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Rytoj — priedas Kultūra: menas, litera
tūra, mokslas. 

G. Kirkilas: 
studentai 
nebėgs 
į užsienĮ 

Vilnius, birželio 14 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas sako 
nebijantis, kad studentai po mokslo 
ir studijų sistemos reformos išva
žiuos studijuoti svetur, nes Lietuvoje 
aukštasis .mokslas bus reformuoja
mas būtent pagal užsienyje vyrau
jantį modelį. 

Apie pavojų, kad studentai gali 
išvykti studijuoti į užsienį, prabilta 
todėl, kad partijų pasirašytame susi
tarime dėl studijų reformos, numa
tančios beveik visuotinį mokestį už 
aukštąjį mokslą. Pagal reformos pro
jektą, planuojama išplėtoti paskolų 
sistemą, o geriausiai besimokančius 
atleisti nuo jos grąžinimo. 

ŠALFASS žaidynėms pasibaigus 

Šiame 
numery/e: 

Laurynas Misevičius 
ŠALFASS Rytų apygardos 

pirmininkas 

Praėjusią^ savaitę prasidėjo ir pa
sibaigė visų Siaurės Amerikos spor
tui neabejingų lietuvių^ ilgai lauktas 
savaitgalis — 57-osios ŠALFASS me
tinės žaidynės New York, kurių pa
baigoje buvo išdalinti 7 medalių 
komplektai krepšinio ir tinklinio 
varžybų laimėtojams. 

Nuo penktadienio vakaro iki 
sekmadienio popietės šiauriniame 
New York Manhattan rajone esan
čiame CCNY („City College of New 
York") pastate rungėsi 34 vyrų „A" 
(pusiau profesionalių ir universite
tuose žaidžiančių krepšininkų) ir 
„B" (mėgėjų) lygio, jaunių (iki 18 m. 
amžiaus) ir moterų krepšinio ko
mandos. O netoliese Bronx rajono 
prieigose įsikūrusiame „American 
Turners" klube nuo ankstyvo šešta
dienio rytmečio rungtyniavo 8 vyrų, 
moterų bei mišrios Siaurės Amerikos 
lietuvių tinklinio ekipos. 

Istorija ir dabart is 

Žaidynes suorganizavo vienas 
seniausių JAV mūsų tautiečių įsteig
tų Lietuvių atletų klubų New York 
LAK, savo veiklos pradžią siejantis 
su dar 1901 m. Brooklyn, NY, subur
ta „Ateities" organizacija, už poros 
metų oficialiai „perkrikštyta" į „Lie
tuvos gimnastikos klubą" ir įregis
truota New York valstijoje. 1960 m. 
iš visų New York lietuvių atletinių 
organizacijų beliko LAK, po savo vė-

Moterų krepšinio turnyro 1 vieta — Toronto „Vytis". Danos Vainauskienės nuotr. 

liava subūręs visus šių apylinkių lie
tuvius, kultivavusius įvairias sporto 
šakas. Populiariausios tarp jų buvo 
europietiškas futbolas, stalo tenisas, 
šachmatai, tinklinis ir krepšinis. 

Su žymiausio visų laikų lietuvio 
lauko teniso žaidėjo Vito Gerulaičio 
pasauline sėkme ypač sustiprėjo ir 
New York LAK tenisininkai, o Vitas 
visuomet buvo aktyvus šios organiza
cijos narys. Kada 1971 m. gyventi į 
didžiausią Amerikos miestą iš kaimy
ninės Kanados mūsų tautiečių „sos
t inės" Toronto atvyko garsus lietuvis 
sportininkas Pranas Gvildys, vietinis 
LAK atgimė dar platesnei veiklai, ku
ri tęsėsi beveik 3 dešimtmečius. Ta
čiau 2002 m. net „Klevo lapo" šalies 
čempionu (1958 m.) tapęs ilgą laiką 

nenugalimuoju išeivijos stalo teniso 
pasaulyje tituluotas tuometinis New 
York LAK pirmininkas staiga iškelia
vo į Anapilį ir niujorkiečiams lietu-
viams-sportininkams atėjo t ikrai ne
lengvas laikmetis. 

Beveik tuo pat metu pranciškonų 
vienuolių ordinas pareiškė ul t imatu
mą NYLAK ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms per 2 savaites apleisti 
„Kultūros židinio" patalpas ir išsi
kraustyti su savo medžiaga ir archy
vais. Vis dėlto nebuvo lemta per 100 
metų istoriją menančiam Lietuvių at
letų klubui išnykti iš mūsų t au tos 
išeivijos sporto žemėlapio. Į čia atvy
kę „trečiabangiai" entuziastai iš Lie
tuvos bei keletas JAV gimusių lietu
vių imigrantų Nukel ta j 2 ps l . 

•Sporto apžvalga. 
57-osioms ŠALFASS 
žaidynėms pasibaigus. 
•Ed. Sulaičio futbolo 
apžvalga. 
•Atsainus požiūris į 
laisvės gynėjus. 
•Kaip išlikti: Nijolės 
Sadūnaitės ir Alfonso 
Svarinsko likimai. 
•Kelionė į Jeruzalę (LII). 
•Moterų klubo popietė. 
•Dainavos istorija 
albume. 
•Klaipėdos pilies teatro 
spektaklis. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.59 LT 
1 E U R — 3.45 LT 

V. Adamkus: skubėkime 
perimti laisvės gynėjų žinias 

Vilnius, birželio 14 d. (ELTA) — 
Skubėti perimti tremtinių ir laisvės 
kovotojų žinias ir dvasią, naudotis 
gyvais atsiminimais tų, kurie savo 
auka praeityje kūrė Lietuvos dabartį 
ir ateitį, jaunąją kartą kvietė prezi
dentas Valdas Adamkus, ketvirtadie
nį kalbėdamas okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų pager
bimo ceremonijoje prie paminklo 
tremtiniams ir politiniams kaliniams 
Vilniuje. 

„Šiandien kalbame tiesą apie tų 
metų įvykius ir žmones, kurie pusę 
amžiaus buvo šmeižiami ir niekina
mi. Deja, daug to meto prievartos au
kų ir liudytojų jau iškeliavo į Anapilį, 
o Gedulo ir vilties dieną mini jų ko
vos draugai, jų vaikai ir vaikaičiai. 
Nenuvertinkime laisvės dalyvių at
minties ir patirties, nepraleiskime 
progos gauti gyvąsias istorijos pamo
kas. Laisvės gynėjų autentiški išgy
venimai — tai pats didžiausias pa
triotinio auklėjimo aukso fondas, ku
rio neatstos jokie vadovėliai", — pa-
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Aukų pagerbimo ceremonija Naujosios 
Vilnios geležinkelio stotyje. Eltos nuotr. 

brėžė V Adamkus. 
Gedulo ir vilties dieną prisime

nant ir pagerbiant nužudytus, iš
tremtus, priverstinėje emigracijoje 
užgesusius tautiečius, baltų lelijų ir 
lauko gėlių puokštės padėtos prie pa
minklų Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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DRAUGAS, 2007 m. birželio 15 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

57-osioms SALFASS 
žaidynėms pasibaigus 
Atkelta iš 1 psl. vaikų per 

praėjusius keletą metų atgaivino 
New York LAK taip, kad didžiausia 
užsienyje gyvenančių lietuvių įkurta 
sporto sąjunga 2006 m. rudenį pa
tikėjo niujorkiečiams surengti savo 
kasmetines žaidynes, kuriose praeitą 
savaitgalį dalyvavo apie 400 išeivijos 
lietuvių krepšininkų bei tinklininkų. 
Nors buvo nemažai skeptikų, abejo-
jusių savo patalpų neturinčių New 
York lietuvių - sporto mėgėjų - gali
mybėmis surengti aukšto lygio varžy
bas po tokios ilgos (apie 15 metų) per
traukos, tarsi a.a. Prano Gvildžio 
auros padedami, visos Amerikos 
„centru" vadinamo didmiesčio atsto
vai pateisino SALFASS funkcionierių 
ir plačiai po šį žemyną išsisklaidžiu
sios lietuvių bendruomenės viltis bei 
deramai suruošė 57-ąją Siaurės Ame
rikos mūsų tautiečių sporto šventę. 

Varžybų pradžia 

Pirmieji penktadienį SALFASS 
žaidynių programoje ėmė varžytis 
vyrai krepšininkai, o šeštadienį va
karop paaiškėjo visos į krepšinio tur
nyrų pusfinalius iškopusios koman
dos, o taip pat ir tinklinio varžybų 
finalininkai. Vyrų „A" lygio pirma
jame pusfinalyje daugkartiniai pana
šių varžybų nugalėtojai Čikagos „Žal
girio" krepšininkai nugalėjo iš toliau
siai atvykusius Los Angeles (Califor-
nia) „Bangos" varžovus rezultatu 
49:42, o antrajame pusfinalyje kita 
čikagiečių ekipa „Lituanica" įveikė 
Toronto „Vyties" komandą 44:35. 

Vyrų „B" lygio pusfinaliuose 
rungtyniavo net 2 stambiausios Ame
rikos lietuvių „sostinės" sporto klubo 
Čikagos A.S.K. „Lituanica" penketu
kai - pirmoji komanda turėjo pripa
žinti aikštelės šeimininkų New York 
LAK-2 pranašumą 47:63, o „Litua-
nica-2" vyrai sugebėjo įveikti Bosto
no „Grandies" krepšininkus 62:44. 

Šeštadienio vakare visi svečiai ir 
57-ųjų SALFASS metinių žaidynių 
dalyviai rinkosi į ne vien tik vieti
niams niujorkiečiams gerai žino-

/"*C 

Laurynas Misevičius su Dariumi Kas
paraičiu, ledo ritulio žvaigžde iš 
New York „Rangers" NHL komandos. 

Donos Vainauskienės nuotr. 

mame čekų bare „Bohemian Hali & 
Beer Garden" istorinėje Astoria vie
tovėje, kur New York LAK (pirmi
ninkas Tomas Lora) suruošė sporto 
šventės dalyviams susipažinimo va
karonę. Jaunimas šėlo prie populia
riausios DJ Donato parinktos lietu
viškos ir europietiškos muzikos ligi 
paryčių! 

Pirmieji laimėjimai ir 
apdovanoj imai 

Moterų ir jaunių turnyruose už
siregistravus dalyvauti po 5 koman
das, varžybos vyko kiek kitokiu prin
cipu. Į sekmadienį ryte surengtus 
finalus iškopė Čikagos „Lituanica" 
bei New York/New Jersey jungtinė 
jaunių ekipos ir Toronto „Vyties" bei 
jungtinės New York/New Jersey vals
tijų moterų penketukai. Netrukus 
paaiškėjo pirmieji 57-ųjų SALFASS 
žaidynių nugalėtojai. Kaip ir pridera, 
pirmosioms apdovanojimus varžybų 
organizatoriai nusprendė išdalinti 
moterims. Daugkartinės pastarųjų 
metų varžybų laimėtojos, Toronto 
„Vyties" krepšininkės nepaliko jokių 
vilčių, nugalėdamos priešininkes 
47:37. 

Naudingiausia turnyro žaidėja 
išrinkta Hamilton (Kanada) gimusi 
Ashley Kuncis, kuriai atiteko New 
York LAK įsteigtas specialus prizas. 

Nukelta į 8 psl. 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

„LTTUANICOS" 
FUTBOLININKAI PELNĖ 

3 TAŠKUS 

„Lituanicos" futbolo ekipa pra
ėjusį sekmadienį (birželio 10 d.) 
uždirbo tris taškus, išvykoje 2:1 
įveikę lenkų „Highlanders" futboli
ninkus. Nors rungtynių rezultatas 
nedidelis ir pergalė atrodo gana 
kukli, tačiau lietuviai turėjo nemažai 
progų ją padidinti, tačiau pritrūko 
laimės. 

Jau antrą žaidimo minutę lietu
viai pirmavo 1:0, tačiau netrukus 
lenkai išlygino rezultatą. Ir tik po 
pertraukos „Lituanicos" vyrams pa
vyko įmušti antrąjį įvartį. To pakako 
iškovoti tris taškus ir išlikti pirmau
jančių vietoje „Metropolitan" lygos I 
divizijos „raudonoje" grupėje. 

Paskutinis ratas bus žaidžiamas 
šį sekmadienį, birželio 17 d. 
„Connections" komandos aikštėje. 
Varžovai turi tiek pat taškų kaip ir 
lietuviai, tik jų įvarčių santykis yra 
geresnis. Todėl, norint užimti pirmą 
vietą, reikia tik pergalės. 

Norisi palinkėti „Lituanicos" vy
rams geros sėkmės mušant įvarčius. 
O tada bus galima džiaugtis pergale. 

Veteranai žaidžia pergalingai 

Dar geriau negu „Lituanicos" 
vyrai žaidžia klubo veteranai. Jie 
savo grupėje tvirtai stovi pirmoje 
lentelės vietoje ir yra nepavejami. Po 
pergalės prieš „Vikings" futboli
ninkus (3:2), jie jau užsitikrino čem
pionų vardą. Lietuvių sąskaitoje — 
35 taškai. Antroje vietoje eina 
„Schwaben" su 26 taškais, o trečioje 
— „Poseidon" (irgi 26 taškai), tačiau 
ši komanda yra sužaidusi vienomis 
rungtynėmis mažiau negu dvi pirmo
sios. 

