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Boris Jelcin raginamas 
greičiau spręsti dvišalius 

klausimus 
Vilnius, liepos 17 d. (AGEP) 

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas paragino Rusijos 
vadovą Boris Jelcin sparčiau 
spręsti konkrečius dvišalius 
klausimus — pabaigti valstybi
nės sienos demilitarizavimą ir 
pasirašyti atitinkamus doku
mentus bei readmisijos sutartį. 

Trečiadieni išsiųstame laiške 
Rusijos prezidentui A. Brazaus
kas taip pat pabrėžia Lietuvos 
santykių su Rusija svarbą. 

Džiaugdamasis Boris Jelcin 
pergale prezidento rinkimuose, 
A. Brazauskas pabrėžė, kad ją 
nulėmė rinkėjų balsai, „atiduoti 
už Rusijos ateitį, tolesnį demo

kratijos procesą". 
„Tai svarbi sudėtinė dalis, 

kuriant stabilią ir saugią Eu
ropą", pažymi A. Brazauskas. 

Prezidento spaudos tarnyba 
pranešė, kad laiške prezidentui 
B. Jelcin pastebima, jog jo per
rinkimas sutampa su Lietuvos 
ir Rusijos tarpvalstybinių santy
kių pagrindų sutarties penkme
čiu. 

Ši sutartis buvo ir lieka ker
tiniu akmeniu kuriant didesnį 
pasitikėjimą tarp Lietuvos ir 
Rusijos, rašo prezidentas A. Bra
zauskas ir pastebi, kad Lietuvos 
ir Rusijos santykiai rodomi pa
vyzdžiu kitoms regiono šalims. 

Nebranduolinė zona 
negarantuoja Lietuvos 

saugumo 
Vilnius, liepos 17 d. (AGEP) 

— Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys mano, kad Balta
rusijos iniciatyva dėl nebran
duolinės zonos yra svarstytina, 
tačiau šiuo metu tokios zonos 
kūrimas neišsprendžia esminių 
Lietuvos saugumo problemų. 

Komentuodamas Baltarusijos 
siūlymus kurti nebranduolinę 
zoną Vidurio ir Rytų Europoje. 
P. Gylys pabrėžė, kad Lietuva 
pagrindine savo saugumo ga
rantija laiko integraciją į 
Europos Sąjungą bei NATO. 

Liepos pradžioje Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka paskelbė pareiškimą, 
kuriame pasiūlė apsvarstyti 

galimybe kurti nebranduolinę 
zoną Vidurio ir Rytų Europoje. 
Kiek anksčiau tokį pasiūlymą 
yra iškėlęs Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin. 

Prieš savaitę Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
gavo A. Lukašenka laišką, 
kuriame siūloma apsvarstyti 
minėtos zonos kūrimo geogra
fiją, principus ir teisinius 
aspektus bei paremti minėtą 
iniciatyvą. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras mano, kad tokia in
iciatyva atspindi tik dalį nau
josios Europos saugumo archi
tektūros kūrimo problematikos. 

Priimtas sprendimas dėl 
Valstybinio Komercinio 

Banko 
Vilnius, liepos 17 d. (AGEP) 

— Vyriausybė trečiadienio posė
dyje priėmė nutarimą „Dėl ak
cinės bendrovės Lietuvos valsty
binio komercinio banko". Pri
imant šį nutarimą dalyvavo 
kabineto nariai, Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldi-

Bill Clinton 
pakviestas į Vilnių 
Vilnius, liepos 17 d. (AGEP) 

— Algirdas Brazauskas trečia
dienį nusiuntė laišką JAV pre
zidentui Bill Clinton ir pakvietė 
Amerikos prezidentą apsilan
kyti Lietuvoje. 

Lietuvos vadovas pažymėjo, 
kad JAV parama Lietuvos daly
vavimui NATO plėtimosi pro
cese kartu su kitomis naujosio
mis Europos demokratinėmis 
valstybėmis būtų dar vienas 
patvirtinimas, kad Lietuva yra 
neatsiejama Vakarų bendruo
menės dalis. 

„Bendri mūsų karių veiksmai 
palaikant taiką Bosnijoje, Lietu
vos pastangos aktyviai prisidėti 
kuriant naują Europos saugumo 
architektūrą, palaikant gerus 
santykius su visais kaimynais, 
patvirtina mūsų ryžtą ir pasi
ruošimą prisidėti prie globalinių 
problemų sprendimo", pažymi 
A. Brazauskas. 

Prezidento spaudos tarnyba 
pranešė, kad laiške Lietuvos 
vadovas prisiminė susitikimą 
Baltuosiuose Rūmuose, pade
monstravusį pasauliui JAV 
paramą Lietuvos nepriklau
somybei bei suteikusį naują 
impulsą nuolat stiprėjantiems 
abiejų šalių santykiams. 

Kaip jau buvo raiyta „Drauge", liepos 7 d Kauno termofikacinėje elektrinėje įvyko sprogimas. 
po kurio virš elektrinės pakilo liepsnos stulpas. I į\ykio vieta atskubėjo uginagesia: netrukus 
užgesino gaisrą. Avarijos priežastys tiriamos. 

Nuotr.: Dūmuose paskendusi Kauno termofikat ne elektrinė. 
Edmundo Kat ino nuotr. „Kauno dienoje" 

Prezidentas siūlys sumažinti 
5% rinkinių barjerą 

jus Šarkinas, Lietuvos banko ir 
Finansų ministerijos ekspertai, 
Lietuvos valstybinio komercinio 
banko valdybos pirmininkas 
Gintautas Čiapas. 

Nutarimas priimtas siekiant 
užtikrinti akcinės bendrovės 
„Lietuvos valstybinis komerci
nis bankas" veiklos riziką ri
bojančių normatyvų, nustatytų 
Lietuvos banko, vykdymą. 

Vadovaudamasi Lietuvos Res
publikos Komercinių bankų ir 
vyriausybės vertybinių popierių 
emisijos bankams restruktūri-
zuoti įstatymais, Lietuvos 
Respublikos vyriausybė nutarė 
suformuoti LVK banko akcinį 
kapitalą iki 150 mln. litų. Sufor
muotas naujas akcinis kapitalas 
bus įregistruotas, prieš tai 
sumažinus esamą LVK banko 
akcinį kapitalą, panaikinant 
akcijas 1996 m. liepos 1 d. banko 
nuostolių suma Komercinių 
bankų įstatymo 34 str. nusta
tyta tvarka. LVK banko išleistų 
naujų akcijų apmokėjimui pa
naudoti nustatyta tvarka išleis
tus vyriausybės vertybinius po
pierius — iki 140 mln. litų bei 
valstybės 1996 m. biudžete tam 
tikslui numatytas lėšas — iki 10 
mln. litų. Įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka bus iš
pirkti banko neveiksnūs akty
vai. Iki bus suformuotas nau
jas LVK banko akcinis kapitalas 
ir bankas įvykdys kitus Lietu
vos banko nustatytus banko 
veiklos riziką ribojančius nor
matyvus, vyriausybė palaikys 
šio banko likvidumą valstybės 
biudžeto lėšomis ir kitomis 
finansinėmis priemonėmis. 

Tuo tikslu visų miestų ir 
rajonų valstybinės mokesčių in-

Vilnius, liepos 15 d. (AGEP) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas rengia dekretą, kuriuo 
bus siūloma atstatyt i 4% 
rinkimų barjere. Tai patvirtino 
prezidento patarėjas vidaus 
politikai bei atstovas spaudai 
Rimgaudas Geleževičius. Pasak 
jo, tokio prezidento dekreto 
galima laukti greitai ir, tokiu 
atveju, prezidento pasiūlytą 
rinkimų įstatymo pataisą Sei
mas svarstytų rugpjūčio vidury
je planuojamoje surengti neei
linėje sesijoje. 

Birželio mėnesį priimtoje nau
joje Rinkimų įstatymo redakci
joje numatyta, kad į Seimą pa
gal proporcinę rinkimų sistemą 
pateks tik tos partijos, kurios 
surinks daugiau nei 5% rinkėjų 
balsų. Partijų koalicijoms ši 
kartelė dar aukštesnė — 7%. 

Šeštadienį dienraštis „Lie
tuvos rytas" pranešė, kad pre
zidentas ketina atkurti ankstes
nę įstatymo nuostatą, numačiu
sią 4% barjerą partijoms. Par
tijų koalicijoms prezidentas 

ketina pasiūlyti 5<£ rinkimų 
barjerą. 

Praėjusią savaite prezidentas 
buvo susitikęs sv negausiųjų 

Seimo frakcijų vadovais ir 
išklausė jų nuomonę apie Rin
kimų įstatymą. Prezidentas po 
susitikimo neatmetė galimybėm 
pasiūlyti į s ta tymo pa ta i sa . 
tačiau norėjo, kad ją paremtu 
bent viena didžioji Seimo frak 
cija. 

Socialistai pasisako prieš 
mirties bausmės panaikinimą 

Vilnius, liepos 16 d. (AGEP) 
— Negausi kraštutinė kairioji 
Lietuvos Socialistų partija 
griežtai pasisako prieš ketinimą 
šalyje sustabdyti mirties baus
mių vykdymą ar apskritai pa
naikinti šią bausmę. 

Antradienį išplatintame So
c ia l i s tų partijos valdybos 
pareiškime pažymima, jog tai 
būtų palanki aplinkybė padidėti 
žiauriausiam nusikalstamumui, 
o tenkinti nepagristus Europos 
reikalavimus būtu lengvabūdiš
ka ir neatsakinga. 

