lyvauti informacijai tel. 847-
940-0233. 

Ruošiant renginį, jo ruošė
jus kamuoja klausimai, į ku
riuos iŠ anksto nėra atsa
kymų: ar pavyks; ar bus geras 
oras; ar susirinks publika; ar 
bus visiems smagu, ar ne
turėsime nuostolių... Jeigu 
kas kuomet didesnio masto 
renginį ruošė, gerai žino dar
bų krūvį ir rūpesčius, todėl • 
gera, kai, renginiui praėjus, 
belieka tik pasidžiaugti! 

Todėl šią savaite džiaugiasi 
„Draugas" ir jo vasaros šven
tės ruošėjai, kuriems vadova
vo Marija Remienė, kun. Vik
toras Rimšelis, MIC, ir dien
raščio administratorius Valen
tinas Krumplis, o jiems talki
no daug darbščių rankų, todėl 
ir renginys buvo sėkmingas. 

Iš tikrųjų t. marijonų sodas 
tiek svečių vargiai yra turėjęs. 
Čia susirinko ir skaitytojai, ir 
neskaitytojai; ir vyresnieji, ir 
jaunos šeimos su vaikučiais, ir 
jaunimas, ir tėvukai su mo
čiutėmis vaikaičiais vedini. 
Buvo visą gyvenimą čia pragy
venusių, po Antrojo pasaulinio 
karo atvykusių ir dabar at
plaukiančios trečiosios bangos 
žmonių (neseniai atvykusieji 
sudarė apie pusę šventės daly
vių ir tuo mes labai džiau
giamės). Ne vien Čikagos ir 
artimųjų apylinkių lietuviai 
„Draugą" pagerbė savo atsi
lankymu, atvyko iš aplinkinių 
valstijų — Michigan, Indiana, 
VVisconsin (teko sutikti net iš 
Ohio!). 

Nors labai tiksliai niekas 
neskaičiavo, bet manome tu
rėję apie 700 svečių. Gražiai 
kooperavo oras — švietė sau
lė, bet ne per karšta, kartais ir 
debesiuku veidą droviai prisi
dengdama; gaivino vėjelis ir 
malonūs patarnautojai prie 
gėrimų stalo: Antanas Vala
vičius, Algis Čepėnas, Anta
nas Budrys, Vaclovas Jako-
vickas, Jurgis Vidžiūnas, Ka
zys Rožanskas (dėžę „gaivi
nančių gėrimų" padovanojo 
Stawski Distributing Co, Ine, 
1521 W. Haddon Ave, Chica
go); linksmino Algimanto Bar-
niškio muzika, dr. Vilijos 
Kerelytės šaunios dainos, o 
paskui ir paties muz. Algi
manto dainavimas su gražių 
moteriškų balsų palyda. 

Virtuvėje vikriai sukosi šei
mininkės, vadovaujamos Onos 
Norvilienės, Adelės Lietuv-
ninkienės, o alkanus svečius 
vaišino: Gražina Savickienė, 
Janina Dočkuvienė, Agnė Me-
zencevienė, Matilda Marcin
kienė, Juzė Ivašauskienė, Vik
torija Valavičienė, Ona Gin-
tautienė, Danutė Vidžiūnie-
nė, Linas Savickis, Jurgis Sa
vickis, Emilija Andrulytė, Ali
na Vadeišienė, Sofija Plenie-
nė, Sofija Džiugienė, Kazė Po-
žarniukienė, Rita Likandery-
tė. Nors joms šiemet nebuvo 
taip karšta, kaip kitais me
tais, bet ir pietautojų daug 
daugiau reikėjo aptarnauti, 
tad visoms darbo buvo per 
akis. 

Mūsų pareigingieji skaityto
jai šįmet suaukojo ypač daug 
vertingų dovanų laimėjimams, 
tad daug šventės svečių namo 
grįžo su laimėjimais. Prie lai
mėjimų darbavosi: Birutė Ja-

• Adv. J. Gibaičio raš
tinei reikia tarnautojo ne
pilnam laikui. Pageidaujamas 
vyresnio amžiaus pensininkas, 
mokantis lietuvių ir lenkų 
kalbas. Kreiptis tel. 773-776-
8700. •«» 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Lithuanian Wom«ni 
Club ot Wyoming Valley, per 
Nellie Bayoras Romanas at
siuntė $150 - tai pratesimas jų 
globojamo našlaičio paramos 
kitiems metams. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globa*, 
2711 West 71 st. S tr - Chi
cago, IL 60629. »ni 

• Nijolė Lucia Hair Salon 
ie iko manikiuristės-pedikiu-
ristės. Kreiptis: Nijolė, 708-
422-5799. «m 

saitienė, Aldona Šmulkštienė, 
Ona Gradinskienė, Jūratė Bu
drienė, Dana Bazienė, Regina 
Smolinskienė, Salomėja Dainie
nė, Rita Šakenienė, Kristina 
Jensen, Jūratė Jensen, Laima 
Vaičiūnienė, Miliauskienė, 
Vytautė Zubavičiūtė, Elvyra 
Zubavičiene, Danguolė i į e -
nytė. Vienos platino bilie
tėlius, kitos dalino dovanas 
laimingiesiems, kol visi stalai 
ištuštėjo. 