Tad mūsų veteranus jau galima 
sveikinti su čempionų vardo iškovo
jimu. 

JAV FUTBOLO RINKTINĖS 
DVI PERGALĖS 

JAV futbolo rinktinė iškovojo du 
laimėjimus CONCALAF „Gold Cup" 
varžybose. Pirmame susitikime pra
ėjusį šeštadienį Carson mieste Cali-
fornia 2:0 įveikė Trinidadą ir Tobagą, 
o antradienį Foxborough, MA 
nugalėjo Salvadorą — 4:0. 

Rungtynes su Salvadoro rink

tine, kurias stebėjo daugiau negu 
26,000 žiūrovų, amerikiečiai pergalę 
pasiekė gana lengvai. Jau pirmame 
kėlinyje jie pirmavo 2:0, o antrame — 
dar pridėjo du įvarčius. 

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖ PAKILO AUKŠTYN 

Po pergalės 2008 m. Europos 
čempionato atrankos varžybose prieš 
Gruziją Lietuvos futbolo rinktinė 
Tarptautinės futbolo federacijos 
(FIFA) lentelėje pakilo aukštyn: iš 92 
vietos į 79. 

v 

Šiomis dienomis paskelbtoje pa
saulio rinktinių lentelėje pirmą vietą 
išlaikė Italija, prieš kurią Lietuva 
praėjusį trečiadienį Kaune pra
laimėjo 0:2. Į antrą vietą (iš ketvir
tos) pakilo Prancūzija. Toliau ko
mandos rikiuojasi taip: Brazilija — 
trečia, Vokietija — ketvirta, Argen
tina — penkta, Portugalija — šešta, 
Ispanija — septinta, Anglija — 
aštunta, Olandija — devinta, Čekija 
— dešimta. 

Mūsų kaimynai latviai užima 
107 vietą, o estai — 121. Gruzija po 
pra-laimėjimo lietuviams iš 92 vietos 
nukrito į 97. 

Bostono ..Grandies" ir Los Angeles ,,Bangos" tinklininkai. Donos Vainauskienės nuotr. 
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Atsainus požiūris į Laisvės gynėjus 
POVILAS JAKUČIONIS 
Seimo narys 

ANTANAS N. STASIŠKIS 
Seimo narys 

1941 m. birželio 14 dieną, prieš 
66 metus, prasidėjo pirmasis masinis 
Lietuvos gyventojų trėmimas. Bir
želio 15 d. sukanka 67 metai, kai 
Raudonoji armija su 200 tūkst. karių 
okupavo nepriklausomą ir savo neu
tralumą viešai deklaravusią Lietuvos 
Respubliką. Nepraėjus nė mėnesiui 
po okupacijos NKVD pradėjo masi
nius Lietuvos valstybės pareigūnų ir 
veikėjų suėmimus. 

1940 m. liepos 10-17 dienomis 
suimta daugiau nei 2,000 žmonių. 
Areštai, suėmimai tęsėsi ištisus me
tus, suimta per 6000 žmonių. 1941 
metų pavasarį prasidėjo tikras 
Lietuvos gyventojų genocidas. Gegu
žės ir birželio mėnesiais NKVD dar 
suėmė apie 300 lietuvių karininkų. 
Tarp jų — ir Lietuvių aktyvistų fron
to (LAF) Vilniaus štabo vadovybę. 
Dauguma jų buvo sušaudyti Červenė
je, Gorkio kalėjime Nr. 1 ir kitose 
SSRS vietovėse. 1941 m. birželio 14-
18 dienomis bolševikai, padedami 
vietos kolaborantų, ištrėmė 14 tūk
stančių, kitais duomenimis — 18 tūk
stančių niekuo nekaltų civilių žmo
nių, daugiausia moterų, vaikų ir se
nelių, anksčiau areštuotųjų asmenų 
šeimų narių. Buvo tremiami inteli
gentai, mokytojai, ūkininkai, visuo
meninių organizacijų vadovai. 

Akivaizdu, kad okupantai sten
gėsi fiziškai sunaikinti organizuotis 
sugebančią ir savarankiškai mąs
tančią visuomenės dalį, nes trėmė i 
paties atšiauriausio, žmonių gyveni
mui netinkančio klimato teritorijas. 

Iš pirmojo trėmimo po daugelio metų 
į Tėvynę sugrįžo labai mažai fiziškai 
bei dvasiškai stipriausių tremtinių. 
Gaila, kad valstybė iki šiol r imtai 
nesiima suskaičiuoti savo piliečių, 

.ištremtų į Sibirą. Kiek jų sugrįžo? 
Kiek mirė tremtyje ar liko ten gyven
ti ir asimiliavosi? Pasikliaujama vien 
KGB archyvų duomenimis, o jie 
mums, tremtiniams, jokio pasitikėji
mo nekelia, be to, didelė dalis ar
chyvų neišliko. 

Masinės represijos, t rėmimai , ka
linių žudymai be teismo, be teisės į 
gynybą, suimtųjų kankinimai ir nu
žudymai tardant tęsėsi iki pat Stalino 
mirties, o neretais atvejais ir vėliau. 
Tai visiškai pagrįstai reikia vadinti 
gyventojų genocidu. Deja, tarptau
tinės organizacijos iki šiolei šį faktą 
vengia pripažinti ir priversti dėl ge
nocido kaltas valstybes at lygint i 
aukoms padarytą žalą. 

Liūdna pagalvojus, kad Vakarų 
politikai ir jų visuomenės veikėjai 
gerbia tik nacizmo aukas . Komu
nizmo teroro aukų kančios jiems sve
timos, nes jų artimieji nuo komunis
tinio teroro nenukentėjo. Mūsų argu
mentų jie negirdi ir nesupranta, kad 
komunizmą reikia smerkti lygiai taip 
pat. kaip ir nacizmą, o gal ir griež
čiau. 

Vis dėlto atrodo, kad šiokių tokių 
pragiedrulių jau yra. Nuomonių kiti
mą rodo keletas Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos, Europos 
Parlamento pareiškimų bei rezoliuci
jų ir Europos Komisijos pažadai 
viešai ir plačiai svarstyti ne tik naciz
mo, bet ir totalitarinių komunistinių 
režimų nusikaltimų klausimus, kad 
būtų ats tatytas visiškas is torinis 
teisingumas be nutylėjimų ir vien
pusiškumų. Tam turėjo įtakos mūsų 

Kai Tėvynei kyla pavojus ir reikia stoti į jos 
gynybą, retas stoja. Dauguma sulenda į plyšius. 
O atsainus valdžios požiūris į buvusių Laisvės 
gynėjų socialinius poreikius tik skatina atsako-
mybės už savo valstybę menkėjimą. 

europarlamentarų veikla, Seimo Už
sienio ir Europos reikalų komitetų 
svarstymai ir teisingumo ministro R. 
Baguškos bandymas vetuoti Europos 
Tarybos sprendimą laikyti krimi
nal iniais t ik nacių nusikaltimus, 
apeinant komunistinių režimų nu
sikaltimus. 

I r pati mūsų valstybė menkai 
rūpinasi ir mažai domisi išgyvenusių 
genocidą bei Laisvės kovų dalyvių 
teisėmis, jų socialiniu saugumu. Ne
sirūpina, ar buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai neskursta, ar jie turi būs
tą. Ar visiems grąžinta okupantų 
a t imta jų ar jų tėvų nuosavybė. Ar jie 
gali savo lėšomis gydytis senatvėje vis 
st iprėjančius negalavimus, atsilie
piančius sužeidimus nuo čekistų kul
kų ar patirtų kankinimų tardant, a r 
katorgiškų darbų nežmoniškomis 
sąlygomis Sibire. Tremtiniai neturi 
jokių išimtinių lengvatų nei sanatori
jose, nei reabilitacijos centruose, nei 
kitose sveikatos įstaigose, nei įsigy
j a n t medikamentus. Mes prašome 
didesnių lengvatų nei turi kiti pen
sininkai ir ligoniai. Į mūsų primi
nimus ir prašymus valdžia įžeidžian
čiai atsako: „Jūsų daug, o pinigų — 
mažai . Reikia visiems lygiai po 
truput į dalinti." Kai Tėvynei kyla 
pavojus ir reikia stoti į jos gynybą, re
tas stoja. Dauguma sulenda į plyšius. 
O atsainus valdžios požiūris į bu
vusių Laisvės gynėjų socialinius po
reikius tik skatina atsakomybės už 
savo valstybę menkėjimą. Veteranai 
gerbiami ir jais rūpinamasi visur ir 
visada, net Vladimiro Putino Rusi
joje! 

Prieš dvejus metus, birželio 30 
dieną, Seimas bendru sutar imu 

priėmė viltį teikiančią rezoliuciją 
„Dėl sovietinės okupacijos Lietuvoje 
65-ųjų metinių ir pirmojo masinio 
Lietuvos gyventojų trėmimo sukak
čių minėjimo." Šioje rezoliucijoje pri
pažįstama, kad buvę tremtiniai ir 
politiniai kaliniai jaučiasi socialiai 
neapsaugoti, kad yra tokių, kuriems 
iki šiol negrąžintas okupacinės val
džios atimtas turtas. Seimas pažadėjo 
priimti reikiamus įstatymus, kad 
buvusių tremtinių ir politinių kalinių 
socialinė apsauga būtų iš esmės pa
gerinta. Tokie įstatymų projektai 
Seimui buvo pateikti. Bet žengtas tik 
nedidelis žingsnelis — 34 litais padi
dinta valstybinė Nukentėjusių asme
nų pensija. 

Šią Gedulo ir vilties dienos mi
nėjimo savaitę dar kartą paprašėme 
buvusiems politiniams kaliniams ir 
tremtiniams labai svarbius įstatymų 
projektus įrašyti į Seimo posėdžių 
darbotvarkę. Vilties dieną viliamės ir 
tikimės, kad Seimo valdyba ir visi 
Seimo nariai įvykdys dvejų metų 
senumo pažadą iš esmės pagerinti 
buvusių politinių kalinių ir tremtinių 
socialinę apsaugą ir šiemet padidins 
Nukentėjusiųjų asmenų pensijas 
nors iki 200 litų. 

Laisvės kovų dalyviai ir tremti
niai pagrįstai mano, kad jeigu Vy
riausybė, ūkio, socialinės apsaugos ir 
darbo bei užsienio reikalų ministrai 
rūpintųsi iš Rusijos gauti kompen
sacijas už nemokamą politinių kali
nių ir tremtinių darbą Sibire taip, 
kaip dabar rūpinasi naftotiekio „Druž-
ba" darbo atnaujinimu, tai mums 
nereikėtų nusižeminus kaulyti iš 
Lietuvos biudžeto simbolinių nuken
tėjusiųjų asmenų pensijų padidinimo. 

Parengta pagal pranešimą Ge
dulo ir vilties dienos minėjime birže
lio 14 d. Seime. 

(Pranešimas sutrumpintas) 

„DRAUGO" PRENUMERATOS 
KAINORAŠTIS 

3 mėn. 
57.00 

100.00 

K t remt i es Sibire negr įžo daug l ie tuviu. Juos dar mena v i e n u r k i t u r i.š'ikn 
krvžiai Sibiro p la tumose. 

Ievos Butkutės ~uc+r 

Nuo liepos 1 d. 
Kasdien Metams 1/2 metu 
JAV 150.00 80.00 
Pirma klase kasdien 340.00 
Pirma klase visos savaitės 240.00 

Kanada (US $) 215.00 130.00 
Į Lietuvą ir ki tur oro paštu 600.00 300.00 
Į Lietuvą reg. paštu 120.00 66.00 

Tik šeš tad ien io laida 
JAV 95.00 70.00 
Kanada (US $) 150.00 120.00 
Į Lietuvą ir kitur oro paštu 220.00 120.00 
Į Lietuvą reg. paštu 70.00 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

„DRAUGAS" 
www.draugas.org 

48.00 
75.00 

http://www.draugas.org
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KAIP IŠLIKTI: NIJOLĖS SADUNAITES 
IR ALFONSO SVARINSKO LIKIMĄ 

Šie du žmonės į lietuvių tautos 
istoriją įrašyti kaip laisvės šaukliai. 
Abiejų biografijos kalba pačios už 
save: patirta daug išgyvenimų, kan
kinimų, KGB persekiojimų, Sibiro la
gerių šaltis. Kaip išgyventi, kaip at
sispirti, kaip nesuklupti? Į tai atsako 
pačių herojų žodžiai... 