Socialistai įsitikinę, jog norint 
sustabdyti žiauriu nusikaltimų 
bangą, Lietuvoje kaip tik rei
kėtų dažniau taikyti aukščiau
siąją bausmę, ne tik žudikams. 
„Mums apskritai nesupranta-

soma Lietuva, ignoruodama 
sveiką protą ir aiškią daugumos 
savo piliečių nuostatą dėl mir
ties bausmės, turėtų paklust ; 

svetimųjų — šįkart Vakarų po
nų — diktatui. Argi mums, lie
tuviams, ne geriau matyti, kaip 
reikėtų tvarkytis savo laisvoje 
šalyje?", rašoma pareiškime. So
cialistai ragina vadovautis pir 
miausia Lietuvos valstybiniais 
interesais , o ne abejotinais 
patarimais iš šalies. 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, po konsultacijų su 
Seime atstovaujamomis politi
nėmis partijomis ir visuomene. 

Pasaulio naujienos 
iRemianti- AFP. ĮTARTAS. BNS. 
RIA žinių agentūrų pranešimais! 

Maskva • Barvicha. Liepos 
16 d. įvykusiame Rusijos prezi
dento Bons Jelcin ir JAV viee-
prezidente; Al Gore susitikime 
buvo kalbama apie kovas ir tai
kos derybų galimybes Čečėnijo
je, JAV investicijų gausėjimą 
Rusijoje, šalies demokratijos 
vystymąsi ir rinkos reformas bei 
padėt) Balkanuose. Vėliau su
rengtoje spaudos konferencijoje 
Al Gore dar kar tą patvirtino 
JAV poziciją, jog NATO plėti
masis į Rytu Europą vyks nepri
klausomai nuo Rusijos priešta
ravimu Susitikome pradžią ste
bėjusio Reuter agentūros kores
pondento Laurence McQuillan 
nuomone. Boris Jelcin išvaizda 
„pritrenkianti". Lygindamas su 
balandžio mėnesiu, kuomet Ru
sijos vadovas buvo kupinas jėgų. 
dabar korespondentas pamatė 
sunkiai bepaeinanti žmogų 
Laukdamas svečio iš JAV'. B. 
Jelcin stovėjo susikaupęs, lyg 
priklijuotomis prie šonų ran
komis. J is žvelgė tik i prieki, 
nesuvokdamas, kad kambaryje 
yra korespondentų. 

Kijevas. Liepos 16 d. pakeliui 
į aerouostą prie automobilio 
sprogus distanciniu būdu valdo
mai bombai. Ukrainos minist
ras pirmininkas Pavelas Laza-
renka nenukentėjo. Saugumo 
šaltiniai teigia, kad sprogmuo 
buvo paslėptas kanalizacijos šu
linyje, tilto per Dniepro upe 
prieigose. P. Lazarenka atšaukė 
kai kuriuos savo darbotvarkes 
renginiu.-, tačiau nuvyko į Do
necko anglies baseiną, kur strei
kuoja apie 200.000 kalnakasiu. 

Varšuva. Apskri t ies pro
kuroras pareikalavo, kad buvęs 
Lenkijos vidaus reikalų minist
ras Czeslaw Kis7.czak. būtu nu
teistas dvejetą metu kalėti. 
atidedant nuosprendžio vykdy
mą 4 metams. Czesknv Kiszczak 
1981 m. gruodį įsakė sutriuš
kinti „Solidarumo" profsąjun
gos protesto demonstracijas ir 

ketina rugsėjo mėnesi pateikti 
Seimui nutarimo sustabdyti 
mirties bausmių vykdymą pro
jektą. 

spekcijos, kurių teritorijose yra rna, kodėl suvereni ir nepriklau-
LVK banko skyriai, įpareigo-
jamos perkelti biudžeto pajamų 
surenkamąsias sąskaitas iš 
bankų (išskyrus LTB ir Žemės 
ūkio) į LVK banką. Valstybės 
biudžeto asignavimų valdyto
jai, taip pat valstybės insti
tucijos, besinaudojančios vals
tybės fondais, bei valstybės 
įmonių vadovai įpareigojami 
perkelti einamąsias/atsiskai
tomąsias sąskaitas į jų ra
jonuose, miestuose esančius 
VKB skyrius. Savivaldybėms 
taip pat rekomenduojama iš jų 
biudžetų finansuojamų biudže
tinių įstaigų sąskaitas perkelti 
į jų rajonuose esančius VKB 
banko skyrius. 

Valstybės garantija bus su
teikta AB „Lietuvos valstybinis 
komercinis bankas", teikiamam 
tarpbankiniam kreditui — iki 
69 mln. litų vieneriems me
tams. 

Vidaus reikalų ministerija 
įpareigota, o kitoms teisėsaugos 
institucijoms pasiūlyta užtik
rinti operatyvų baudžiamųjų ir 
civilinių bylų, susijusių su ban
ko paskolų išieškojimu, iškėli
mą, nagrinėjimą ir sprendimų 
vykdymą. 

Valstiečių partija 
nesiburs i kairiųjų 

koaliciją 
Vilnius , liepos 17 d. (AGEP) 

— Valstiečių partija būsimuo
siuose Seimo rinkimuose daly
vaus savarankiškai, pareiškė 
partijos valdybos pirmininkas 
Jonas Panamariovas. 

Tokia yra Valstiečių partijos 
nuomonė, sakė jis. komentuoda
mas LDDP siūlymą burtis į kai
riųjų jėgų rinkiminę koaliciją. 

LDDP yra pasiūliusi į koalici
ją burtis Valstiečių partijai bei 
socialdemokratams, suabejojusi 
šių partijų galinu bėmis įveikti 
pagal Rinkimų įstatymą numa
tytą 5 proc. barjerą. 

Socialdemokratai jau anks
čiau yra kategoriškai atmetę 
bet kokios koalicijos galimybę su 
LDDP. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje J. Panamariovas sakė, 
kad Valstiečių partija dar nėra 
sudariusi rinkimų sąrašo ir 
žadėjo, kad jis bus paskelbtas 
rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo 
pradžioje. 

leidęs šaudyti. Tuomet žuvo 9 ir 
buvo sužeisti 25 žmonės. Karo 
padėti įvedė generolas Vojciech 
Jaruzeiski. tvirtindamas, kad 
tokiu būdu išvengęs SSRS ka
riuomenės įvedimo. Tokiai nuo
statai pritaria dauguma lenkų, 
o Seimas rekomendavo neteisti 
V. Jaruzelski už karo padėties 
įvedimą. 

Briuselis. Europos Sąjungos 
užsienio reikalų min i s t ra i 
sveikino Boris Jelcin pergale 
Rusijos prezidento rinkimuose 
ir pareiškė, kad tai prisidės prie 
pernai parafuotos ES ir Rusi
jos partnerystes ir bendradar 
biavimo sutaities spartaus rati
fikavimo. Kartu ministrai pa
reiškė savo susirūpinimą del 
ats inauj inusios p r i eva r tos 
Čečėnijoje. 

V a r š u v a . Lenkijos parei
gūnai galutinai atšaukė leidimą 
statyti prekybos pastatus tie
siai prieš buvusią Aušvico nacių 
mirties stovyklą. Statybos pla
nai buvo sukėlė gausius žydų 
bendruomenių protestus pasau
lyje. 

Bukareš tas . Rumunijos už
sienio reikalų ministras Teodor 
Meieskanu sake esąs įsitikinės, 
jog JAV suteiks Rumunijai ne
terminuotą didžiausio palanku
mo prekyboje statusą. JAV 
Kongrese penktadienį prasidės 
debatai šiuo klausimu. Iki šiol 
Rumunija turėjo ribotą statusą, 
kurį reikėdavo atnaujinti kiek
vienais metais 

Praha. Opozicinė Čekijos 
Socialdemokratu partija pagra
sino atšaukti savo paramą 
parlamente koalicinei Vaclav 
Klaus vyriausybei ir nebalsuoti 
už jos patvirtinimą, jei prieš tai 
partija negaus susipažinti su vy
riausybės programa. Balsavi
mas parlamente dėl pasitikė
jimo naująja vyriausybe vyks 
liepos 23 d. V. Klaus atsisakė 
parodyti programą socialdemo
kratams, teigdamas, kad konsti
tucija to nereikalauja. Politi
kams besiginčijant, dokumento 
tekstas pasirodė viename iš 
laikraščių. 

B u d a p e š t a s . Vengrijos 
ministras pirmininkas Gyula 
Horn. kalbėdamas šalies diplo
matu konferencijoje, sakė. kad 
tikisi, jog Vengrijos derybos del 
įstojimo i NATO prasidės 1997 
m . o 1999 m. šalis taps aljanso 
nare. Kalbėdamas apie ekono
mika. G. Horn teigė, kad šalies 
ekonomines programos dėka. 
vals tybės skola, biudžeto 
deficitas bei kai kurie kiti 
rodikliai pasiekė Europos 
Sąjungos (ES) lygį. Pasak jo. 
Vengrija tikisi tapti ES nare iki 
2000-uju metu. 

T i rana . Albanijoje vyksta 
karines pratybos ..Peaceful 
Eagle 96" pagal NATO progra
mą ..Partnerystė ta ikai" Jose 
dalyvauja apie 2.000 kanu iš 
Albanijos. -JAV. Bulgarijos. 
Graikijos, Italijos. Makedonijos. 
Rumunijos ir Turkijos Albani
ja viena pirmųjų Rytu Europo
je kreipėsi su prašymu stoti j 
NATO ir prisijungė prie progra 
mos ..Partnerystė taikai". Tai 
jau 18-tos karinės pratybos 
Albanijoje nuo 1995 metų. 