O kokia spūstis buvo 
„Draugo" administracijos pa
talpose, kiek čia įdomių da
lykų vyko! Visų pirma buvo 
tikrinama sveikata. Čia uoliai 
darbavosi dr. Jonas Adoma
vičius su kitais sveikatos dar
buotojais, jo suburtais iŠ Alvu-
do ir net atvykusių iš Lie
tuvos. Labai dideli pasise
kimą, ypač neseniai į šį kraštą 
atvykusiųjų tarpe, turėjo Cook 
County ligoninės medicinos 
personalas, o taip pat iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės medicinos 
darbuotojai. Norinčių pasitik
rinti cholesterolį, kraujospūdį, 
diabetą ir dar daug kitų da
lykų buvo tiek daug, kad eilės 
nusidriekė net į pastato kie
mą. Žinoma, šį kartą šventė 
praėjo taip ramiai ir maloniai, 
kad kraujospūdis tikrai nie
kam nepakilo. Tikime, kad ir 
kitokių negalavimų nepasi
taikė, nes mums svarbi visų 
mūsų skaitytojų (apskritai vi
sų lietuvių) sveikata . 

Administracijos tarnautojos, 
talkinamos Aldonos Sobies-
kienės, kuri nutraukė „pensi
ninkės poilsį" ir mielai atėjo 
padėti, ir Gražinos Makaus
kaitės, atliko įvairius patar
navimus lankytojams. Džiugu, 
kad daug kas domėjosi knygo
mis ir jų maišus išsinešė 
namo. Tvirtinama, kad buvo 
parduota daugiau negu 500 
knygų! (Žmonės ypač pirko Šv. 
Raštą ir žodynus). Vien tik Al-
vudas, dr. Jono Adomavičiaus 
dėka, nupirko 200 lietuviškų 
knygų. 

„Draugas" yra nuoširdžiai 
dėkingas Joe Kuliui, kuris pa
sirūpino Cook County ir Sv. 
Kryžiaus ligoninių darbuotojų 
pakvietimu. Bet tai dar ne vis
kas! Jo dėka atvyko ugniage
sių mašina, greitosios pagal
bos automobilis, raitosios Či
kagos policijos atstovė, polici
jos pareigūnai su šunimis, ku
rie padeda kovoti su nusikalti
mais, buvo Marąuette Parko 
apsaugos atstovai, vaikams 
parūpintas „mėnulio tramply-
nas", kuriame jie šokinėjo ir 
žaidė. Be to, vaikai galėjo pa
sijodinėti mažais arkliais, ku
rių „nuomą" apmokėjo Mid
land bankas, buvo jiems ir 
spalvingų balionų, ir kitokių 
žaidimų, kuriems vadovavo 
Dalia Badarienė su talkinin
kėmis. 

O vaikų šventėje buvo tikrai 
apsčiai — visų pirma Meno 
mokyklėlės auklėtiniai, kurie 
atliko gražią programėlę. Pro
gramos dalį atliko ir Lietuvos 
Vyčių šokėjų grupelė, pade
monstravusi šį kartą ne tau
tinius, o pramoginius šokius, 
kurie galbūt geriau tinka va
saros šventei. Esame nuošir
džiai dėkingi Ligijai Tautku-

Užkandę žada, gegužines dalyviai lauke laimingųjų bilietėlių numerių paskelbimo. 

vienei, kuri paruošė šią pro
gramos dalį. 

Vaikams buvo suruoštas 
piešimo ant šaligatvio konku-
sas, kurio mecenatė buvo Rū
ta Staniulienė, naujai atidary
to First Personai banko vy
riausioji viceprezidentė. Kon
kurse dalyvavo 28 vaikai, nuo 
maždaug 3 iki 11 metų am
žiaus. Nors 4 laimėtojai buvo 
išrinkti, bet pralaimėjusių ne
buvo, nes R. Staniulienė vi
siems įteikė po piniginę do
vaną. 

Pradedant šv. Mišiomis t. 
marijonų koplyčioje ir pras
mingu kun. Viktoro Rimšelio, 
MIC, pamokslu, baigiant pa
skutiniu dainos aidu ir A. Bar-
niškio muzikos akordu, pirma
sis „Draugo" sukaktuvinis 
renginys buvo tikrai sėkmin
gas. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kuriuos čia paminė
jome, bet taip pat visiems 
svečiams, ypač neseniai šiame 
krašte esantiems. Buvo labai 
malonu juos matyti šventėje, 
matyti, kaip gražiai visi su vi
sais bendravo — nejautėme 
jokių sprūdžių, jokių „mes ir 
jūs" — visi buvome vienos tau
tos vaikai, susirinkę į malonų 
vasaros vidurio pabendravi
mą. D.B. 

Nuotr. Jono Kuprio 

„Draugo" spaustuves darbininkai Skirmantas Jankauskas ir Edmundas 
Zakarauskas stebėjo, kad gegužinės svečiai nepritrūktų maisto. Jų dėka 
ant stalų prieš pat svečių nosį žaibo greitumu išdygdavo vis nauji ga
ruojantys viščiukai, dešros ir kugelis. Nuotr. Jono Kuprio 

Čikagos policijos pareigūnė demon
stravo, kokių gudrybių yra išmoky
ti policijos šunys. 

Nuotr. Bernardo Kordell 
Vaikų piešinių konkurse su užsidegimu dalyvavo mažieji lietuviukai. 

Nuotr Jono Kuprio 

Medžių pavėsyje kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, ir poetas Apolina
ras Bagdonas filosofavo apie poezijos ir būties prasme. 

Nuotr Jono Kuprio 

Pasipuošę naujais jubiliejiniai* „Draugo" marškinėliais, (ii kairės) Jurgis Vidžiūnas, Antanas Valavičius. Algis 
Čepėnas ir Vaclovas Jakovickas „Draugo" svetelius vaišino įvairiausiais gėrimais, tarp jų ir lietuvišku „Ute
nos" alumi. Nuotr Jono Kuprio 