Nijolė Sadūnaitė: 
„Mane stiprino tikėjimas. Para

doksas - laimingiausias dienas ir 
naktis išgyvenau KGB rūsiuose, nes 
jaučiau, kad esu kalinama už teisybę. 
Ir meldžiausi už visus - labiausiai už 
tuos, kurie paskirti mane bausti... 
Bendraudama su jais, rodydavau tik
rą sangvinikės charakterį - šaipyda-
vausi. Į grasinimus pasodinti penkio
likai metų atsikirsdavau: už teisybę 
su malonumu ir antra tiek atsėdė
čiau... Įdomiausia, kad mano laisvų 
minčių, garsiai giedamų šventų gies
mių jie išsigąsdavo labiau, nei aš - jų 
antrankių. Kai sykį po nosimi pakišo 
ateistinio turinio knygą, švystelėjau į 
šiukšliadėžę. O kai buvau priversta 
pasiaiškinti, kodėl taip pasielgiau, 

atrėžiau: 'O jūs, pridarę į puodą, lai
kytumėt jį ant stalo panosėj?!' Ir dar 
- paradoksas: net už patį kandžiau
sią humorą nė karto nebuvau paso
dinta į karcerį. Argi tai ne Dievo va
lia?.. Todėl nei atgimimo laikotarpiu 
pustrečių metų trukusios kelionės po 
Vakarų Europą, JAV, nei susitikimai 
su iškiliais pasaulio žmonėmis - nie
kas man nesuteikė tokios laimės ir 
prasmės, kaip laikas, praleistas ne
laisvėje. O dėl baimės... Labiau gąs
dindavo tarakonai ir žiurkės nei uni
formuotų sugumiečių jėga. Sibire, 
tremtyje, baisiausia būdavo laukti 
nakties, nes tada nuo barako lubų 
imdavo kristi blakės." 

(Valdas Putreikis, „Laisvės 
pranašė", „Moteris") 

Kunigas Alfonsas Svarins
kas: 

„Be abejo, atsakymas aiškus -
Dievas. Ir gyvas tikėjimas, kad vieną 
kartą Tėvynė kelsis, o mes turime su
daryti visas sąlygas, kad kuo daugiau 
mūsų tautiečių išsilaikytų ir fiziškai, 
ir dvasiškai. Dauguma lietuvių lage

ryje dvasiškai atsilaikė gerai, tačiau 
fiziškai ne, kadangi buvo nepaprastai 
sunkios sąlygos. Buvo sunku, bet ir 
ten buvom įsisteigę bažnyčią, mel
dėmės, susirinkdavo graži publika. 
Be to, lageryje buvo griežta tvarka. 
Lietuviai susitarė tarp savęs, kad jei 
kartais kas susikeiks rusiškai, tam 
duos sprigtą į pakaušį. Lietuviai tik
rai buvo dori: nesikeikė, nevogė ir, 
svarbiausia, nebuvo šnipų. 

...<...> man sunkių laikotarpių 

lyg ir nebuvo. Na, buvo rūsčių dienų, 
kartais darganos, bet buvo ir saulėtų. 
Manau, kad ir būdamas lageryje jau
čiausi laimingas, nes du kartus per 
metus - prieš Velykas ir prieš Ka
lėdas - beveik visi lietuviai eidavo iš
pažinties ir šventosios Komunijos. Ir 
kitiems patarnaudavau - lenkams, 
rusams." 

(Reda Sopranaitė, „Kas jūs, kunige 
Alfonsai Svarinskai", „Kitas pasir inki
mas") 

Šiuos iškilius žmones bus galimo išgirsti birželio 17 d., 
sekmadienį, ALTo Čikagos skyriaus ruošiamame Birželio 
tremties minėįime. 10:30 v. r. - bus aukojamos sv. Mišios 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, po šv. Mišių -
minėjimas seserų kazimieriečių vienuolyno salėje Motiniš
kajame name (2601 VV. Marquette Re/., Chicago). 

Visus nuoširdžiai kviečiame. 

ALFONSO SVARINSKO AUTOBIOGRAFIJA 

Kunigas Alfonsas Svarinskas. 

Gimiau 1925 metais sausio 21 
dieną Ukmergės apskrities, Deltuvos 
valsčiaus, Kardėnų kaime ant smėlė
to Šventosios upės kranto. Tėvai — 
vidutiniai ūkininkai, giliai religingi ir 
sąmoningi lietuviai. Pirmoji mokyto
ja buvo senelė, mokė iš maldaknygės. 
Vėliau mokiausi Vidiškių, Ukmergės 
ir Deltuvos pradžios mokyklose, Uk
mergės Antano Smetonos gimnazijo
je. 1942 metais rudeni nuvažiavau į 
Kauno kunigų seminariją. 

Į pogrindžio darbą įsitraukiau 
dar gimnazijoje. Seminarijoje vedėme 
planingą laisvės kovą. Ir 1946 metais 
pavasarį KGB pradėjo persekioti. 
Teko pereiti į aktyvų pogrindį. Gruo
džio mėnesį buvau areštuotas. Po 
trijų mėnesių žiaurių tardymų ir 
kankinimų karo tribunolas nuteisė 
pagal Rusijos Federacijos BK 17—58 
la—11 10 metų darbo pataisos lage
rių ir 5 metus be teisių. Maskva pagal 
mano skundą dėl kankinimų teismo 
sprendimą panaikino ir perdavė nau
jam tardymui. Šį sykį jau nebekanki
no, bylos nesudarė ir 1948 metais ba
landžio mėnesį Maskvos OSO pagal 
tą patį straipsnį nuteisė vėl 10 metų. 

Šiaurės užpoliarija, nežmoniš
kos lagerių sąlygos apdovanojo plau
čių džiova. Bet, ačiū Dievui, gyvybę 
išsaugojau ir 1956 metais grįžau į 
Lietuvą. Tada buvo politinis atlydis, 
galėjau dirbti kunigu Kulautuvoje ir 
Betygaloje. Bet ir vėl moksleiviai ma
ne įtraukė į savo draugiją. 1957 me
tais per Kūčias, padarė kratą ir paė
mė A. Šapokos istoriją bei keletą senų 
knygų, išleistų dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje. 1958 metais areštavo ir vėl 
6 metai už antimarksistinės, antiso-
vietinės literatūros laikymą. Šį kartą 
pagal LTSR BK 68 straipsnį. Mor-
dovijoje už veiklą lageryje už akių 
1961 metais buvau nuteistas LTSR 
Aukščiausiojo teismo, pripažintas 
„Osobo opasnyj recidivist" ir buvau 
įgrūstas į Mordovijos lagerių kalėji
mą, kuris vadinosi „Kamenyj mešok". 

Turėjau daug puikių draugų: 
Abezėja — profesorius L. Karsavinas, 
generolas leitenantas Jonas Juodi-
šius, vyskupas Pranciškus Rama
nauskas ir kiti. Mordovijoje kanau
ninkas Petras Rauda, arkivyskupas 
(vėliau kardinolas) Jozef Slipyj. Ir 
taip konclageryje veltui laiko nelei
dau, galėjau studijuoti ir augti Dievo 
ir Tėvynės meilėje. 

Antrą kartą grįžus leido dirbti 
kunigu tik po 20 mėnesių ir buvau 
nuolatinėje KGB priežiūroje. Dirbau 
Miroslave (Alytaus rajonas), Kudir
kos Naumiestyje ir Igliaukoje, kartu 
aptarnaudamas ir Patilčių parapiją. 
1976 metais buvau išvarytas į Vi
duklę ir 1983 metais vėl areštuotas 
bei nuteistas 10 metų (penki lagerio 
ir trys trėmimo). 

Bendradarbiavau „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikoje" ir 1979 
metais drauge su kitais kunigais 
sukūrėme „Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetą" (TTGKK). 

1983 metais patekau į Permės 
lagerius. Kalinių buvo nedaug, bet M. 
Gorbačiovas sugebėjo rafinuotai kan
kinti ir prievartauti kalinius. Ir vėl 
pagrindinis kaltinimas —katalikiš
kojo jaunimo apiplėšimas nuo oku
pantų ideologijos. 

1988 metais JAV prezidentas R. 
Reagan, lankydamasis Maskvoje, pa
prašė M. Gorbačiovą mane paleisti. Ir 
tų pačių metų rugpjūčio 23 dieną bu
vau ištremtas į užsienį — Vokietiją 
iki sovietų imperijos galo. Po dvejų 
metų, aplankęs lietuvių telkinius 
visame pasaulyje ir susitikęs su dau
geliu pasaulio veikėjų, grįžau į Lie
tuvą. 

Dirbau kardinolo V Sladkevi
čiaus kancleriu, vyriausiuoju Lietu
vos kariuomenės kapelionu. 1991 m. 
rugsėjo 14 d. buvau išrinktas į Aukš
čiausiąją Tarybą. Nuo 1987 metų 
buvau kunigu pagalbininku Kauno 
Prisikėlimo bažnyčioje ir Įgulos baž
nyčios rektoriumi. 
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FELICIJOS NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
BIOGRAFIJA 

Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. 
Dotnuvoje, Akademijos dėstytojo šei
moje. Kadangi ji, kaip visos inteligen
tų šeimos, buvo įtraukta į išvežamų į 
Sibirą sąrašą, per visą stalininės 
represijos laikotarpį Sadūnai nuolat • 
keitė gyvenamąją vietą ir taip išvengė 
deportacijos. 

1969—1970 m. N. Sadūnaitė bai
gė medicinos seserų kursus ir visą 
gyvenimą dirbo medicinos seserimi. 

1956 m. Įstojo į pagrindinį vie
nuolyną ir nuo to laiko dirba ne tik 
žmonių, bet ir Tėvynės labui. Gelbėjo 
KGB tardomuosius, surado patrio
tams pasiaukojančius advokatus, liu
dininkus ir įrodymus, už ką N. Sa
dūnaitė buvo KGB persekiojama, 
šantažuojama bei visą laiką sekama. 

1972 m. pradėtas leisti pogrin
džio leidinys „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika", kuriame skelbti ne 
tik Lietuvos politiniai kankiniai, bet 
ir ukrainiečių baltarusių bei Krymo 
totorių persekiojimai. 

N. Sadūnaitė įvairiapusiškai pri
sidėjo prie Katalikų kronikos leidy
bos: rinko informaciją, spausdino 
tekstus ir platino juos, už tai 1974 m. 
buvo areštuota ir 10 mėnesių kan
kinta KGB rūsiuose, švitinta radiaci
ja bei šantažuota psichiatrine ligo
nine. N. Sadūnaitė per tardymus vi
sai neatsakinėjo į kvotėjų klausimus, 
bet agitavo savo budelius grįžti prie 
Dievo ir tiesos. 1975 m. N. Sadūnaitė 
nuteista 6 m. laisvės atėmimo ir pil
nai bausmę atliko. 

1982 m. tik grįžusi iš kalėjimo, 

KGB vėl iškėlė N. Sadūnaitei bylą, 
tačiau jai pavyko pabėgti nuo arešto 
ir, besislapstant pogrindyje, dar 4,5 
metų dirbo Katalikų kronikos, 
„Aušros" ir kitų nelegalių leidinių 
kurjeriu, pergabenant juos į užsienį. 

1983 m. N. Sadūnaitė parašė 
knygą „KGB akiratyje", kuri buvo 
išversta į 7 kalbas ir paplito po visą 
pasaulį, tai sukėlė antrą sensacijos 
bangą po Solženycino kūrinių. 

1987 m. N. Sadūnaitė parašė 
antrą knygą „Gero Dievo globoje", 
apie savo darbą pogrindyje. Si knyga 
buvo išversta į 10 užsienio kalbas ir 
išleista. 

1987 m. KGB pavyko surasti ir 
areštuoti N. Sadūnaitę bei tardyti ją, 
prieš tai apnuodijus narkotikais. 
Pažymėtina, kad tai buvo jau „pere-
strojkos, glastnost" laikais, tačiau 
KGB metodai taip ir išliko tie patys 
— stalininiai. 

1987 m. N. Sadūnaitė su A. Ter
lecku, V Bogušiu ir E Ciziku organi
zavo Molotovo—Ribentropo pakto 
minėjimo mitingą — pirmą kartą po 
okupacijos viešai, prie A. Mickevi
čiaus paminklo Vilniuje, į kurį susi
rinko keli tūkstančiai žmonių. Svar
biausia tai, kad užsienio žurnalistų 
dalyvavimo dėka, mitingas buvo pa
rodytas per TV tiek visam pasauliui, 
tiek ir Lietuvai. 

1988 m. N. Sadūnaitė su A. Ter
lecku, V Bogušiu ir E Ciziku suorga
nizavo Vasario 16-osios minėjimą ir 
viešai apie renginį paskelbė, todėl 
KGB N. Sadūnaitei profilaktiškai 

Nijolė Sadūnaitė viduryje. 

paskyrė namų areštą ir 2 mėnesius 
neišleido iš namų, prie kurių pasto
viai budėjo 4 pareigūnai. Tačiau 
minėjimas vis dėlto įvyko ir be N. 
Sadūnaitės Katedros aikštėje Vilniuje 
susirinko 10,000—15,000 mitinguo
tojų. 

1988 m. N. Sadūnaitė įstojo į 
Lietuvos Helsinkio grupę. 