KALENDORIUS 

Liepos 5 d. virš Kauno ir jo apylinkių praūžė vėtra, nulaužusi ne viena medi. 
išvarčiusi medžius pakaunės miške Daugiausiai vėtra šėlo Ežerėlio i Kauno 
raj.) gyvenvietėje: čia medžiai griuvo net ant namu Nelaimingų atsitikimu 
neužregistruota. 

Nuotr.: Vėtros padariniai prie įgulos bažnyčios Laisves alėjoje 
Edmundo Katino nuotr .Kauno dienoje" 

Liepos 19 d.: Aurėja. Vincen
tas, Aura. Sakalas. 1867 m 
gimė kompozitorius Česlovas 
Sasnauskas. 

Liepos 20 d.: Aurelijus. Eli 
jas. Česlovas. Jeronimas, Alvy
das 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. liepos mėn. 19 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė I rena Reg ienė 

ATLANTOJE PRASIDEDA 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

I Atlantą šiandien nukryps 
visų sporto mėgėjų (ir nebūtinai 
vien tik jų) akys, nes čia pra
sideda olimpinės žaidynės, sku
tos moderniųjų laikų olimpinio 
judėjimo šimtmečiui paminėti. 
Olimpinės žaidynės buvo pradė
tos 1896 metais Atėnuose, Grai
kijoje, ir kas ketveri metai 
(išskyrus karų laikotarpius) vis 
yra rengiamos skirtinguose pa
saulio kraštuose. Atlanta yra 
trečiasis JAV miestas, kuriame 
vyks olimpinės vasaros žaidy
nės; prieš tai jos buvo pravestos 
St. Louis (1904 m.) ir Los An
geles (1932 ir 1984 m.) 

Į Atlantą suvažiavo rekordi
nis dalyvių skaičius (arti 11 
tūkstančių) iš didžiausio vals
tybių skaičiaus žaidynių isto
rijoje — 197. Šiemet dalyvauja 
ir rekordinis moterų sportinin
kių skaičius (3,800). Sportinin
kai čia varžysis 26 sporto šakose 
ir 271 rungtyje. Šių žaidynių 
biudžetas yra 1.7 bilijonai dole
rių. Žaidynes stebėti numato 
daugiau negu 2 milijonai žmo
nių iš visų pasaulio kraštų, jų 
tarpe ir būrys iš Lietuvos, kurie 
čia palaikys gana gausią Lie
tuvos sportininkų, bei trenerių 
ar kitų pareigūnų delegaciją. 

Tačiau tik maža dalis sporto 
mėgėjų galės asmeniškai stebėti 
šias žaidynes. Tad jiems pa
dės gausūs spaudos, radijo ir 
televizijos žurnalistai, kurių čia 
akredituota net 17 tūkstančių 
(irgi rekordinis skaičius). Nega

lintieji į Atlantą nuvykti — ne-
liūdėkime, nes kiekvieną dieną 
gausius reportažus matysime 
per NBC televizijos tinklą, gir
dėsime radijo bangomis ar pla 
čiai skaitysime šio krašto spau
doje, o, žinoma, taip pat ir 
„Drauge". 

NBC yra numačiusi per 17 
dienų (tiek tęsis olimpiniai 
žaidimai) transliuoti net 171.5 
valandas, arti pusę šio laiko 
patogiu laiku vakarais. Jau 
šiandien, penktadienį vakare, 
nuo 7 iki 11 vai. per Čikagos 
NBC stotį — 5-jį kanalą galė
sime stebėti šių žaidynių ati
darymo iškilmes. O rytoj, šeš
tadienį, televizijos transliacijos 
prasidės 2 vai. p.p. ir tęsis iki 5 
vai. p.p. Paskui nuo 6:30 vai 
vak. iki 11 vai. vak. Savaitės 
dienomis iš Atlantos matysime 
reportažus nuo 9 vai. ryto iki 
pietų. Tada 6:30-11 vai. ir nuo 
11:41 vai. vak. iki 1:11 vai. ryto. 

Šių programų metu bus rodo
mi ir lietuviai sportininkai, 
ypač tie, kurie pateks į finalus. 
Krepšinio rungtynių bus rodo
mas Lietuvos — JAV vyrų krep
šinio susitikimas, trečiadienį, 
liepos 24 d., 9 vai. vakaro. Jeigu 
lietuviai patektų į pusfinalius ir 
finalus, žinoma, būtų proga juos 
vėl matyti. Beje, rungtynės dėl 
vyrų bronzos ir aukso medalių 
bus žaidžiamos šeštadienį, rug
pjūčio 3 d. 

Ed. Šulaitis 

ŠĮ KARTĄ LAIMĖJO LIETUVIAI 
Lietuvos olimpinė krepšinio 

komanda pirmadienį, liepos 15 
d. vakare, Rosemont Horizon 
salėje (paskutinėse prieš olim
piadą kontrolinėse rungtynėse) 

2 nugalėjo stiprius aukštaūgius 
Graikijos olimpiečius 85-83 san
tykiu. 

Šį kartą žiūrovų dauguma 
buvo graikai, didelį triukšmą 
keldami raginę saviškius per
galei, tačiau lietuviai buvo 
pranašesni. 

Rungtynių pradžioje taškus 
pradėjo rinkti lietuviai. Pirmo
je minutėje Karnišovas įmetė 
dvi baudas, o Marčiulionis pri
dėjo tritaškį. Graikams pasivi
jus 5:2 — vėl pataikė Karnišo
vas. Graikai nei nemanė 
pasiduoti, jie ne tik išlygino, bet 
pralenkė 11:9. Tada Karnišovo 
dviem ir Einikio bei Kurtinaičio 
metimais lietuviai ženklino 
17:11. Kiek vėliau du kartus 
pasižymėjo Sabonis ir pasekmė 
jau 24:18 lietuvių naudai. Tada 
vėl blykstelėjo graikai rezulta
tą išlygindami. Likus 7 pirmojo 
kėlinio minutėms, Štombergas 
padarė 26-24, bet nuo to laiko 
vyravo graikai. Kėlinys baigėsi 
48:42 graikų naudai. 

Antrojo kėl inio trečioje 
minutėje Marčiulionio, Sabonio 
ir Kurtinaičio metimais išlygi
nama — po 48. Tada vėl pradėjo 
gerai kristi graikams, kurie 
nuostabiai gerai mėtė iš trijų 
taškų zonos. Pirmame kėlinyje 
pataikė 6 iš 8, o antrame — 4 iš 
7 . Netrukus graikų persvara 
paaugo net 9 taškais ^57:48), ta
čiau lietuviai vėl sulygina — po 
65. Graikai netrukus veda 3-4 
taškų skirtumu, bet Štombergas 
vėl lygina 76:76. Likus žaisti 2 
minutes, Marčiulionis įmetė dvi 
baudas ir pasekmę išlygino ir iš 
prasiveržimo įmetė dvitaškį ir 
dar vieną baudinį, darydamas 

81:78. Fa88oelas padarius pra
žangą, Arvydas Sabonis, mesda
mas baudinius, lietuvių pasekmę 
pakėlė iki 83:78. Graikai atsakė 
dvitaškiu. Saboniui įmetus dar 
du baudinius, lietuviai ženklina 
85:80. Likus 13 kai sekundžių, 
graikai pataiko tritaškį, o tada 
lietuviai kamuolį išlaiko iki 
baigminio teisėjų švilpuko. 

Lietuvių džiaugsmas neap
sakomas. Pirmą kartą Čikagoje 
ir bendrai Amerikoje Lietuva 
pasiekė pergalę. Šį kartą ste
bėtojų salėje buvo 4,400. Teisė
javo graikas Koukoulexidis ir 
lietuvis Brazauskas. 

Lietuvos naudai daugiausia 
taškų įmetė A. Sabonis 22 (per 
40 min.). S. Marčiulionis — 15 
(per 31 min.). A. Karnišovas — 
13 (35 min.), S. Štombergas - 12 
(19), R. Kurtinaitis - 11 (31), G. 
Einikis - 7 (23j). Dar aikštelėje 
pabuvojo M. Žukauskas (3 
taškai), D. Lukminas (0 taškų) 
ir R. Vaišvila (2 tašk). 

Po rungtynių į lietuvių ko
mandos persirengimo kambarį 
atėję žurnalistai ir televizijos at
stovai ilgokai kalbino mūsų 
krepšininkus, dauguma Marčiu
lionį ir Sabonį, kurie, nors ir pa
vargę, ilgokai bendravo su spau
dos žmonėmis. Didelė dalis 
lietuvių publikos lauke ilgai 
ir kantriai laukė mūsiškių 
krepšininkų ir jiems negailėjo 
gražių žodžių bei sveikinimo 
šūkių. 

Lietuviai žiūrovai palydėjo 
Lietuvos rinktinę prie autobuso, 
linkėdami geros kloties Atlan
toje, ypač pirmose rungtynėse 
prieš galingą Kroatiją, prieš ku
rią Čikagoje mūsiškiai liepos 7 
d. turėjo kapituliuoti. Tačiau 
dauguma buvo tikri, kad liepos 
20 d. Atlantoje pergalę švęs 
Lietuva. 

Ed. Šulaitis 

Dr. Remigijus Gaška, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atašė olimpia
dai Atlantoje, laukia atvykstančių olimpiečių ir svečių. 