1989 m. N. Sadūnaitę reabilitavo 
kartu su vyskupu S. Tamkevičiumi 
tik dėl didžiulio rezonanso pasaulyje 
ir JAV prezidento Reagan reikalavi
mo, kaip sąlygos būsimam susiti
kimui su N. Chruščiovu. 

1991 m. N. Sadūnaitė apdovano

ta Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
atminimo medaliu. 

1992 m. N. Sadūnaitė apdovano
ta JAV Dalias, Texas garbės pilietės 
vardu ir diplomu. 

1998 m. N. Sadūnaitė apdovano
ta Lietuvos Vyčio kryžiaus ordinu. 

1998 m. N. Sadūnaitė parašė 
knygą „Skubėkime daryti gera". 

2000 m. atsisakė priimti aukš
čiausią „Laisvės kovų" medalį, kartu 
su dar 100 kandidatų iš prezidento V 
Adamkaus rankų dėl to, kad tuo 
pačiu metu buvo apdovanojami buvę 
N. Sadūnaitės KGB budeliai ir komu
nistai. 

Šv. Mergelei čia atvykus, medis, staiga perplyš-
damas, viešniai suteikė nuostabią buveinę, kurioje 
ji su dangiškuoju kūdikiu tol slėpėsi ir ilsėjosi, kol 
pamaldus ir rūpestingas Juozapas kaime surado 
būstą. Žiūrinčiuosius tas medis tikrai stebina. Toje 
jo drevėje turkai laiko pakabinę lempelę. 

Jie labai gerbia tą vietą ir išpažįsta tą pat, kas 
kiekvienam aišku, kad tas plyšys stebuklingai 

atsivėrė ir kad jame buvo apsistojusi Dievo dvasia, 
— taip jie vadina Kristų, — su savo Motina. Tas 
medis yra sode, kur augdavo balzamo medžiai. Dar 
yra užsilikę keli apie dviejų uolekčių aukščio me
deliai, bet visi išdžiūvę. Mat paša Asanas, šito Ibra-
himo, kuris man ten būnant valdė provinciją, pirm
takas, įsakė pasmaugti tą etiopą, kuris augino 
balzamo medžius, dėl to, kad tas susirinko daug pi
nigų. Paskui neatsirado nė vieno, kuris mokėtų 
auginti tuos medžius, ir jie išnyko. Bet derlingojoje 
Arabijoje imperatoriaus Salimano rūpesčiu auga 
daug balzamo medžių, daugiausia iš šio sodo per
sodintų. Karavanai net į Meką nugabena balzamo. 
Ir aš nemažai parsivežiau. 

Pietų grįžome prie Gauro rūmų. Kairėje pusė
je matėme karavaną iš kelių šimtų kupranugarių, 
traukiantį prie Raudonosios jūros esančio Sueco 
miesto link. 

Rūmai vadinasi Gauro todėl, kad yra labai ga
lingo Egipto karaliaus Soltano Gauro didžiulėmis 
lėšomis pastatyti kartu su dailia mečete, turinčia 
du aukštus kupolus, kurioje jisai palaidotas. Si me
četė po Aromelės mečetės (apie ją bus vėliau) yra 
pati gražiausia. Tų rūmų labai gražios galerijos su 
didelėmis ir puikiomis kolonomis. Kiemo viduryje 
yra dvidešimt penkių uolekčių ilgio ir šešių pločio 
gilus tvenkinys. Minėtasis karalius kaskart, kai 
savo dvarionims ir tautai iškeldavo iškilmingą puo
tą, — tas dažnai įvykdavo, — tvenkinį pripildydavo 
saldinto vandens, kad kiekvienas galėtų atsigerti, 
kiek norės. Dėl to i tą tvenkinį iš visų pusių įrengti 
marmuriniai laiptai, kad žmonės galėtų nulipti 
pasisemti. Galerijose jiems būdavo padėta maisto. 
Pats karalius žvelgdavo iš viršutinių kambarių, 
kur dabar kartais gyvena naujasis paša Ibrahimas, 
nes prie jų galima patogiai praplaukti Nilo perkasu. 

Prie minėtųjų rūmų yra visame Egipte aukš
čiausias cinamono medis. Žiūrint didumo ir storu
mo panašus į liepą. 

Pavakariais, plaukdami prieš srovę, grįžome į 

KELIONE 1 JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NASUOTEUS 

MVMMMMMMINM 

Nr.52 
; 

miestą. Pakeliui apžiūrėjome keletą gražesnių rū
mų ir sodų, buvusių prie kranto. Kitomis dienomis 
vaikščiojome po miestą. Jame vis galima pamatyti 
ką nors nauja. Apžiūrėjome žymiąsias mečetes, tik 
neįeidami į vidų. Svarbiausios iš jų šios: viena, tarsi, 
mūsų katedra, vadinasi Giamalasar. Cia gyvena 
turkų patriarchas ir santonai. Yra joje aštuoni kie
mai, du iš jų kelių šimtų uolekčių ploto. Keletą kar
tų apėjome aplinkui. Domėdamasis žiūrėjau pro 
langus į vidų. Drįsčiau tvirtinti, kad ji didesnė už 
Liublino miestą, nes, aplinkui einant, yra gera ita
lų mylia. 

Tą jų patriarchą dažnai matydavau ant juodo 
mula jodinėjantį po miestą. Tą mulą už du 

tūkstančius cekchinų jam nupirko paša Asanas. 
Mulai čia labai brangūs, nes didumo nebus mažes
ni už italų bėgūnus. Patriarchą lydėdavo septyni jo 
sūnūs; keturi jau pražilę jodavo priekyje, trys — 
paskui. Visi puikavosi santonų pareigomis. 

Pats patriarchas žemo ūgio, gerai sudėtas, ne
paprastai plačių pečių. Ant galvos — neįtikėtinai 
didelis gobtuvas (cydarim), per ketvirtį uolekties 
atsikišęs nuo abiejų pečių. Keista, kad jis gali at
laikyti tokią sunkenybę ant galvos. Viršutinis rū
bas ilgas, iš violetinio atspalvio medžiagos. Matėme 
ir vicepatriarchą. Tokia uoli ta jo kreivatikystė, 
kad, tylomis kažką murmėdamas, spjaudavo į pra
einančius krikščionis: manoma, kad šitaip juos 
plūsta ar prakeikia. 

Antroji ypatingo dydžio mečetė yra pakeliui į 
pilį ir vadinasi Zuelė. Prie jos yra vartai, vadinami 
Bab. Sujungę abu žodžius, vadina Bab-Zuelės var
tais. Tuose vartuose 1517 m. balandžio 11d. turkų 
imperatorius Šėlimas Pirmasis įsakė pakarti sul
toną Kampsoną (Campsonem), kitaip dar vadi
namą Tombėjumi. Tam dalykui atminti ir dabar, — 
tą dažnai matėme, — nusikaltėliams bausmė įvyk
doma tenai pakariant. Bet jei kas nors, ta bausme 

nubaustas, ir kabo tenai, žmonės vis tiek vaikščio
ja pro tuos vartus, nes tas pakartasis plėšikas būna 
aukščiau pririšamas, o tiems, kuriems reikia vykti 
pro vartus, būtų sunku eiti toli aplinkui. 

Trečioji mečetė vadinasi Saraffia. Pro vartus 
žiūrint, jos sienoje matyti pritvirtintas labai 

senas šalmas. Sako, kad tai esąs Kipro karaliaus 
Jokūbo šalmas, viename kare egiptiečių nutrauk
tas. Nežinia, ar dėl to šalmo, ar dėl kokios kitos 
teisės, senovėje Kipro karaliai Egipto sultonams 
mokėdavo dvylikos tūkstančių cekchinų duoklę. 
Remdamiesi tokia pat teise, turkai ir iš venecijiečių 
reikalaudavo tolygios sumos. Paskui vilko teise 
užgrobė visą karalystę. 

Ketvirtoji mečetė Aromelė, dar vadinama čer
kasų (Czerkassiorum), yra prieš pat pilį. Didumu ir 
dailumu ji pralenkia visas kitas. Ją pastatė sul
tonas Asanas. Apie tai, kaip ją statė, rašo Egipto 
metraščiai. Tironas Asanas buvęs gudrus ir gobšus 
žmogus. Svarstydamas, kaip čia be didelių lėšų pas
tatyti kokią ypatingą, didelę šventovę, kuria savo 
vardą įamžintų, sumanęs tokį dalyką. Liepęs visur 
paskelbti, jog esąs nusprendęs Dievui pastatyti 
labai didingą šventovę. Kad tas darbas laimingai 
vyktų, norįs visiems, iš bet kur atvykstantiems, 
viešai išdalyti daug dovanų. Toms dovanoms dalyti 
paskyrė tam tikrą vietą ir dieną. 

Prie pat pilies, kairėje pusėje, yra labai didelis 
kiemas, tik viena siena atitvertas nuo mečetės. Da
bar tenai renkasi į Meką vykstąs karavanas. Tame 
kieme telpa labai daug žmonių. Man ten esant, 
jame susirinkę apie dvylika tūkstančių ateivių 
rengėsi kelionėn į Meką. 

Taigi tada čia ir buvo suplaukusi nesuskaičiuo
jama daugybė žmonių iš Egipto, iš gretimų kara
lysčių ir valdų. Asanas Įsakęs pasiūti daugybę 
marškinių ir trumpių. Paskui žmonėms liepęs iš 
tos didžiosios aikštės pro keletą mažų vartelių 
sienoje po vieną pereiti į kitą aikštę, kurioje dabar 
stovi minimoji mečetė, kad ten pasiimtų dovanas. 
Kai tik žmogus įeidavęs ir kitų jau nebebūdavęs 
matomas, tuojau nuo jo nuplėš davę visą aprangą, 
priversdavę ją tenai palikti, o naujus marškinius 
priimti kaip dovaną. Taip buvo pereinama iš pir
mosios aikštės į antrąją, likusiems pirmojoje neži
nant, kaip buvo pasielgta su tais, kurie išėjo į 
antrąją, ir manant, kad jie dosnaus karaliaus buvo 
gausiai apdovanoti. Bus daugiau. 
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„Amnesty International" vėliava. 

Vatikanas ragina visus katalikus 
neremti „Amnesty International t» 

Vilnius, birželio 14 d. (BNS) — 
Popiežiaus valstybė paragino visus 
pasaulio katalikus nustoti remti pini
gais „Amnesty International", nes ši 
žmogaus teisių grupė palaiko abortų 
idėją, praneša BBC. 

Vatikanas taip pat pareiškė su
stabdantis savo finansinę paramą šiai 
organizacijai dėl neseniai pasikeitu
sio jos požiūrio šiuo itin kontroversiš
ku klausimu. 

„Amnesty Internationar teigia 
nepalaikanti abortų kaip visuotinės 
teisės. Tačiau grupė aiškina, kad mo
terys turi teisę rinktis, ypač išprie
vartavimo ar kraujomaišos atvejais. 

„Negali būti jokio 'Amnesty In
ternational' finansavimo pasikeitus 
organizacijos pozicijai dėl abortų", -
rašoma Romos Katalikų Bažnyčios 
popiežiaus teisingumo ir taikos tary
bos pranešime. 

Tarybos prezidentas kardinolas 
Renato Martino abortą pavadino 
žmogžudyste. „O selektyvus pateisi
nimas išprievartavimo atveju reiškia 

nustatyti, kad savo mamos pilve 
esantis nekaltas vaikas yra priešas, 
kažkas, ką galima sunaikinti", - sakė 
kardinolas. 

„Amnesty International" tvirti
na neturinti jokios pozicijos, ar abor
tai yra teisingi, ar ne. Tačiau grupė 
teigė palaikanti aborto idėją, kai mo
ters sveikatai kyla grėsmė arba kai 
pažeidžiamos žmogaus teisės - ypač 
išprievartavimo atvejais. 

„Mes sakome, kad laikyti krimi
nalu moters seksualinės reprodukci
jos teisės naudojimą yra netinkama 
išeitis", - sakė organizacijos genera
linio sekretoriaus pavaduotoja Kate 
Gilmore. - Katalikų Bažnyčia netin
kama savo ataskaita apie mūsų pozi
ciją kelia grėsmę pastangoms dėl 
žmogaus teisių." 

Pasak Pasaulio sveikatos organi
zacijos, kiekvienais metais visame pa
saulyje nutraukiama apie 45 mln. ne
pageidaujamų nėštumų. 

Beveik 70,000 moterų kasmet 
miršta dėl nesaugiai atliktų abortų. 

Prašmatnius tualetus užsakęs 
kancleris išvengs atsakomybės 

Vilnius, birželio 14 d. (BNS) — 
Netinkamai Prezidentūros tualetų 
prašmatnų ir brangų remontą orga
nizavęs buvęs kancleris Osvaldas 
Markevičius atsakomybės išvengs. 

„Pažeidimai yra tokie, dėl kurių 
galėtų kilti tam tikra drausminė ar 
tarnybinė atsakomybė buvusio Pre
zidentūros kanclerio, tačiau mes tik
rai nenustatėme jokių įtarimų, kad 
tokia veikla turi požymių, kurie kelia 
baudžiamąją atsakomybę", — sakė 
Valstybės kontrolės vadovė Rasa 
Budbergytė po ketvirtadieni vykusio 
susitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

O. Markevičius iš pareigų atleis

tas pernai lapkritį, kilus vadinama
jam Prezidentūros tualetų skandalui. 