OLIMPIADOJE TIK GERIAUSI 
Čikagos lietuviams teko ste

bėti net dvejas Lietuvos olimpi
nės krepšinio rinktinės rungty
nes vykusias Rosemont Horizon 
liepos 7 d. prieš kroatus ir liepos 
15 d. prieš graikus. 

Liepos 15 d. lietuviai rung
tynes prieš graikus pradėjo 
energingai, vikriai, pelnė rung
tynių pirmuosius taškus. 
Šarūnas Marčiulionis tuojau 
pasižymėjo žvalumu kamuolio 
atgavime, Artūras Karnišovas 
pirmas pasiuntė kamuolį į krep
šį. Jautėsi energija, jėga, 
lietuvių ryžtas kietai žaisti. 
Tačiau graikai, sekmadienį pra
laimėję amerikiečiams, buvo 
pasiryžę lengvai nepasiduoti ir 
pirmo kėlinio antroje pusėje 
buvo keliais taškais priekyje. 
Pirmas kėlinys baigėsi 42-48 
graikų naudai. 

Liepos 7 dieną pertraukos 
metu žiūrovai buvo maloniai 
nustebinti deimantėlio iš Lietu
vos — Panevėžio „Grandinėlės" 
pasirodymu. Šį kartą į aikštę 
pasipylė lietuvių ir graikų 
marškinėliais aprengti ber
niukai, kurie publiką linksmino 
visai neblogai sužaisdami savas 
„rungtynes". 

Antrame kėlinyje pradėjo kilti 
abejonės ar mūsiškiai įstengs 
įveikti oponentus. Atrodė labai 
pavargę. Žaidimą „vežė" A. 
Karnišovas (35 min. 13 taškų). 
A. Sabonis (40 min. 22 taškai), 
Š. Marčiulionis (31 min. 15 
taškų). Prieš rungtynių pabaigą 
progą žaisti gavo ir anksčiau 
nežaidę. Staiga lietuviai pasi
tempė, graikai pradėjo rinkti 
baudas, lietuviai baudas metė 
tiksliai ir laimėjo rungtynes 
85:83. 

Salėje aidėjo džiugūs šauks
mai ir plojimai, plevėsavo vėia-
vos, visi juokėsi, vieni kitus 
sveikino ir džiaugėsi Lietuvos 
rinktinės laimėjimu. 

Rungtynės neapsiėjo be įtam
pos momentų — vieną kartą 
Karnišovas griūdamas ypač 
smarkiai susitrenkė, o Sabonis 
užsigavo rankos riešą, kuris dar 
aikštėje pradėjo tinti. Prisiminė 
ankstyvesni Arvydo žodžiai, kad 
jei kūnas būtų bei skausmų, jis 
manytų esąs miręs. Nelengvas 
krepšininko gyvenimas. 

Prieš rungtynes treneris 
Vladas Garastas sakė, kad blo
giausia yra tai, kad komanda 
negali visa kartu treniruotis. 
Žaidėjai kaip Marčiulionis dir
ba pagal atskirą programą, nes 
po kelio operacijos jis negali 
žaisti pilnai taip, kaip anksčiau. 
Tas kenkia komandos bendram 
žaidimui Jis negalėjo žaisti prieš 
brazilus. Buvo ištinęs kelis, 
traukė vandenį. Marčiulionį 

reikia pasaugoti olimpiadai, o 

ne bet kokia kaina stengtis 
laimėti draugiškas rungtynes. 
Pasiruošimo eigoje buvę gražių 
momentų — per 16 tašku laimė
tą prieš Europos čempioną Ju
goslaviją Phoenbce taip pat ne
blogai sekėsi. Graikų prieš JAV 
rungtynių .metu, lietuviai turėjo 
treniruotę, nematė nei rung
tynių nei vaizdajuostės. Tačiau 
olimpiadoje lietuviams gal net 
neteks su graikais susitikti. Ša
lia JAV „Svajonių" komandos 
Garastą jaudina kroatai, kurių 
žaidėjas Toni Kukoc praėjusią 
savaitę nusilaužė nykštį. Pietų 
Amerikos čempionas Argentina 
yra stipri. Taip pat ir Kinija. 
Prieš Angolą buvo laimėta Ispa
nijoje. 

Teisus buvo Garasto primi
nimas — „Olimpiadoje silpnų 
nebėra Kelią pradeda 200 
komandų, palieka 12 iš viso 
pasaulio. Lieka geriausi iš visų. 
Reikia suprasti ir įvertinti šį 
maštabą. Dabar kiekvienos 
rungtynės, jau pats daly
vavimas, yra svarbus įvykis". 

Treneris jau galvoja apie atei
nančią olimpiadą. Ar pateks 
Lietuvos krepšininkai? Reikia 
pajėgių jaunių. Sunkus kelias. 
Reikia patekti i Europos finalą. 
Prieš tai yra atrankinės varžy
bos. Tik patekus į pirmą ket
vertą išsikovoji teisę dalyvauti 
olimpiadoje. 
Garastas teigė, jog Kurtinai

tis geriausiai meta tritaškius, 
Sabonis baudinius. Linkėjo, kad 
šiose rungtynėse žaidėjai būtų 
gudresni gynyboje, kad gyny
boje švariai dengtųsi, vengdami 
baudų. 

Vladas Garastas paaiškino, 
jog praėjusį sekmadienį įvyko 
eigos nesusipratimas. Organiza
toriai iškvietė žaidėjus, turėjo 
būti suvenyrais pasikeitimas, o 
netikėtai užgrojo bimnas, tai 
beliko stovėti vietoje. Kroatai 
jau buvo išsirikiavę. Kroatijos 
himnui pasigirdus, komanda 
atsidūrė keblioje padėtyje, nes 
tada nebedera vaikščioti. 

Po rungtynių klausimus at
sakinėjo juokaudami. Laimė
jimas, nors šiuo metu nees
minis, kelia nuotaiką. 

Praėjusį sekmadienį nuvežė
me juodos duonos. Šį kartą — 
riestainių ir lietuviško sūrio. 
„Kad padėtų tie riestainiai — 
sakė Sabonis, — tai suvalgyčiau 
viską". 

Sveikiname Lietuvos krep
šinio rinktinę, jos trenerius 
Vladą Garastą, Joną Kazlauską 
ir Donn Nelson bei gydytoją 
Vytautą Zumerį. Linkime 
sėkmės olimpiadoje ir didžiuo
jamės matydami atstovaujant 
Lietuvai sporto elito tarpe. 

Indrė Tijūnėlienė 
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Š. Amerikos Lietuvių „3-
Pitch" softbolo turnyras vyks 
š.m. rugpjūčio 24-25 d., Wasaga 
Beach, Ont., Kanadoje. Rengia 
Toronto LSK „Jungtis". Tai jau 
I l s i s metinis LSK „Jungties" 
turnyras, kuris kartu skaitomas 
ir kaip ŠALFASS-gos pirmeny
bės. Kontaktas: Brad Stephen-
son, 558 Mississauga Valley 
Blvd., Mississauga, Ont. L5A 
1Z1. Tel. 905-279-1851. 

1996 m. Š. Amerikos Lietu
vių individualines ir koman
dines Golfo pirmenybes vyk
do Detroito LSK „Kovas", š.m. 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 d., Bay 
Valley Golf Club, Bay City, 
Mich. Kontaktas: Algis Rugie
nius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-
1511. Tel. & faksas: 810-642-
7049. 

Š. Amerikos Baltiečių ir 
Lietuvių Lauko teniso pirme
nybės numatomos š.m. rugpjū
čio 31, rugsėjo 1 ir 2 d., Wicker-
tree Tennis Club, Columbus, 
Ohio. Rengia — JAV latvių te
niso sekcija. Lietuvių pirmeny
bės bus vykdomos prisiderinant 
prie baltiečių. Kontaktas: Ar-
turs Zageris, 1058 Erickson 
Ave., Columbus, OH 43227. Tel. 
614-236-5890 namų, 614-459-
5200 darbo. Lietuviams — dr. 
Algis Barauskas, ŠALFASS 
teniso vadovas, 3018 Patch dr., 
Bloomfield Hills, MI 48304. Tel. 
810-258-6535. 

Š. Amerikos Baltiečių ir 
Lietuvių Lengvosios atleti
kos pirmenybės vyks š.m. 
rugsėjo 7 ir 8 d., Aldershot High 
School, Burlington, Ont. Vykdo 
ŠALFASS-gos Lengvosios atle
tikos komitetas, talkinant To
ronto „Aušros", „Vyčio" ir Ha
miltono „Kovo" klubams. Lietu
vių pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių. Kontaktas: Mrs. Irena 
Wilkin8on, 2783 Kinnerton 
Cresc., Mississauga, Ont. L5K 
2B3.Tel. 905-822-0302. 

Š. Amerikos Baltiečių ir 
Lietuvių Sportinio šaudymo 
pirmenybės vyks per 3 rugsėjo 
mėn. šeštadienius; Kanadoje: 

a) Rugsėjo 7 d. — Stendinis 
(Trap) šaudymas, tik baltiečių 
pirmenybės, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. Rengia 
lietuviai. 

b) Rugsėjo 14 d. — Smul
kaus (.22) kalibro šautuvų, 
baltiečių ir lietuvių. Rengia lie
tuviai, taipogi „Giedraitis" šau
dykloje. 

c) Rugsėjo 2 1 d . - Pistoletų, 
baltiečių ir lietuvių. Rengia 
estai. Vieta dar nenustatyta. 

Visais šaudymo reikalais 
kreiptis į Balį Savicką, ŠAL
FASS šaudymo k-to vadovą, 340 
Dixon Rd., Apt. 2004, Weston, 
Ont. M9R 1T1. Tel. 416-244-
2267. 

Baltiečių ir Lietuvių Plau
kimo pirmenybės planuoja
mos š.m. lakpkričio 3 ar 10 d., 
Toronto, Ont. Tiksli data ir vie
ta bus pranešta. Rengia Baltų 
sporto federacijos plaukimo sek
cija. Lietuvių pirmenybės bus 
i išvestos iš baltiečių. Kontak
tas: Ilona Smalenskienė, 248 
Keele St., Toronto, Ont. M6P 
2K3. Tel. 416-769-7040. 

1996 m. S. A. Lietuvių Ra-
ketbolo pirmenybės numato
mos šių metų rudenį, Baltimore, 
MD. Tiksli data bus pranešta. 
Kontaktas: Vincas Dūlys, tel. 
410-987-5275 ar Algis Nagevi
čius 216-845-8848. Šios varžybos 
turėjusios vykti š.m. balandžio 
20 d., Conway, S.C., buvo at
šauktos. 

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis į ŠALFASS gen. sekr. 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117 2122. 
Tel. 216-486-0889. Faksas: 216 
943-4485. 

Kalendoriaus pakeitimai bus 
nuolatos skelbiami. 

ŠALFASS Centro valdyba 
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metams M metų 3 men. 
JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Uisakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisakant i uisieni 
oro pasta $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS 

1996 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių lauko teniso 
pirmenybės š.m. rugpjūčio 31, 
rugsėjo 1 ir 2 d. vyks Wickertree 
Tennis Club, 5760 Maple Can-
nyon Dr., Columbus, Ohio. Tel. 
614-882-5725. Vykdo JAV 
Latvių Sporto s-gos teniso 
sekcija. 

Programa: Vienetai — vyrų 
(neriboto amžiaus); vyrų senjorų 
(45-59 m. imtinai); vyrų vete
ranų (60 m. ir vyresnių); jaunių 
(1978 m. gimimo ir jaunesnių), 
moterų (tik viena klasė neribo
to amžiaus). Dvejetai — vyrų, 
moterų, mišrus ir vyrų senjorų 
(45 m. ir vyresnių). 

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1996 m. rugpjūčio 31 d., 
išskyrus jaunių klasę. 

Varžybų pradžia visas 3 die
nas nuo 8:30 vai. ryto. Regist
racija — šeštadienį nuo 8 vai. 
ryto. 

Šios varžybos yra kombinacija 
paskirų tautybių (lietuvių, 
latvių ir estų) pirmenybių ir 
baltiečių pirmenybių. Pirmiau
sia vyks paskirų tautybių 
pirmenybės, iš kurių kvalifika 
vesi žaidėjai žais baltiečių 
čempionato turnyre. Baltiečių 
čempionate numatoma turėti po 
8 žaidėjus.-jas vyrų ir moterų 
vienetuose ir po 4 žaidėjus, jas 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS ' 

MOS W. M M. Tst (708) 4214101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p p -7v v. ant* 12:30-3 v p p. 
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DR.K.A. JUČAS 
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KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
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3315 W 550) St. Chicago. IL 
Tai. (311) 473-2112 
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4M7 W. 133 t*., Oak l a m , H. 

Pirmas apyt. su Nortfmrastern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkyt dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. 

Specialybe — Vidaus ligos 
7722 S. Kedae. Chicago. IL 60852 

Tat. 311-424.2123 

ir dvejetus kitose rungtyse. 
Kiekvienai tautybei žaidėjų 
kontingentas baltiečių turnyre 
numatomas proporcingai daly
vių skaičiui. 

Paskirų tautybių pirmenybė
se dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidė
jams. 

Dalyvių registracija — iki 
rugpjūčio 24 d. pas varžybų 
vadovą Arturs Zegeris, 1058 
Erikson Ave., Columbus, Ohio 
43227-1241. Tel. ol44S9-5200 
darbo; 614-236-5890 namų. Fak 
sas: 614-459-1151. Papildoma 
informacija — Edgars Bedritis. 
tel. ir faksas 614-523-0009. 

Lietuvių pirmenybių prave 
dimą ir lietuvių dalyvavimą bal 
tiečių turnyre koordinuoja 
ŠALFASS-gos teniso vadovas 
dr. Algis Barauskas, 3018 Patch 
Dr., Bloomfield Hills, MI 48304 
Tel. 810-258-6535. 

Lietuviai žaidėjai atlikdam: 
registrciją prašomi painformuo 
ti ir dr. A. Barauską. 

Sporto klubai gauna smulkis 
informaciją. 

Varžybos vyks privačiam* 
klube, turinčiame 8 vidaus ir £ 
lauko aikštes. Žaidimui sąlygos 
labai geros. Klubas visas tris 
dienas rezervuotas tik baltiečii 
varžyboms. Visi lietuviai teni 
sininkai kviečiami dalyvauti. 

ŠALFASS-gos centre 
valdybf 

Tat fcaalmio Ir buto: 70S-3S2-41M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. f M i Ave., Cicere 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trsed., sestd 12 - 4 v. p.p. 

DR. L D. PETRUKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

aaas S. rJeeerie ns)., Msasvy Haas, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (703) m a m 
Valandos pagal susitarimą 

• 1 3 2 1 . Katrie Ave. 

Tel. 312-434.7700 
MMOAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

wmmmm vtžmAs, M.D., t.c. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 M t . Aroher Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (319) m nu 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

tat (312) 471-1 
V V V a r e ^ s v W* ^EJ^Bjs^Ef^,4*^"%*^4aT*e/ •"•"!• Oar 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kastjle Ava., 

SU 

1 0 M I . Ava., 
H. 

Tai. 733-327 
Valandos pagal susitarimą 
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KULTŪRINES NAUJIENOS 
O V A C I J O S PARYŽIUJE 

S. SONDECKIUI 

Birželio 17-28 d. t rys Baltijos 
valstybės — Lietuva, Latvija ir 
Estija — pristatė savąją kultūrą 
Europai. „Sveikas, pasauli*', — 
tarė Lietuva senojo kontinento 
kultūros centre, parodydama 
tautodailę, muziką, kinemato
grafiją, skulptūrą, tapybą. 

Paryžiaus gyventojai ir jo 
svečiai buvo sužavėti tautodai
lės parodos eksponatais — rū
pintojėliais, margučiais, ver
bomis, gintaro dirbiniais. 

Erdviose UNESCO salėse dar
bus eksponavo sku lp to r ius 
Gintautas Gavenavičius, tapy
tojas ir keramikas Gediminas 
Šibonis, dailininkas Vitalijus 
Čepkauskas. Lietuva buvo pri
statyta ir jaukia knygų vaikams 
il iustracijų paroda, kurioje 
puikavosi ir pripažintų dailės 
meistrų — Leonardo Gutausko, 
Irenos Žviliuvienės, Nijolės Šal
tenytės ir kitų — piešiniai. 

Per trijų dienų, skirtų kinui, 
programą lietuviai parodė Algi
manto Puipos filmą ,.Amžinoji 
šviesa" (1990 m. filmui paskir
t as San Rėmo festivalio pagrin
dinis prizas) ir Šarūno Barto 
„Mūsų nedaug" (šiemet rodytas 
Kanų festivalio programoje). 
Lietuvos fotografijos mokyklą, 
žinomą visoje Europoje, atsto
vavo Antanas Sutkus, kurio 
fotografijos yra Paryžiaus, Niu
jorko muziejų kolekcijose. 

Paryžiaus publika sukėlė ova
cijas po Sauliaus Sondeckio va
dovaujamo orkestro at l iktų 
M.K. Čiurlionio. B. Kutavi
čiaus, F. Bajoro kūrinių. Virš 
800 klausytojų dalyvavo baigia
majame Baltų dienų UNESCO 
akorde. Tuojau po pasirodymo 
Paryžiuje orkestras išvyko gas
trolių į Vokietiją, kur liepos 13 
ir 15 d. surengs koncertus pres 
tižiniame, viename didžiausių 

pasaulyje Šlezvigo - Holšteino 
festivalyje, o liepos 14 ir 17 d 
— Meklenburgo ir Reinguu fes 
tivaliuose. 

V I L N I U J E - SVEČIAI IŠ 
E U R O P O S 

Baltijos jūra, ne taip seniai 
skyrusi, dabar jungia aplink ją 
gyvenančias tautas. Nuo 1987 
m. pamečiui trijose valstybėse — 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje — 
rengiamas Tarptautinis folkloro 
festivalis „Baltica" tapo atsvara 
oficialiai, ideologiškai nugenė 
tai kultūrai. Dabar — tai jau so 
lidus europinio masto renginys. 

Liepos 2-7 d. Vilnius sulaukė 
daugybės svečių. Šiemet į festi
valio miestelį sugužėjo visų 
aplink gintarinę jūrą gyvenan
čių tautų amatininkai, tradici 
nės virtuvės specialistai, dai
nininkai, muzikantai ir šokėjai. 