Tuo tarpu pats prezidentas V 
Adamkus teigia, jog iš buvusio kanc
lerio O. Markevičiaus klaidų privalo 
pasimokyti dabartinis kanceliarijos 
vadovas Giedrius Krasauskas. 

„Nusikalstamojo elemento Vals
tybės kontrolė nerado, bet buhalteri
jos aplaidumas nėra toleruotinas 
tvarkant kanceliarijos reikalus. Aš 
pasikviečiau naująjį kanclerį, kad jis 
pats girdėtų tiesioginį pokalbį ir pa
tikinau, kad jis bus laikomas visiškai 
atsakingu už bet kokius nukrypi
mus", — sakė V Adamkus. 
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* Latvijos sostinėje vykusio
se tarptautinėse lengvosios atle
tikos varžybose „Rygos taurė 
2007" Lietuvos sprinterė Lina Grin-
čikaitė buvo nepralenkiama 100 ir 
200 m bėgimo rungtyse. 20-metė 
lengvaatletė 100 m distanciją įveikė 
per 11,59 sek. Antrąją vietą šiose var
žybose užėmė kita Lietuvos sporti
ninkė Audra Dagelytė — 11,77 sek. 
Edita Lingytė (11,90 sek.) finišavo 
ketvirta. 

* Graikijos krepšinio čempio

nato finalo trečiosiose rungty
nėse nugalėtojo titulą ginanti 
Atėnų „Panathinaikos" komanda, 
kuriai atstovauja du lietuviai, na
muose po pratęsimo 86:85 įveikė Ar
vydo Macijausko komandą Pirėjo 
„Olympiacos" ir persvėrė serijos iki 
trijų pergalių rezultatą 2-1. 

* Italijoje vykusio Europos 
orientavimosi sporto kalnų dvi
račiais čempionato moterų estafe
tės varžybose Lietuvos komanda už
ėmė 11-ąją vietą. 

Pasaulio žydai nesutaria 
dė l Lietuvos tur to 

Vilnius, birželio 14 d. (BNS) — 
Pasaulio litvakai — iŠ Lietuvos save 
kildinantys žydai — paragino Lietu
vos Vyriausybę nepriimti Lietuvos 
žydų bendruomenės ir Lietuvos žydų 
paveldo fondo pateiktos Įstatymo dėl 
religinių bendruomenių nuosavybės 
teisių atkūrimo pataisos. 

Si pataisa suteiktų Lietuvos žydų 
paveldo fondui teisę būti vieninteliu 
išlikusio religinio bendruomeninio 
turto arba kompensacijos už jį gavė
ju. 

„Stebina ir neramina, kad nei 
Lietuvos žydų bendruomenė, nei Lie
tuvos žydų paveldo fondas, nei JAV 
vyriausybė, nei Pasaulio žydų komi
tetas mūsų neinformavo apie vyks
tančius procesus", — rašoma laiške 
premjerui Gedimui Kirkilui iš Pa
saulinės Suvienytųjų žydų litvakų fe
deracijos ir Litvakų sąjūdžio centro. 
Laišką pasirašė Vilniaus žydų rabinų 
teismo dekanas, įgaliotasis asmuo pa
gal tarptautinį įstatymą ir žydų or
todoksų religinį įstatymą rabinas Sa
muelis Jakobas Pfefferis. 

Laiške rabinas griežtai pasisako 
prieš „šiuos amoralius ir neteisėtus 
Lietuvos žydų paveldo fondo ir Lietu
vos žydų bendruomenės reikalavi
mus''. 

Premjero patarėjas Vilius Kava
liauskas sako dar nežinantis, kaip 
Vyriausybė reaguos į šį laišką. 

„Esame šiek tiek įstrigę. Be abe
jonės, Samuelis Jakobas Pfefferis yra 
vienas iš įtakingų žmonių, vienas iš 
litvakų vadovų", — sakė V Kava
liauskas. Jis drauge pažymėjo, jog ne
sant griežtos centralizuotos judėjų 
dvasininkų hierarchijos, kaip, pavyz
džiui, pas katalikus, yra daugybė 
nuomonių, galinčių pretenduoti į au
toritetingiausią. 

Lietuvos žydų bendruomenė sa
vo įstatuose skelbiasi atstovaujanti 
„Lietuvos žydams ir žydų organizaci
joms", tačiau yra ir tokiai nuostatai 
nepritariančių žydų. 

„Mes negalime derėtis su kiek
viena žydų bendruomene ar religine 
organizacija atskirai. Buvome iškėlę 
reikalavimą, kad mūsų derybų part
neriai — žydų delegacija — gautų 
įgaliojimus iš visų Lietuvos atitin
kamų organizacijų joms atstovauti, 
bet tai nebuvo padaryta", — pastebi 
premjero patarėjas. 

Tuo metu Lietuvos žydų ben
druomenės (LZB) pirmininkas Si

monas Alperavičius aiškino, kad mi
nėtą laišką atsiuntusią organizacija 
neverta pasitikėti. 

„Cia viskas melas. Šita organiza
cija yra nežymi, niekas apie ją išvis 
nežino. Mes rūpinamės Lietuvos pi
liečiais, yra tik atskiri vienetai, kurie 
nenori savęs priskirti LZB. Mūsų or
ganizacija atstovauja didžiulei Lie
tuvos žydų daugumai. Fondas užre
gistruotas Lietuvos Vyriausybės, jei 
kažkam nepatinka, tegu ginčijasi 
teisme ar kur nori su Vyriausybe", — 
sakė S. Alperavičius. 

Paklaustas, ar jis nemato netei
sybės, kad žydų turtas bus atiduotas 
net ne religinei bendruomenei, nors 
Lietuvos įstatymai, kurie apibrėžia 
turto restituciją, numato, kad turtas 
gali būti grąžintas tik religinėms 
bendruomenėms, S. Alperavičius at
sakė, kad viena iš fondo steigėjų yra 
religinė bendruomenė. 

„Kaip tai nėra religinė bendruo
menė? Vienas iš fondo steigėjų yra 
Lietuvos žydų religinė bendruomenė. 
Į fondą įeina LŽB, Lietuvos žydų re
liginė bendruomenė ir Pasaulio žydų 
restitucijos fondo atstovai. Jeigu 
Pfefferis nori gauti visą nuosavybę, 
tegu jis kreipiasi į teismą dėl tokią 
fondo sudėtį patvirtinusios Vyriausy
bės veiksmų", — aiškino S. Alperavi
čius. 

Tuo tarpu Lietuvos pilietis žydas 
Arkadijus Vinokuras tikina, kad LZB 
vadovybei turėtų atsistatydinti, o Vy
riausybė — ne tik neteikti įstatymo 
pataisų, bet ir panaikinti minėtą fon-
dą. 

„Lietuvos žydų bendruomenė, 
pasiūliusi steigti tokį fondą, apsime-
lavo. Šitas fondas neturi teisinio pa
grindo reikalauti svetimos nuosavy
bės, nes yra teisėti paveldėtojai. Fon
das apsišaukia vieninteliu teisių pe
rėmėju, neturėdamas jokio teisinio 
pagrindo. Jau nekalbant apie mora
linį pagrindą, nes yra gyvi paveldėto
jai", — dėstė jis, pažymėjęs, kad būti 
atstovaujamos Samuelio Jakobo Pfef-
ferio yra pareiškusios sutikimą stip
riausios pasaulio žydų religinės ben
druomenės. 

Lietuva iki šiol skausmingai 
sprendžia, kaip kompensuoti žydams 
už bendruomeninį turtą, kurį praėju
sio amžiaus viduryje nusavino arba 
sunaikino nacių ir sovietų okupaci
nės administracijos. 

Skubėkime perimti laisvės gynėjų žinias 
Atkelta iš 1 psl. 
tremtiniams ir politiniams kali
niams, nukentėjusiems ir žuvusiems 
Jakutijoje 1942—1956 metais, prie 
paminklinio akmens partizanams at
minti, prie kryžiaus laisvės gynėjams 
ir 1863 metų sukilimo dalyviams, 
prie buvusių KGB rūmų memoriali
nės lentos 1945-1947 m. aukoms at
minti ir Tuskulėnų Rimties parko ko-
lumbariumo. 

Aukų pagerbimo ceremonijoje 
kalbėjo Seimo nariai, tremtinių ir po
litinių kalinių organizacijų atstovai. 
Buvo prisimintos Lietuvai nusipel
niusios asmenybės, nukentėjusios 
nuo sovietų režimo — filosofas Levas 
Karsavinas, kurio 125 metų gimimo 
sukaktis pažymima šįmet, ir gydyto
ja, rašytoja Dalia Grinkevičiūtė, ku
riai šįmet būtų sukakę 80. 

Tarptautinės komisijos nacių ir 
sovietinių okupacinių režimų nusi
kaltimams Lietuvoje įvertinti pir

mininkas Emanuelis Zingeris susi
rinkusiems pranešė, kad Europos Są
jungos institucijos pagaliau pradeda 
Stalino ir sovietinio nusikalstamo re
žimo įvertinimo procesą, koks yra 
vykdomas nacių režimo atžvilgiu, ir 
tai reikia vertinti kaip didelį nuo so
vietų genocido nukentėjusios Lietu
vos politinį pasiekimą. 

Gedulo ir vilties dienai prie bu
vusių KGB rūmų surengta mokslei
vių piešinių paroda „Piešiu istoriją", 
o pilietinė akcija „Tiltas" simboliškai 
sujungė vyriausiąją tremtinių kartą 
su jauniausiais Lietuvos piliečiais. 

Šeštadienį Atminimo vakaras 
bus surengtas Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro 
kiemelyje. 

Tą pačią dieną Lietuvos liaudies 
buities muziejuje Rumšiškėse prie 
tremtinių žeminukės-jurtos susitiks 
Laptevų jūros tremtinių brolijos 
„Lapteviečiai" nariai. 
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(Remiantis AFPt Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Kongresas: sprendimas didinti 
kontingentą buvo nesėkmingas 

Karių skaičiaus padidinimas Irake saugumo neužtikrino. 

Washington, DC, birželio 14 d. 
(AFP/BNS) — Du įtakingiausi JAV 
Kongreso demokratai trečiadienį at
virai pareiškė prezidentui George'ui 
W. Bushui, kad jo sprendimas padi
dinti amerikiečių karinį kontingentą 
Irake buvo nesėkmingas. 

Tuo tarpu Pentagonas pristatė 
ataskaitą apie padėtį Irake nuo šių 
metų vasario iki gegužės, pareiškęs, 
kad pradiniai prezidento strategijos 
rezultatai yra nevienareikšmiai. 

Senato daugumos vadovas Harry 
Reidas ir Atstovų Rūmų pirmininkė 
Nancy Pelosi sukritikavo G. W. Bushą 
dėl Irako bendrame laiške, kurį jam 
nusiuntė trečiadienį prieš susitikimą 
Baltuosiuose rūmuose. 

Eskalavimas „nedavė numatytų 
rezultatų", laiške rašė H. Reidas ir N. 
Pelosi, pridurdami, kad didesnis ame
rikiečių kontingentas „iš esmės nesu
mažino smurto ir nepaskatino politi
nio susitaikymo". 

„Tai nesustiprino Amerikos na
cionalinio saugumo. Nerimą kelianti 
realybė tokia, kad smurto prieš ira
kiečius mastas tebėra didelis ir pa
daugėjo atakų prieš JAV pajėgas, — 

pabrėžiama laiške. — Faktiškai pas
tarieji du karo mėnesiai JAV pajė
goms buvo patys kruviniausi". 

Šis laiškas veikiausiai yra naujos 
priešpriešos dėl Irako tarp karu ne
patenkintų demokratų ir respubli
kono prezidento pradžia. Jis paskelb
tas praėjus vos kelioms savaitėms po 
to, kai G. W. Bushas privertė savo 
priešininkus Kongrese iš įstatymo 
projekto dėl 100 mlrd. JAV dolerių 
skyrimo kariniams veiksmams Irake 
ir Afganistane išbraukti pajėgų išve
dimo iš Irako terminus. 

N. Pelosi ir H. Reidas taip pat 
pranešė prezidentui, kad ketina at
siųsti jam naują įstatymo projektą, 
numatantį „apriboti JAV misiją Ira
ke, pradėti laipsnišką JAV pajėgų 
perdislokavimą ir atsakingai užbaigti 
karą". 

Sausį G. W. Bushas paskelbė savo 
naują strategiją dėl Irako, kurioje 
buvo numatyta papildomai nusiųsti į 
šią šalį 30,000 karių, kad būtų paža
botas smurtas Bagdade ir neramioje 
Anbaro provincijoje, kurioje gyvento
jų daugumą sudaro sunitai. 