Festivalio miestelyje lankyto
jai galėjo pabūti greta tų žmo
nių, kurie nepamiršta tradicijų, 
papročių, puoselėja senuosius 
amatus. Šventės šeimininkai 
bei svečiai iš Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Norvegijos, Švedijos. 
Islandijos, Danijos, Vokietijos. 
Lenkijos, Gudijos ir Rusijos kon
certavo ir linksmino žmones ne 
tik Vilniuje. Apsilankyta Aukš 
taitijos ir Dzūkijos nacionali 
niuose parkuose, Vi ln iaus , 
Švenčionių rajonuose, senojoje 
sostinėje Trakuose. Įvyko dideli 
renginiai dviems datoms pažy
mėti: „Baltica-96" ap lankė 
135-metį švenčiančią Ignaliną, 
o liepos 6-ąją ant legendomis 
apipinto Kernavės piliakalnio 
surengtas koncertas Valstybės 
dienai paminėti. 

Šiemetinio festivalio motyvas 
— jūra Ji dominavo „Balti 
ca -96" simbolikoje Visos 

Vilniuje susitikę lietuviai kultūrininkai Iš kaires: Daiva Albertaviėienė. arch. Albertas Kere-lis, 
Geramintis Albertavičius. poetas Kazy* Bradūnas, kuris dalį metu praleidžia tėvynėje, ir žurn. 
Jonas Albertavičius. 

Nuotr 

folkloro grupės paleido po 
vainiką į Vilnele, kad jie, 
plaukdami tolyn Lietuvos upė
mis, pasiektų Baltija, kuri tam
pa nenutrūkstančiu saitu tarp 
tautu. 

NUOSTABŪS ALBUMAI 
A P I E LIETUVA 

Raimondo Paknio leidykla, dir-
banti jau penkerius metus, ne pir
mą kartą džiugina puikiais dar 
bais. „Lietuvos bažnyčių me
nas", „Senoji lietuviu skulp 
tūra" pripažintos gražiausiomis 
metų knygomis. Dabar pasirodė 
trys naujienos. Albume „Lietu
va" — įspūdingiausi kraštovaiz 
džiai bei istorijos paminklai. Iv 
dimi tekstų, sukurtų poeto Mar
celijaus Martinaičio. Užrašai po 
nuotraukomis pateikti lietuvių, 
anglų ir vokiečių kalbomis. Iš
leistas ir mažesnio formato al
bumas „Lithuania". įspūdingas 

Dešimtąja tautinių šokiu švente prisimenant. 
Niifitr Jono Kuprio 

albumas apie Vilnių, įamžinęs 
sostinės senamiestį. Nobelio 
premijos laureatas Česlovas Mi
lošas leido albume pateikti savo 
eiles. Albumai labai populiarūs 
pirkėjų tarpe. Vlado Drėmos il
iustruota studija „Sv. Jonų baž
nyčia ' bei apžvalga „Meno 
kryptys nuo 1945 metų", išleis
tos R. Paknio leidykloje, turėtų 
pasirodyti dar šiemet. 

HOLIVVOODAS SURADO 
LIETUVA 

Salia Lietuvos, kino studijos 
išdygo viduramžių pilis, gyven
vietė. Čia kasdien vaikšto ka
riai, tarnai, riteriai, apsirengę 
senosios Anglijos laikų drabu
žiais. Taip pasikeitė gyvenimas 
kino studijoje nuo birželio 11 d.. 
kai atvyko amerikiečiai filmuo
ti naują televizijos serialą „Ro
binas Hudas". 

Nuo tradicinių šio siužeto 
traktuočių filmas skirsis tuo, 
kad jame bus daug įvairių triu
kų, atliekamų lietuvių, ameri
kiečių ir rusų kaskadininkų tru
pės, nebus griežtai laikomasi 
istorinio principo — kai kuriose 
serijose pasirodys drakonas, su
kurtas kompiuterio pagalba. 
Pagrindinius vaidmenis atliks 
amerikiečių ir anglų aktoriai, 
jiems talkins 46 kolegos lietu
viai. Tarp aktorių — ir Lietuvos 
kino studijos direktorius Rober
tas Urbonas, tokiame amplua 
atsidūręs netikėtai. Šiemet bus 
sukurta 13 senų , kurių masi
nėse scenose nusifilmuos 1300 
žmonių. 

Amerikiečiai jau yra dirbę 
Lietuvoje. Čia kurti filmą jiems 
pigiau, o studija kontraktas 
taip pat naudingas — yra darbo, 
po filmavimo liks daug techni
kos, kitų pn> monių. kurias 
kolegos perka sietuvoje ar at
siveža. Gana • eįprasta lietu-

Vytauto Dara&kevičiaus 
viams didžiulis darbo tempas ir 
tai, kad kiekvieną seriją filmuo
ja kitas režisierius. Taip, ma
noma, serialas bus įdomesnis. 

P ro jek tas f inansuojamas 
prancūzų ir amerikiečių. 
Informaciją paruošė ir perdavė 

R o l a n d a s Kvie tkauskas , 
Lietuvos Kultūros 

ministerijos atstovas 
spaudai 

Danutė Bindokienv 

Greičiau, aukščiau, 
tvirčiau! 

TIKYBOS MOKYTOJU 
N E M A Ž Ė J A 

Kaip tvirt ina Vilniaus peda
goginio universiteto Istorijos fa
kulteto Tikybos katedros vedė
jos asistentė Laima Žukaus
kienė, šiais metais katedroje I 
kursą baigė 43, II - 40, III - 26 
studentai. Kitais metais studen
tai, baigę ketur is kursus, gaus 
bakalauro laipsnį, o mokyklos 
praturtės kvalifikuotais tikybos 
mokytojais. 

Daugelis studentų studijuoja 
dvi specialybes. Studijas bai 
gusiems asmenims teks patiems 
ieškoti darbo padedant reko
mendacijas suteikusiems kle
bonams, katechetikos centrams. 
Daugiau kaip pusė studentų jau 
dabar dirba įvairiose Vilniaus 
mokyklose. Tikybos mokytoju 
poreikis Lietuvos sostinėje ne
mažėja. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 11' 

• Marijampolė. Gegužės 26 
d. per Sekmines Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. 
lankėsi Marijampolės Šv. Vin
cento Pauliečio parapijoje, kur 
suteikė sutvirtinimo sakramen 
tą 96 jauniesiems parapijie 
čiams. Po pamaldų ganytojas 
pašventino parapijos namus, 
kuriuose ketina įsikurti paraDi 
jos Caritas bei įsikelti 12 se
neliu 

Spėjama, kad dviejų trečdalių 
mūsų planetos gyventojų akys 
šiandien bus prilipusios prie 
televizijos ekranų ir įtemptai 
s tebės vasaros ol impiados, 
prasidedančios Atlanta. Geor 
gia, atidaromąsias ceremonijas. 
Mėnesių mėnesiais buvome 
maitinami reklaminiais kąs
neliais apie šios olimpiados ruo
šos darbus, viltis, problemas. 
Tvirtinama, kad ši būsianti 
viena sėkmingiausių olimpiadų, 
sutraukusi 10,700 atletų iš 197 
valstybių. Tai nemažas laimė
jimas, ypač prisimenant, kad 
1904 metais į olimpiadą, vyku 
sią St. Louis mieste, atvyko atle
tai tik iš vienuolikos kraštų. 

Kai nuaidi pirmieji muzikos 
garsai ir į stadioną pradeda žy
giuoti atletai, kiekvienam žiū 
rovui tas paradas yra praktiška, 
nepamainoma ir akivaizdi geo
grafijos pamoka, pro akis slen
kant valstybių vardams ir ple
vėsuojant jų vėliavoms. Mūsų 
didysis džiaugsmas bei pasidi
džiavimas — nepriklausomos 
Lietuvos atletai. Nėra abejonės, 
kad visi būsime stipriai paveik
ti, pamatę žygiuojančių eilėse 
trispalvę. Šiuo metu galime dar 
t ik įsivaizduoti dvasinį pa
kilimą, jeigu toji t r ispalvė 
olimpinių įvykių eigoje būtų 
iškelta ant aukščiausio stiebo, 
o mūsų atletas ar atletai pa
puošti aukso medaliu! Juk bus 
varžomasi dėl 271 medalio, tad 
galimybės čia plačios. 

„Citius, altius, fortius" (grei
čiau, aukščiau, tvirčiau), skam
ba olimpiados šūkis. Juo vado
vaujasi apie 4,000 moterų ir 
maždaug 6,000 vyrų, įvairiose 
varžybose išmėginsiančių savo 
drąsą, vikrumą, greitumą, stip
rumą, ištvermę. Tiesa, olimpia
doje ir šį kartą dar vis mažiau 
moterų negu vyrų, bet pirmojoje 
modernių laikų olimpiadoje, at
ga iv in to je Atėnuose 1896 
metais, moterims iš vis nebuvo 
leista dalyvauti. 

Tikima, kad šioje vasaros 
olimpiadoje gerai užsirekomen
duos amerikiečiai, nors ne vi
suomet jų pastangos buvo įver 
t inamos aukso ar žemesnio 
lygio medaliais. Kadangi Ame
rikos atletai nėra treniruojami 
valstybės lėšomis, o pasiruošti 
olimpiadai pareikalauja daug 
laiko, darbo bei lėšų, ne visi turi 
galimybę pasiekti pasiruošimo 
viršūnę. Tačiau amerikiečiai 
dalyvavo kone visose olimpia 
dose, išskyrus 1980 metais 
vykusią Maskvoje. Tuomet buvo 
protestuojama prieš Sovietų 
Sąjungos agresija Afganistane 
'gaila, kad jokių sankcijų dabar 

netaikoma del Rusijos smurto 
Čečėnijoje'. Sovietu bloko at
letai . .a ts i lygino" , nedaly
vaudami 1984 m. vasaros olim
piadoje Los Angeles, CA. Net 
pirmojoje modern iu la iku 
olimpiadoje, ruoštoje prieš šimtą 
metų Graikijoje, amerikiečiam^ 
pavyko laimėti 10 pirmųjų 
vietų. 