Rusija protestuoja dėl įtariamo 
šnipo suėmimo Austrijoje 

Maskva, birželio 14 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Rusijos ambasa
da Vienoje pareiškė protestą dėl šni
pinėjimu įtariamo Rusijos piliečio su
ėmimo Austrijoje, ketvirtadienį pra
nešė naujienų agentūra RIA. 

Rusijos užsienio reikalų ministe
rijos atstovas Michailas Kamyninas 
sakė, kad tas rusas, kuris buvo areš
tuotas drauge su vienu austrų oro pa
jėgų karininku, dirba Rusijos federa-
linėje kosmoso agentūroje. 

„Imamės visų žingsnių, kad iš
spręstume šią situaciją ir sugrąžintu
me jį į Rusiją", — sakė atstovas. 

RIA citavo Rusijos ambasados 
Vienoje pareigūną, kurio pavardė 
neskelbiama ir kuris sakė, kad am
basada pareiškė oficialų protestą. Su 
ambasados spaudos tarnyba susisiek
ti kol kas nepavyko. 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas, kuris praėjusį mėnesį lan
kėsi Austrijoje, sakė, kad Maskvos 

santykiai su Viena yra „be proble-
mų . 

Austrijos leidinys „Kurier" pra
nešė, kad šalyje sulaikyti du įtaria
mieji šnipinėjimu Rusijai: tai Rusijos 
Federacijos pilietis ir Austrijos ka
rinių oro pajėgų (KOP) vyresnysis lei
tenantas. 

Laikraščio duomenimis, jie sulai 
kyti pirmadienio vakarą: Rusijos pi
lietis — Gmundeno mieste, o austras, 
kuris galėjo perduoti jam slaptos me
džiagos, — Linco apylinkėse jo bute. 

Šią informaciją patvirtino Aus
trijos valstybinės prokuratūros oficia
lusis atstovas Gerhardas Jaroschas. 

„Galiu tik patvirtinti, kad areš
tuotas Rusijos pilietis ir Austrijos ka
rininkas", — sakė jis, pridurdamas, 
kad išsamesnės informacijos neturi. 

Įtariamuosius suėmė Austrijos 
federalinių ginkluotųjų pajėgų tarny
bos, atsakingos taip pat ir už kontr
žvalgybą. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Europos Sąjungai (ES) skubiai 

reikia naujos konstitucinės sutarties, 
pareiškė Prancūzijos prezidentas Ni-
colas Sarkozy, kuris davė interviu 
prieš vizitą į Lenkiją. Lenkijoje N. 
Sarkozy stengsis įtikinti brolius Ka-
czynskius atsisakyti grasinimo blo
kuoti derybas dėl naujo teksto. 
„Prancūzijai ir Lenkijai reikia stip
rios, veikiančios ir vieningos Euro
pos", — lenkų laikraščiui „Gazeta 
Wyborcza" sakė N. Sarkozy. Jo trum
pas vizitas rengiamas savaitė prieš 
ES viršūnių susitikimą Briuselyje, 
kurio metu bus sprendžiamas sutar
ties klausimas. Lenkijos premjeras 
Jaroslawas Kaczynskis šią savaitę sa
kė, kad planuojama 27 ES valstybių 
tarpvyriausybinei konferencijai, kuri 
rengs naująją sutartį, reikės „maž
daug vienerių metų diskusijoms". 

LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje iškilmingai 

minimos Folklando salų išvadavimo 
25-osios metinės. Argentinoje jos va
dinamos Malvinų salomis. Kaip savo 
tinklalapyje rašo britų visuomeninis 
transliuotojas BBC, buvusi ministrė 
pirmininkė Margaret Thatcher pa
reiškė, kad sprendimas pasiųsti į mū
šį kariuomenę buvo jai sunkiausias, 
bet tai buvo būtina agresijai atremti. 
Per konfliktą, kuris truko 74 dienas, 
žuvo 255 Britanijos kariai, 655 ar-
gentiniečiai ir trys Folklando salų gy
ventojai. Rexas Huntas, kuris buvo 
Folklando gubernatorius, kai ten vy
ko karas, mano, kad britų aukos ne
nuėjo veltui. 

'• — " - • • • ' 

JAV 

NEW YORK 
Pasaulinė žiniasklaidos grupė 

„News Corp" pareiškė planuojanti 
parduoti devynias JAV televizijos sto
tis, susijusias su grupės FOX tinklu. 
Žiniasklaidos magnato Ruperto Mur-
docho vadovaujama „News Corp" pa
skelbė apie regioninių televizijos sto
čių pardavimą vykstant deryboms 

dėl „Dow Jonės" įsigijimo už maž
daug 5 mlrd. JAV dolerių. „Dow Jo
nės" iš pradžių atmetė priešišką R. 
Murdocho perėmimo pasiūlymą, ta
čiau „Dow Jonės", kurios pagrindinis 
turtas — verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal", valdanti Bancroftų 
šeima šiuo metu svarsto jo sąlygas. 

RUSIJA 

MASKVA 
Šiaurės Kaukazo apygardos kari

nis teismas Rostove prie Dono ketvir
tadienį paskelbė kaltinamąjį nuo
sprendį keturiems kaltinamiesiems 
vadinamojoje Ulmano byloje. Anks
čiau prisiekusieji du kartus skelbė iš
teisinamąjį nuosprendį šioje byloje 
dėl daug atgarsių sukėlusio kruvino 
incidento Čečėnijoje. Vienas teisia
mųjų — Aleksejus Perelevskis buvo 
nuteistas 9 metams laisvės atėmimo 
atliekant bausmę griežtojo režimo 
kolonijoje. Kiti trys specialiosios pa
skirties būrio kariai, kurių teismo sa
lėje nebuvo (jų buvimo vieta nežino
ma nuo šio balandžio pradžios), nu
teisti už akių. 

AZIJA 

SEULAS 
Beveik visos Šiaurės Korėjos lė

šos, kurios ilgą laiką buvo įšaldytos 
viename Makao banke, jau pervestos, 
ketvirtadienį pranešė Pietų Korėjos 
naujienų agentūra „Yonhap". Iš 25 
mln. JAV dolerių, kuriuos Šiaurės 
Korėja laikė „Banco Delta Asia", 20 
mln. dolerių jau pervesti. Šis žingsnis 
sustiprina viltis, kad bus pasiektas 
persilaužimas siekiant įgyvendinti 
aklavietėje atsidūrusį svarbų susita-

v 

rimą dėl Siaurės Korėjos bran
duolinio nusiginklavimo. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Ketvirtadienį per įnirtingą susi

šaudymą, po kurio „Hamas" kovoto
jai užėmė pagrindinį „Fatah" štabą 
Gazos mieste, žuvo 14 palestiniečių, 
daugiausia „Fatah" saugumo parei
gūnai. Po kelias valandas trukusio 
mūšio „Fatah" lojalių prevencinių 
saugumo pajėgų būstinėje kovotojai 
įsiveržė į kompleksą ir ant stogo iš
kėlė žalią šio judėjimo vėliavą. 

Automobiliu pirkimas bei 
Įsiurti^as > vsas pašau'") saHs 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes TrueW$J/ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevtew, IL 60455 7>/. 1 708599-9680 
Fax. 7 708-5999682 Tel. 1 800-775 736* 
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57-osioms ŠALFASS žaidynėms pasibaigus 
Atkelta iš 2 psl. 
Trečioji vieta atiteko kaimyninės 

Connecticut valstijos „Audra" penke
tukui. Jaunių (iki 18 m.) varžybose 
nugalėtojais tapo čikagiečių „Litua
nica", vadovaujama iš Lietuvos prieš 
7 metų emigravusio buvusio kretin
giškio trenerio Stepo Žilio. 

„Vėjų" miesto atstovai įveikė 
daugumą gerokai jaunesnių New 
York/New Jersey komandos prie
šininkų įtikinamu rezultatu 56:37. 
Naudingiausiu žaidėju išrinktas lie-
tuviškiausiame Čikagos priemiestyje 
Lemonte gimęs jaunuolis Juozas 
Pranckevičius, kuriam buvo įteiktas 
ŠALFASS Rytų apygardos įsteigtas 
prizas — „Lietuvos ryto" krepšinio 
klubo kepuraitė. Treti liko Hamil
tono „Kovo" jaunieji krepšininkai. 

Prieš didžiuosius vyrų komandų 
finalus sekmadienio popietę buvo 
išdalinti apdovanojimai jau taip pat į 
CCNY sporto sales persikėlusių tin-
klininkų varžybų nugalėtojams. Mo
terų turnyre niekas neprilygo Cle-
veland (Ohio) „Žaibui", po atkaklios 
kovos finale įveikusiai Bostono 

v 

„Grandį", nors į ŠALFASS sporto 
šventę paskutinę akimirką negalėjo 
atvykti (dėl atidėto lėktuvo skrydžio) 
keletas šiam lietuvių sporto klubui 
turėjusių atstovauti pajėgių žaidėjų. 
Naudingiausia tinklininke pripažinta 
Amerikoje gimusi lietuvaitė Vaiva 
Laniauskaitė, su tėvais gyvenanti 
Cleveland. Jai atiteko vieno šiuo me
tu visame pasaulyje populiariausių 
lietuviškų alkoholinių gėrimų - bren
džio „Alita" butelis. 

Šios kompanijos gaminių impor
tuotojai į JAV „Litusco" firma apdo
vanojo ir naudingiausiu tinklinio tur
nyre paskelbė bostonietį, didelį šio 
sporto entuziastą, Gintautą Garsį. 
Jam „Litusco" atstovas Amerikos 
Rytų pakraštyje Žilvinas Bublis įteikė 
lietuviško šampano butelį. G. Garsio 
sumaniai vadovaujami Bostono 
„Grandies" vyrai baigiamosiose tin-
klinininkų rungtynėse palaužė per
nai metų ŠALFASS čempionatą 
laimėjusią Los Angeles „Bangą". 

Mišrių ekipų (bendros vyrų ir 
moterų tinklinio komandos) varžy
bose nugalėjo taip pat Bostono 
„Grandies" tinklinio ekipa, laimėjusi 
prieš saulėtosios California atstovus 
Los Angeles „Bangą". 

Principiniai mačai ir 
apdovanoj i m a i 

Tada visų susirinkusiųjų žvilgs
niai nukrypo į pagrindinėje CCNY 
sporto komplekso salėje prasidėjusius 
vyrų krepšinio varžybų finalus. Pir- Akimirkos iš krepšinio varžybų. Rimo Gedeikos nuot-aukos. 

mieji susirungė „B" lygio finalininkai 
— Čikagos „Lituanica-2" ir New York 
„LAK-2" komandos. Visas rungtynes 
vyko tolygi kova taškas į tašką, tačiau 
minimalią persvarą rungtynių pabai
goje pavyko išsaugoti aikštelės šei
mininkams, kurių sudėtyje žaidė ir 
57-ųjų ŠALFASS žaidynių organi
zacinio komiteto vadovas Juozas Mi
lukas. Varžybos pasibaigė 65:64 re
zultatu. Naudingiausiu šioje katego
rijoje tapo JAV gimęs lietuvių kilmės 
vaikinas Bradd Wierzbicki, jam LR 
generalinio konsulato New York 
įsteigtą taurę įteikė specialiai šioje 
šventėje apsilankęs NHL New York 
„Rangers" ledo ritulio komandai 
priklausantis lietuvis Darius Kas
paraitis. 

Trečia vieta šiose varžybose pasi
dalino Čikagos „Lituanica-I" ir Bos
tono „Grandis". Bronzinius apdova
nojimus vyrų „A" lygio turnyre po 
atkaklios kovos su Los Angeles 
„Banga" iškovojo Toronto „Vytis" — 
78:70. 

2007 metų ŠALFASS žaidynes 
vainikavo krepšinio „A" baigiamosios 
rungtynės, kuriose susitiko neabe
jotinai stipriausios šiuo metu tarp 
lietuvių vyrų Šiaurės Amerikoje dvi 
Čikagos ekipos „Lituanica", daugiau
sia suburta iš JAV gimusių lietuvaičių 
ir 4 sykius Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos 
varžybose (paeiliui) iki šių metų trium
favęs „Žalgirio" penketukas. Emo
cijas kaitino ir prieš pat finalą CCNY 
sporto komplekse pasirodžiusi žavi 
lietuvaitė, jau keletą metų New York 
gyvenanti Europos moterų lengvojo 
kultūrizmo 2003 m. EBFF čempiona
to (iki 164 cm ūgio kategorijoje) nu
galėtoja, pasaulio vicečempione vė
liau tapusi Živilė Dvareckaitė-Rau-
donienė, kurią kaip ir įžymųjį ledo 
ritulininką iš Lietuvos Darių Kas
paraitį organizatoriai pakvietė į 
varžybas kaip garbės svečius. 