Anuomet, kaip ir visų bolše
viku okupacijos dešimtmečiu 
būvyje, pavergtu tautų atletai 
pasirodydavo po raudona vėlia
va su kūju ir pjautuvu, o jų 
medaliai teikė garbę „plačiajai 
tėvynei", kuri turėjo teisę pasi
rinkti geriausius iš geriausiu ir 
po to girtis, kad ..komunistinis 
rojus" sugeba išauginti pirmau
jančius atletus. Su kokia šird
gėla stebėdavome lietuviškas 
pavardes sovietinių atletų są
rašuose, bet tuo pačiu ir didžiuo-
davomės, kad mūsų tautiečiai 
vis dėlto šaunūs atletai, nors ir 
ne savo spalvom prisidengė. 

Ne visos olimpiados varžybos 
vyksta stadionuose. Dar gerokai 
prieš olimpinės ugnies užde 
girną ir vėliavos pakėlimą pra 
sideda konkurencija del pelno. 
Be abejones, vietoves, paren 
karnos olimpiadai, ekonomine 
padėtis smarkiai pagerėja. Ypač 
tai ryšku Atlantoje, kuri pasta
raisiais metais turėjo savo 
dienas baigiančio miesto įvaiz
dį su neišnaudotomis vidur-
miesčio galimybėmis, klestinčiu 
nusikalstamumu, gausiais ne
turtingųjų rajonais ir besiple
čiančiais , p r abanga ga ruo 
jančiais, priemiesčiais. Pats 
miestas turi 400.000 gyventojų. 
kurių 70 procentų sudaro juodo
sios rasės žmonės. Tai vienas 
neturtingiausių JAV miestų, 
gretinamas su Nevvark, NJ, ar
ba Detroit, MI. Vakare, kai 
įstaigų tarnautojai užbaigia 
darbus, Atlantos vidurmiestis 
paprastai ištuštėja. Manoma, 
kad olimpiados atneštas dėme
sys — ir doleriai — šią problema 
panaikins. Besiruošiant atletu 
ir svečių sutikimui, buvo nu
griauti ištisi senieji kvartalai . 
statomas stadionas, viešbučiai, 
restoranai , pramogų vietos, 
užuot apgriuvusių lūšnų, atsi
rado gražus 21 akro parkas, gat 
vės pasipuošė medžiais ir gely 
nais. Žodžiu. Atlanta išgyvena 
pasididžiavimą ir atgimimą, nes 
šiandien joje prasideda sukaktu 
vinė — šimtametė — olimpiada. 

Kai bus uždegta olimpine 
ugnis, visi kartu nuoširdžiai 
palinkėkime sėkmės saviesiems 
atletams. O tie „savieji" mums. 
gyvenantiems šiame žemyne. 
yra ne vien lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, ir kanadiečiai. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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Svetur tas prekes mažai vertino, nes ten buvo geresnių 
aparatų, gražesnių žiedų. Be to, ir vokiečiai buvo gudrūs. 
Už briliantą kartais įpiršdavo paprastą stiklą. 

Kemptenas nebuvo lietuviams ramaus gyvenimo 
vieta. 

Realinės gimnazijos patalpose jau gegužės mėnesį 
(1945 m.) gyveno apie 600 lietuvių, o dar dvigubai 
daugiau laikėsi apylinkėse. Lapkričio mėnesį (1945 m.) 
visa masė. kartu su privačiai gyvenusiais, suraginus 
bei rimtai paspaudus, buvo perkelta į naujas kareivines, 
kurias pavadinome Vytauto bendrabučiu. Galėjome va
dinti, kaip norėjome, gal net rojumi praminti. Ten buvo 
daug erdviau ir švariau. Tačiau šių kareivinių užsigeidė 
amerikiečiu karinės pajėgos. Mus iš ten 1946.08.30 iš
varė į Schlosskaserne. Tai Pilies vardo senos kareivinės. 

Persikėlimas vyko įdomiai. Nors buvo dar tik 
rugpjūčio pabaiga, bet diena pasitaikė niūri. Atstumas 
trumpas, gal puskilometris. Keliauja dypukai su 
apiplyšusiais lagaminėliais, su ryšuliais, vedasi vaikus, 
vos pavelka kojas, o kraustymosi kelias yra apstotas 
amerikiečių kariuomenės, lyg kokius belaisvius ar 
nusikaltėlius varytų. Eina žmogeliai, kinkuoja, o 
amerikiečiai žiūri ir seka. Štai šešiasdešimties metų 
imogiukis rankoje nešasi elektrinį kavos virdulį. 
Amerik 'is jį išplėšia, teškia į žemę. Žmogus lenkiasi 

paimti, bet kareivis žmogų pastumia, o virdulį nuspiria 
tolyn. Dypukas negali virdulio turėti! Jis elgeta, niekas. 

Amerikiečiai vra keisti ir buvo keisti. Kartais 
nesuprantamas jų dosnumas labdarai, kartais stebina 
žiaurūs gestai. Jie yra keisti iki šiandien. Patikėjo di
džiausiems sukčiams nuo Stalino iki Gorbačiovo, bet 
baltiečių trėmimus j Sibirą laikė pasakomis. Štai ir tasai 
žiaurus kareivio gestas,bet gal jis buvo lietuvių nemėgs
tąs? 0 gal jis veikė švabės meilužės įtakoje? Juk dypu
kai buvo vietinių nemėgstami. Suprantama: kažkokie 
atėjūnai gyveno jų statytose patalpose, nieko nedirbo 
ir nemirė badu Parazitai! 

Tai jų. krašto šeimininkų nuomonė. 
Pilies kareivinės neturėjo pilies. Nei Kemptene, nei 

apie Kempteną pilių nebuvo. Kam jos? Švabai, klusnias 
karvytes valdydami ir mostu atsigaivindami, buvo 
taikūs. Be to, ir srutų duobės palangėse taikai padėjo. 
Kas ateis plėšti, jei gali į tą baisumą netyčia įsmukti? 

Pilies kareivinėse pilies neturėjome. Čia buvo 
milžiniškas, ilgas pastatas, trijų aukštų, tvirtas ir storo 
mūro. Tai senų laikų vienuolynas, vėliau kareivinėmis 
paverstas. Buvo ir du nauji dviaukščiai pastatai. Buvo 
didelis kiemas, kurio vidury stovėjo makaronų švent 
namis, mūsų valgykla. Buvo kareiviams sulipdytas len 
tinis barakas be vandens ir šilumos. Jame įsikūrė mūsų 
gimnazija. Buvo kitas barakas, taip pat be jokios 
šilumos. Tai mūsų iškilmių, pokyliu ir visokiausių 
švenčių salė. O švęsti mes daug šventėme, nes turėjome 
marias laiko. Buvo malkine ir kitokių sandėlių. Buvo 
sporto halė. 

Bet svarbiausia - buvo kiemas su keliais senais me 
džiais ir suoliukais po jais Čia tai institucija, čia tai 

Dievo palaima! Susėsdavo išminčiai ir politikuodavo nuo 
ryto iki vakaro. Praeina skardos varpininkas į valgyklą, 
prisijungia ir dėsto išmintį. Grįžta skardos varpininkas 
iš valgyklos, prisėda ir klausosi išminties. Makaronų 
sriuba šąla? Lai šąla. Menka iš jos nauda. 

— Ar amerikiečiai jau pajudėjo į Rytus? — kyla 
klausimas ir išsitempia visų klausa, nes tokiame 
pajudėjime būtų mūsų atpirkimas. 

— Kiek žinau, dar ne. Bet Stalinas pasidarė toks 
įkyrus, kad jankiai neiškentės. 

— Kas gali su tokiu galviju susikalbėti? 
Tai šitokia buvo išalkusių išminčių vilties politika. 

Ir ji gelbėjo desperacijoje skęstantiems varguoliams. 
Tasai palaimintas stovyklos kiemas... Priglausdavo 

visus tuos. kurie neturėdavo kur įtilpti. Iš dienos dienon 
be darbo, be jokio įpareigojimo ar įsipareigojimo Kas įpa
reigos paklydėlius, neturinčius savo krašto? Tiesa, būtų 
buvę daug progų Sibire žuvis gaudyti, miškus kirsti, 
kasyklose landžioti. Tačiau ir ten svetima žemė. O kas 
blogiausia — raudonais bolševizmo dažais aplieta, ašt
riais enkavedistų dagiais apkaišiota, mirtinai nuodinga. 

Stovykloje mažai kur buvo galima įsipareigoti. 
Komitete, sandėly, valgykloje, tvarkosaugoje, mo
kyklose, spekuliacijoje — tai viskas. Tačiau mažai kas 
į t a s profesijas tiko, dar mažiau kas norėjo jose įsivelti. 
Pakalt ins, kad sandėly ar valgykloje slapta makaroną 
nurijai Raudonuok, teisinkis, praverk burna ir rodyk, kad 
ten nieko nėra, bet būk pasmerktas! Tiesa, už tuos pavo
jingus darbus galėjai pelnyti kelias markes ir, nusi
kaltėliu apšauktas, už mėnesio atlyginimą pas speku
liantą nusipirkti kilogramą senos karvytės mėsos. Bet 

vėl įklimpsi: išsivirsi, mėsyte kvepės, tačiau negalėsi 
jos įkąsti. 