Vis dėlto buvusio panevėžiečio, 
dabartinio Čikagos „Žalgirio" trene
rio Aurimo Matulevičiaus auklėti
niams dar teks palūkėti penktojo 
ŠALFASS žaidynių nugalėtojo titulo 
— matyt, praeitą sekmadienį jų var
žovai, „Lituanica" krepšininkai nu
galėti norėjo labiau. Jie pirmavo 
praktiškai visų finalinių rungtynių 
metu ir neišleido pergalės iš savo 
rankų iki pat finalinio švilpuko — 
62:59. Tarp nugalėjusių naujųjų 
ŠALFASS čempionų žaidė ir naudin
giausiu turnyro krepšininku išrink
tas klaipėdietis Valdas Vasylius, 
kuris, kaip žinome, tapo ir šį pavasarį 
Lietuvos ambasados surengto tarp
tautinio krepšinio turnyro geriausiu 

NYLAK. Donos Vainauskienės nuotr. „Lituanica" New York. Donos Vainauskienės nuotr. 
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Paulius Mauricas (PhilIY Aras) veržiasi pirmyn. Rimo Gedeikos nuotr. 

žaidėju. Jam Donato Brūzgos firmos 
„DB Labas International" įsteigtą 
prizą įteikė ne kas kitas, o pati mo
terų fitneso modelis Živilė Raudo
nienė, palydint gausiems žiūrovų 
plojimams. Čikagos „Lituanica" vy
rams be tradicinės pereinamosios 
SALFASS žaidynių vyrų krepšinio 
čempionų ovalinės taurės atiteko ir 
gražuolė Lietuvių fondo specialiai šių 
metų pirmenybėms įsteigta taurė bei 
1,000 dol. piniginis prizas, kurį lai
mėtojai paskyrė savo miesto Jaunimo 
centre esančiai lituanistinei mokyk
lai. Puikaus turnyro rengėjus sveiki
no ir sėkmės visoms Siaurės Ameri
kos lietuvių sportinėms organizaci
joms ateityje linkėjo į šį turnyrą iš 
Lietuvos krepšinio federacijos JAV 
LB Krašto valdybos sporto komiteto 
prašymu deleguoti LKL teisėjai: 
Aleksas Zakis bei Gintautas Zaliec-

kas, padėję vesti New York orga
nizuotas varžybas. 

Dėkojant šių renginių organi
zaciniam komitetui, kurio gretose 
būtina paminėti Petrą Sevalkovą, Ro
mą Kezį su sūnumis Rimu ir Vyčiu, 
Aldoną ir Kęstutį Augylius su sūnu
mi Donatu, Daną Vainauskienę, Mo
niką Sabalienę bei Stasį Kavaliauską 
ir didžiausią varžybų organizavimo 
naštą nešusį, kaimyniniame Connec-
ticut gyvenantį Juozą Miluką. 

Būtina ateities SALFASS žai
dynių organizatoriams nepamiršti, 
kad šiose šventėse turi būti stengia
masi išlaikyti kuo daugiau lietuvišku
mo, pradedant nuo vaišių ruošimo iki 
pačių varžybų rengimo. Tai — pag
rindinė mūsų visų, išeivijoje gyvenan
čių lietuvių, sporto entuziastų, pa
reiga ir pasižadėjimas Tėvynei Lie
tuvai. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
HHT=—1 ^'rs* Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

U N I O N P I E R , M l 
i š n u o m o j a m a s 2 m i e g . 

vasa rnam is . N e t o l i e ž e r o , 
d i de l i s k i e m a s . 

Tel. 269-4*9-6693 

P A R D U O D A 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Union Pier, Mlchigan, savininkas 
parduoda namą ramioje vietoje 

netoii ežero. Du miegamieji, 
svetainė, valgomasis, virtuvė ir 
„ lo f t " . Namas 10 m. senumo, 

naujai išdažytas. $369,00. 
Skambinki te: 269-469-4826 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOM DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 847-289-8822 
McHen ry : 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in . com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydyto ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL-773-585-9500 

Krepšininkai (iš kairės): Arvydas Lydžius (St. Joseph U), Paulius Morkel iū-
nas (Long Island U), Valdas Vasylius (01d Dominion), Laimis Kisielius (Wil-
liam and Mary) kartu su krepšinio entuziaste — Danute Gedeikiene. 

Rimo Gedeikos nuotr. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

H E L P V V A N T E D 
E X P . P A I N T E R 

W / C A R 
C A L L 8 4 7 9 8 0 7 8 8 7 

E x p e r i e n c e d M a l ė & Fema le 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskai tos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

TjS f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • •• (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENOER 

http://www.illinoispain.com
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Moterie klubo popietė 
AUDRONE SIPAUCIENE 

Į šventę susirinko daugiau nei 
100 žmonių — nuo kūdikių iki se
nelių. Oras buvo puikus! Lietuviška 
vėliava ir trispalviai balionai jau iš 
tolo kvietė į lietuvišką popietę. Čia 
buvo visko — ir skanaus maisto, ir 
saldumynų, bet svarbiausia — buvo 
kuo užsiimti visiems. 

Su mažaisiais žaidė mokytojos 
Gitana ir Daiva. Jos slėpė vaikus po 
„parašiutu", žaidė kvadratą ir dar 
daug daug kitų žaidimų. Estafetėse 
dalyvavo ir šeimos — vieni nešė, kiti 
bėgo, treti ragino — visiems buvo 
daug džiaugsmo, kai laimėjo jų ko
manda. 

Laima vaikus džiugino meno kū
riniais ant veidų, o Vitalija organiza
vo žaidimą tėveliams „Nedrąsūs, ne
stiprūs ir nevikrūs!". O kur dar se
niai žaistas „Ali-baba", „Bulvė". 

Ingrida ir Sandra vaišino visus 

dešrelėmis, o Lina viską fiksavo 
„istorijai". 

Tėveliai rungtyniavo tinklinio 
aikštelėje, kur popietės kulminacija 
tapo tėvelių draugiškos varžybos su 
šalia poilsiavusiais jordaniečiais ir 
palestiniečiais. 

Šią popietę surengė jau kelinti 
metai Čikagoje gyvuojantis Moterų 
klubas. Popietės metu buvo renka
mos aukos naujiems jų geriems dar
bams — labdarai. Visi norintys galėjo 
pavartyti albumus, pilnus nuotraukų 
apie Moterų klubo veiklą su jų gerų 
darbų įrodymais. 

Neapsieita ir be loterijos. Pra
laimėjusių nebuvo — ištyrinėtos kai
mynės — cikados, paklausyta nuosta
bių jų simfonijų, žaista, sportuota iki 
devinto prakaito, o kur dar sutikti se
ni ir įsigyti nauji draugai! 

Moterų klubo vardu dėkojame vi
siems dalyvavusiems ir tikimės jus 
sutikti kituose mūsų renginiuose. 

Pergales džiaugsmas. Laimos Apanavičienės -_c*-. 

Gyvenimo gėlės — vaikai. Audronės Sidaugienės nuotr. Estafetės dalyvių laukė nelengvi išbandymai. Laimos Apanavičienės nuotr. 

Dainavos istorija albume 
LAIMA APANAVICIENE 

„Draugo" knygynėlį pasiekė su
kaktuvinis leidinys, skirtas Dainavos 
stovyklos 50-mečiui pažymėti. Sis 
gražiai išleistas albumo dydžio leidi
nys patrauks ne vieną, nes su Dai
nava susieta daugybė gražių prisimi
nimų. Paklausk bet kur j lietuvį, kas 
ta Dainava — visi atsakys, kad tai 
nuostabus kampelis. 

Dainavoje vasaros metu veikia 
keletas stovyklų, čia suvažiuoja po
sėdžiams net ir žiemos metu. 

Vartau albumą ir stebiuosi, — 
pasirodo ir mažai rašant daug galima 
pasakyti — trumpas Dainavos tary
bos pirmininko Kastyčio Giedraičio 

žodis, Jadvygos Damušienės sveikini
mas, 2006 m. rugsėjo 2-3 dienomis 
vykusios jubiliejinės šventės foto
montažas, neilgi Dainavos stovykloje 
poilsiaujančių organizacijų (,,Lith-
uanian Heritage", jaunųjų ateitinin
kų, Lietuvos fronto bičiulių, moks
leivių ateitininkų, mokytojų, send
raugių ateitininkų, Nekalto Prasi
dėjimo seserų, skautų, tautinių šokių 
mokytojų) aprašymai — ir nuotrau
kos, nuotraukos... Nuostabu! Tarsi 
vaikštai po Dainavą anksti ryte, esi 
nustebintas Dainavoje griaudinčių 
audrų, džiaugiesi vasaros šiluma, 
vaikštinėji stovyklos rudenėjančiais 
takais, net ir žiemą atrandi džiaugs
mo akimirkų! O albumo gale — 

Dariaus Polikaičio 1979 metais su
kurtos dainos „Dainava" žodžiai ir 
nuotraukos su stovyklos vaizdais ska
tina visus kaskart grįžti į Dainavą, 
prie Spyglio ežero krantų, kur gali 
pasėdėti ant kranto, prisiminti drau
gus, o, vakaro skarai apsupus mišką, 
nuklysti svajonėmis toli toli... 

Gražus sumanymas — dailinin
kės Tauros Zarankaitės-Underienės 
stovyklos 50-mečiui sukurto jubilie
jinio ženklo panaudojimas tarp nuot
raukų. 

Albumą išleido Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacijos jaunimo 
stovykla „Dainava". 

„Ačiū visiems, kurie patarė, 

prisidėjo, parėmė ir kantriai laukė šio 
jubiliejinio leidinio", — rašo šio lei
dinio redaktorius Paulius Jurgis Jan
kus. O man savo ruožtu norisi pa
dėkoti redaktoriui už jo sumanymą 
padaryti leidinį neeilinį, įdomų, pat
raukiantį. 

Knygą galima įsigyti paštu iš 
,,Draugo" knygynėlio (4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629). pridedant 
9 proc. mokestį, užsisakant IL valsti
joje. Leidinio kaina — 30 dol. Per
siuntimo kaina — 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papil
domą knygą — 2.5 dol. mokestis. 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-
9500. 



DRAUGAS, 2007 m. birželio 15 d., penktadienis 11 

dairios sporto žinios 

„Lietuvos ryto" komanda grįžta 
į Eurolygos turnyrą 

SEB Baltijos krepšinio lygos 
čempionė ir Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) vicečempione Vilniaus „Lietu
vos ryto" komanda po metų per
traukos grįžta į Eurolygos turnyrą. 
Tai paaiškėjo antradienį po Madrido 
„Real" pergalės Ispanijos čempionato 
pusfinalyje. 

Šio sezono ULEB taurės varžybų 
finale vilniečius nugalėjęs „Real" 
penktosiose pusfinalio rungtynėse 
65:61 įveikė Badalonos „Joventut" 
krepšininkus ir laimėjo seriją 3-2. 

Kadangi „Real" iškovojo kelia
lapį į Eurolygą du kartus — ULEB 

turnyre ir savo šalies čempionate, tai 
bilietas į kito sezono Eurolygos var
žybas atiteko ir ULEB turnyro fi-
nalininkei „Lietuvos ryto" komandai. 
Tad 2007-2008 metų sezone Euro
lygos varžybose Lietuvai atstovaus 
du klubai — LKL čempionas Kauno 
„Žalgiris" ir „Lietuvos rytas". 

„Real" Ispanijos čempionato fi
nale susitiks su „Barselona", kuri 
antradienį penktosiose pusfinalio 
rungtynėse 95:79 įveikė Vitorijos 
„Tau Ceramica" ekipą ir laimėjo se
riją taip pat 3-2. 

ELTA 

Z. Ilgauskas tebėra kandidatų 
į Lietuvos rinktinę sąraše 

NBA čempionato finale dalyvau
jančios „Cleveland Cavaliers" ko
mandos vidurio puolėjas Žydrūnas 
Ilgauskas išlieka Lietuvos vyrų krep
šinio pirmosios rinktinės kandidatų 
sąraše. 

„Situacija dėl Žydrūno Ilgausko 
dar nėra visiškai aiški. Kol kas jis 
dalyvauja NBA finale, todėl nenoriu 
jo trukdyti. Tačiau jis lieka pagrin
diniame sąraše. Jei atsitiks taip, kad 
Žydrūno rinktinėje nesulauksime, jį 
pakeis kažkuris kitas krepšininkas, 
veikiausiai iš antrosios rinktinės", — 
sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis 
treneris Ramūnas Butautas. 

Lietuvos krepšinio federacijos 
pranešime spaudai teigiama, kad pir
mąją rinktinę, kaip ir anksčiau, 
sudaro dvylika žaidėjų: Simas Ja-

v 

saitis, Šarūnas Jasikevičius, Robertas 
Javtokas, Žydrūnas Ilgauskas, Ri
mantas Kaukėnas, Linas Kleiza, Dar-
jušas Lavrinovičius, Kšyštofas Lav-
rinovičius, Arvydas Macijauskas, Ra
mūnas Siškauskas, Donatas Slanina 
ir Darius Songaila. 

Kandidatūros į Lietuvos pirmąją 
ir antrąją rinktines buvo aptartos 
nacionalinės komandos trenerių R. 
Butauto, Rimo Kurtinaičio ir Lie
tuvos krepšinio federacijos genera
linio sekretoriaus Mindaugo Balčiū
no susitikime pirmadienį. 

Pirmoji rinktinė pasirengimą 
Europos čempionatui pradės liepos 9 
dieną Palangoje. 

Į antrąją rinktinę, kuri rugpjūčio 
8-18 dienomis dalyvaus pasaulio stu
dentų žaidynėse Bankoke (Tailan
das), kviečiami: Rolandas Alijevas, 
Michailas Anisimovas, Steponas Bab-
rauskas, Tomas Delininkaitis, Tomas 
Gaidamavičius, Giedrius Gustas, 
Paulius Jankūnas, Vytenis Jasike
vičius, Mantas Kalnietis, Antanas 
Kavaliauskas, Giedrius Kurtinaitis, 
Jonas Mačiulis, Darius Pakamanis, 
Marius Prekevičius, Renaldas Sei-
butis, Justas Sinica, Vytautas Sara-
kauskas ir Darius Silinskis. 

Antroji rinktinė pasirengimą 
sezono varžyboms pradės birželio 
27 dieną Vilniuje. Liepos 3 dieną ji 
persikels i Palangą, kur toliau tre
niruosis su pirmąja šalies vyrų ko
manda. 

„Kadangi abi komandos vienu 
metu treniruosis Palangoje, dalis 
antrosios rinktinės žaidėjų bus kvie
čiami sportuoti kartu su pagrindine 
sudėtimi, — sakė R. Butautas. — Tik 
kol kas nenoriu minėti konkrečių 
pavardžių — jos gali keistis priklau
somai nuo situacijos, kurią matysi
me, kai Palangoje susirinks pagrin
dinės sudėties žaidėjai". 

ELTA 

E. Pučinskaitė laimėjo lenktynes 
Ispanijoje 

E. Pučinskaitė laimėjo lenktynes 
Ispanijoje. 

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr. 

Lietuvos dviratininkė Edita Pu
činskaitė, atstovaujanti Vokietijos 
komandai „Nuernberger", antradieni 
laimėjo Ispanijoje vykusias lenktynes 
„Emakumeen Saria". 

31-erių metų lietuvė 113 km 
nuvažiavo per 3 vai. 6 min. 50 sek. ir 
antrąją vietą užėmusią 2005 metų šių 
lenktynių nugalėtoją olandę Mirjam 
Melchers („Flexpoint") aplenkė 7 
sek. Trečiąją vietą užėmė italė Marta 
Bastianelli. Ji nuo E. Pučinskaitės 
atsiliko 28 sek. 

Iš viso važiavo 64 dviratininkės. 
E. Pučinskaitė šį sezoną iškovojo 

antrąją pergalę. Gegužės 13 dieną ji 
laimėjo penktąjį pasaulio taurės ratą 
— lenktynes „Tour de Berne" Šve
icarijoje. E. Pučinskaitė per savo kar
jerą iškovojo jau 88 pergales. 

ELTA 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

ELENA BUTKIENĖ 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 2007 m. gegužės 17 d. 10 vai. ryto 

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Park. 

Prašome ją prisiminti savo maldose. 

Liūdinčios keturios dukros ir artimieji 

Įvairios sporto žinios 

D. Kasparaitis — tarp geriausių 
„Islanders" gynėjų 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės 
ledo ritulio lygos (NHL) klubas „New 
York Islanders" iš Lietuvos kilusį 
Darių Kasparaitį įtraukė į geriausių 
per visą komandos istoriją gynėjų 
dešimtuką. Kandidatai į šį sąrašą 
„Islanders" ekipoje turėjo būti žaidę 
ne mažiau kaip penkis sezonus. 

D. Kasparaitis, „Islanders" ko
mandoje žaidęs 1992-1996 metais, 
įrašytas devintuoju. New York klubo 
interneto svetainėje pažymima, kad 
D. Kasparaitis buvo viena spalvin
giausių asmenybių, kada nors atsto
vavusių „Islanders" komandai. 

ELTA 

Autolenktynininkas M. Padgurskis 
Europos čempionate išlieka trečias 

Austrijoje vykusiame Europos 
automobilių ralio kroso čempionato 
ketvirtajame etape „Division 2" kla
sėje Lietuvos atstovas Martynas Pad
gurskis su „Renault Clio Sport RS" 
automobiliu užėmė penktąją vietą ir 
pelnė 12 įskaitinių taškų. 

Nugalėjo čekas Romanas Cas-
toral („Opel Astra OPC", 20 tšk.). 
Antras liko kitas čekas Tomašas 
Kotekas („Honda Civic Type-R", 17 
tšk.). Trečiąją ir ketvirtąją vietas 
užėmė Suomijos sportininkai — ati
tinkamai Jarmo Hallman, „Renault 
Clio Sport", 15 tšk.) ir Harri Korkia-

koski „Honda Civic Type-R", 13 tšk.). 
M. Padgurskis bendrojoje įskaito

je išlieka trečias. 17-metis Plungės 
automobilių sporto klubo „Ketorė 
tekėne" narys turi 53 taškus. 

Vis dar pirmauja T. Kotek, su
rinkęs 71 tašką. Antrąją vietą užima 
nugalėtojo titulą ginantis R. Casto-
ral, kurio sąskaitoje — 65 taškai. M. 
Padgurskis ketvirtąją vietą užimantį 
H. Korkiakoski lenkia 18 taškų. 

Europos čempionato penktasis 
etapas iš dešimties vyks birželio 29 -
liepos 1 dienomis Švedijoje. 

ELTA 

Autolenktynininkas M. Padgurskis Europos čempionate išlieka trečias. 
Eltos nuotr. 

R. Kaukėno komanda pergalingai 
pradėjo finalo seriją 

Italijos krepšinio čempionato 
finalo pirmosiose rungtynėse regu
liariojo sezono nugalėtoja Sienos 
„Montepaschi" komanda, kuriai 
atstovauja Rimantas Kaukėnas, 
namuose 81:71 nugalėjo Bolonijos 
„VidiVici" krepšininkus ir serijoje iki 
trijų pergalių išsiveržė j priekį 1-0. 

Nugalėtojų gretose R. Kaukėnas 
per 33 min. surinko 17 taškų (dvi

taškiai 4/10, tritaškiai 2/4, baudos 
3/5) ir pagal rezultatyvumą nusileido 
tik 22 taškus pelniusiam Terrell 
Mclntyre. R. Kaukėnas dar atkovojo 
2 kamuolius ir atliko rezultatyvius 
perdavimus. 

Bolonijos ekipoje Dušan Vukčevič 
surinko 12 taškų, Guilherme Giovan-
noni pridėjo 11 taškų. 

ELTA 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Šeštadieni, birželio 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Ave., Chicago, IL 60629, 
adv. Aleksandras Domanskis, vienas iš 
firmos „Boodell Domanskis & Šaipe 
LLC" steigėjų, ves seminarą lietuvių 
kalba apie įvairias JAV verslo organi
zacijas ir jų įsteigimą bei struktūrą. 
Prelegentas kalbės apie: „C & S Corpo
ration", „limited liąbility company", 
„general partnership", „limited part-
nership" ir „Sole proprietorship". Taip 
pat bus teikiama informacija apie 
įsiregistravirną kaip „Sole proprietor". 
Prelegentas atsakys į publikos klausi
mus apie korporacijas ir jų suformavi-
mą. Sis seminaras - tai puiki proga vi
siems, kurie domisi verslu, susipažinti 
su verslo organizacijų įkūrimo taisyk
lėmis. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia birželio 17 d., sek
madienį, atvykti į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misiją paminėti Gedu
lo ir vilties dieną. 10:30 vai. r. sodely
je padėsime vainiką prie Partizano 
paminklo. 11 vai. r. misijoje bus au
kojamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo palik
ti savo namus, bėgdami nuo raudono
jo maro. 12 vai. PLC didžiojoje salėje 
Justinas Riškus papasakos apie jau-, 
nimo kelionę į Sibirą. 

•ALTo Čikagos skyriaus ruošia
mas Birželio tremties minėjimas vyks šį 
sekmadienį, birželio 17 d., Marąuette 
Park apylinkėje. 10:30 ryto šv. Mišios 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, po Mišių minėjimas seserų ka-
zimieriečių vienuolyno salėje motiniš
kajame name (2601W Marąuette Road, 
įvažiavimas iš Washtenaw Avenue). 
Garbės svečiai iš Lietuvos prel. A 
Svarinskas ir ses. Nijolė Sadūnaitė da
linsis laisvės kovų prisiminimais bei 
tremties išgyvenimais, meninę progra
mą atliks muz. Algimantas Barniškis. 

•Mons. Alfonsas Svarinskas ir ses. 
Nijolė Sadūnaitė atvyko į Čikagą iš 
VVashington ir dalyvaus įvairiuose ren
giniuose. Salia ALTo ruošiamo Baisiojo 

birželio minėjimo sekmadienį birželio 
17 d., jie taip pat dalyvaus priėmime St. 
Mary parapijoje, Riverside, IL, pirma
dienį, birželio 18 d. Mons. Svarinskas 7 
vai. v. šios parapijos bažnyčioje laikys šv. 
Mišias, o po to bus susitikimas parapijos 
salėje. Parapijos bažnyčia yra Riverside 
miestelio centre, Herrick ir Longcom-
mon gatvių sankryžoje. Parapijos kle
bonas yra mons. Jurgis Sarauskas. Ant
radienį, birželio 19 d., 7 vai. v. mons. 
Svarinskas ir ses. Sadūnaitė dalyvaus 
susitikime Lemonte, Ateitininkų na
muose. Visi kviečiami dalyvauti visuose 
renginiuose ir pagerbti mūsų iškilius 
kovotojus už tikėjimo laisvę. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų ąžuoly
ne (Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 
12 vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

IŠ ARTI IR TOM,. 

•Biržel io 16 d., šeštadienį, kvie
čiame į monospektaklį — Dario Fo ir 
Franka Rome pjesę „Aš laukiu tavęs, 
mielasis". Pagrindinį vaidmenį atlieka 
Klaipėdos dramos teatro aktorė Jo
lanta Puodėnaitė. Spektaklis vyks: 
Studio 111,111 Conselyea St., Brook-
lyn, NY 11211. Pradžia 7:30 vai. v. 
Daugiau informacijos galite gauti tel. 
347-623-9115 (Gintarė Bukauskie
nė) arba ei. paštu: zibuokle@hotmail. 
com 

•2007 m. rugpjūčio 19-26 dieno
mis Neringos stovykloje, Vermont 
ruošiama kūrybinė stovykla suaugu
siems „Meno8Dienos". Kviečiame vi
sus kūrybinės dvasios žmones, nuo 
21 iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 
dienas Neringos miške. Programa 
vyks lietuvių kalba. Siūlome stovyk
lauti visas aštuonias dienas, kad ge
riau įsigilintumėte į kūrybinius pro
jektus ir pasisemtumėte Neringos ir 
Vermont gamtos įkvėpimo. Registra
cijos anketas iki liepos 30 d. prašome 
siųsti šiuo adresu: Jane Venckutė-
Zirlienė, c/o meno 8 dienos neringoje, 
131 Boardman Rd., East Haddam, 
CT 06423. 

sekmadienį, liepos 22 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruojamos Šv. MIŠIOS 
• Pagrindinis celebrantas: vienuolyno kapelionas 

Kunigas Kęstutis Kevalas 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, l t 60629 

Tel. 773-582-6500 i 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 

(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
Moterų gildija 

birželio 24 d., sekmadienį, 11:30 vai. r. 
Gintaro salėje 

rengia 
senų (antikvarinių) daiktų Įvertinimo popietę. 

Įvertinimo žinovas Rex Neivell apžiūrės atsineštus daik
tus, tarp kurių gali būti meno kūriniai, karo suvenyrai, mo
netos, knygos, žaislai, senas krištolas ir 1.1, ir pasakys jų 
vertę. Nebus vertinami daiktai iš Tolimųjų Rytų. 

Vietas užsisakyti tel. 773-582-3820 (Sophia Žukaitė). 
Svečiai bus vaišinami lengvais priešpiečiais. 

Klaipėdos pilies teatro monospektakl is 

99Aš laukiu tavęs, mielasis" 
Birželio 29 d, bus rodomas restorane „Magnolia" (123 Market St., Wi!low 
Springs, IL). Bilietai | ŠĮ spektakli parduodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

Birželio 30 d., šeštadienį, šis spektaklis bus rodomas Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje (14911127th St , Lemont, IL). 

Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo
dėnaitė. Prieš spektakli — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. 

Bilietai parduodami kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), ,3ravo* (tel. 
630-257-3300), parduotuvėje „Lithuanian Plaza* (tel. 708-599-9866). 

Norėčiau, kad atsilieptų Antanas Jankauskas (1921 m. 
gimimo) arba kas nors pažįstantys jį. Tel. Lietuvoje 370-413-
74445 (Donatas Juodis) arba Čikagoje 1-630-553-2365. 

Birželio 17 d., sekmadienį, 
ses. Pranciška 

rengia atsisveikinimą, su 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

5 vai. p. p. — religinės muzikos vakaras 
Pritariant gitarai ji paskutini kartą gros ir giedos 6 
vai. v. šv. Mišiose. Po jų — agapė. Visus kviečiame 
dalyvauti. 