Tai kur dėtis, kur dėtis? Kambariuose nėra vietos. 
Jei spiečiasi šeimos su kūdikiais, ten motinos šluosto ir 
šluosto tvarineliams kai kurias įu lepaus kūno vieteles 
Tad ir kvapas ne toks kaip Lietuvos laukuose džius 
tančio šieno. Kur laikosi brandesni gyventojai su 
ūgtelėjusiais vaikais, ten užtenka triukšmo Kas alkanas 
gali ramiai laikytis ir nežinoti, kas rytoj laukia9 

Viengungių bernužėlių kambariuose visa erdvę 
užimdavo lovos, kur tik gulėti buvo pakenčiama O se 
dėti? Jei ant žemutinės glausiesi. galva lenks žemyn 
aukščiau esantis rėmas. Jei ant viršutines bandysi po 
ilsiauti, lubos trukdys. Šitokių pozicijų kiekvienas 
vengė. Įpras kaklas ir turėsi visą gyvenimą vaikščioti 
žemyn nusvirusią galvą nešiodamas 

Tiesa, matydavai varguolius, kurie susir ietė 
adydavosi kojines, lopydavo kelnes, siūdavo sagas. Mer 
gaičių kambariuose susirietusios gražuoles bandydavo 
siuvinėti, megzti, savo figūra rizikuodamos, bei iš ko 
ir kuo megzti, jei nei virbalų, nei siūlų? 

Štai kodėl net pamaldžiausi seneliai ir .neles rožini 
kalbėdavo gulėdami. Štai kodėl žmonės išsipildavo ) 
kiemą šnekoms. O tasai kiemas ir didelėmis pastan
gomis nepajėgdavo žoleles išsiauginti Per daug kojų 

Savotiškas gyvenimas. Lyg negyvenimas, tik 
buvimas. Ir šioje keistoje aplinkoje Kempteno lietuviai 
gražiai nešė savo neviltį su vargu. Nei triukšmo, nei 
muštynių, nei gertynių, nei vagysčių, nei kukiu nors 
nemalonumų su vokiečių visuomene 

i Bus daugiau! 

\ 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

BALFO SKYRIUS DIRBA 
BE ATOSTOGŲ 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę BALFo veikla šelpiant 
vargan patekusius lietuvius. 
Lietuvai reikalinga ir šian
dien. Šalpos d a r b a i labai 
padidėjo, nes visi laukia BALFo 
dosnios rankos. BALFo veiklos 
laukas neribotas, kol turime 
geros valios Lietuvos labui pasi
šventusių žmonių. Ši organizaci
ja visapusiškai sugeba ir pajėgia 
būti ten, kur reikia padėti 
vargstantiems. į Clevelando 
BALFo skyriaus pirmininką 
Vincą Apanių kreipėsi ir prieš 
kelis metus susikūrusi ..Vilties 
partnerystė", gerai susiorgani
zavusi profesorių-gydytojų. bei 
medicinos seserų grupė, kasmet 
vyks tan t i Lie tuvon. ten 
operuoti žmones su įgimtais 
(kiškio lūpos ir vilko gomurio' 
t r ū k u m a i s . bei mokant i 
lietuvius gydytojus atlikti šią 
sudėtingą operaciją. Jų pasi
rinktas miestas Klaipėda nėra 
a t s i t i k t i numas . Tai gerai 
i š p l a n u o t a - C l e v e l a n d a s ir 
Kla ipėda-mies tų seserystė. 
kuriai vadovauja Gražina Ku-
dukienė. Kadangi ligoninė pri
klauso miestui, Klaipėdos mies
to meras ir buvo jos pirmutinis 
ryšys. Čia labai daug prisidėjo 
Gražinos mama Salomėja Knis-
tautiene, priėmusi pas save šios 
ligoninės gydytojus Algirdą 
Slepavičių ir Vytą Grykšą, 
jiems buvo sudaryta proga 
stažuotis garsioje Clevelando 
klinikoje bei Universiteto li
goninėse, taip jie susipažino su 
šiais profesoriais gydytojais. 
Prie pradinių gydytojų, DiSte-
fano ir Goldberg prisijungė dr. 
Gintautas Sabataitis, tapęs jų 
ryšininku tarp Klaipėdos ir Cle
velando gydytojų. Savanoriškai 
j šią grupę įsijungė medicinos 
seserys, kurių net keturios šiais 
metais vyko į Lietuvą. Pirma 

Klaipėdos l igoninėje buvo 
nuvykę septyni gydytojai ir 
keturios med. seserys. Darbu*, 
kuriuos jie atiiko, pilnai įsivaiz
duoti ir suprasti tegali žmones, 
kuriems šie gydytojai (jų žo
džiais tariant*, padarė stebuk
lus. Mamos, negalėdamos jiems 
atsilyginti, iškepusios atnešė 
tortus bei gražiausių gelių 
puokštes. Motinų bandymas 
kaip nors išreikšti savo dėkin
gumą šiuos gydytojus sujaudino 
ligi ašarų... Reiškiamas dėkin
gumas rodo gydytojams, kad jų 
darbas yra reikalingas ir jie 
prieš išvykdami iš Lietuvos visi 
pasižadėjo ateinančiais metais 
vel atvykti. Gydytojai džiaugėsi 
žmonių vaišingumu ir nuošir
dumu. Amerikiečiai susidrau
gavę su lietuviais palydovais la
bai taktiškai teiravosi apie Cle
velando lietuvius bei jų nusista
tymą. BALFas su savo prity
rusiu ilgamečiu pirmininku 
Vincu Apanium sumanė su
ruošti j iems pagerbimą-pokylį 
Lietuvių namuose š.m. birželio 
29 d. Visi kelionės Lietuvon 
dalyviai, jų žmonos a r vyrai 
buvo p a k v i e s t i į pokylį 
nemokamai. Pagerbimas buvo 
suorganizuotas paskubomis, kol 
keliones įspūdžiai buvo neišblė
sę, nes šie profesionalai kalbėjo 
apie savo patirtus įspūdžius per 
abi lietuviu radijo valandėles 
fsekmad. ryte ir vakarei, bei ro
domi TV 5 Clevelando žinių pro
gramoje. Pokylio rengėjus 
mieiai nustebino i pagerbimo 
pietus susirinkę per šimtinė 
svečių. Gražiai ir skoningai pa
puošti stalai šventiškai nuteikė 
susirinkusius. Po pusvalandžio, 
skirto kokteiliams, 6:30 v.v. 
susėdusius svečius pasveikino 
BALFo pi rmininkas Vincas 
Apanius, pasidžiaugė jų gražiu 
darbu, linkėdamas sėkmingai ir 
toliau darbuotis šiame gražiame 
artimo meilės darbe. Programai 
vadovaut i buvo pakv ies t a s 
„Vilties partnerystės" koordina
torius psichologijos dr. Gintau-

CLASSIFIED GUIDE 

BALFo Clevelando skyriaus pobūvyje kalba O. Čipkienė. Už jos — programos vedėjas dr. G. Sa
bataitis ir LB Clevelando apyl. v-bos pirm. dr. V. Stankus. Dešinėje — dr. John DiStefano, Ni 
kolas ir Gintarė Čipkai, Lucille Caspio, dr. Jerold Goldberg ir Charles Raško. 

Nuotr. V. Bacevičiau* 

jos vestuvėse, šie užgrojo vestu
vių maršą ir sukėlė ant kojų 
visą salę... 

Po pietų, prieš prasidedant šo
kiams, dr. Gintautas Sabataitis 
supažindino dalyvius su „Vilties 
par tnerys tės" svečiais, duo
damas progos kiekvienam ką 
nors pasakyti. Visi gydytojai ir 

D. Čipkienė, kun. L. Zaremba, SJ, ir Jonas Čipkus BALFo Clevelando 
skyriaus pobūvyje. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 
tas Z Sabataitis. kuris sukal
bėjo maldą ir pakvietė visus 
vaišintis. Amerikiečiams sve
čiams vaišės labai pat iko. 
Svečius maloniai nuteikė. Johny 
Singer I pavardės prašė ne
skelbti' remejo užprašytas or
kestras, kai jie eidami prie stalų 
grojo svečiams pageidaujamas 
melodijas. O kai viena med. 
sesuo juo? atpažino, kad jie groję 

jų buvo Mary tė Gruzdytė 
(vienintele lietuvaitė). Prie jų 
pradėjo savanoriškai jungtis ir 
kiti gydytojai, tos rūšies pro
fesionalai. Jie vyko į Lietuvą su 
paskaitomis, patys organizavo 
medicininius instrumentus bei 
reikalingus vaistus, nes žinojo, 
kad ligoninė nieko neturi, o 
jiems viskas reikalinga. Vienos 
savaitės į t emptam darbui 

Vincas Apanius, BALFo Clevelando 
skyriaus pirmininkas, pradeda 
„Vilties" partnerystės pobūvį. 

med. seserys kalbėjo labai trum
pai, visi išreiškė pasitenkinimą 
ir padėką šios grupės vadovams 
už progą d a l y v a u t i š iame 
kilniame darbe ir dėkojo rengė
jams už šio vakaro suruošimą. 
Dr. Sabataitis išvardino ir stam
biausius aukotojus, padėko
damas jiems už paramą. Juos 
sveikino ir A.P.P.L.E. atstovė 
Irena Gedrienė, kalboje pasigė
rėdama jų darbu, sulygindama 
ji ir su pasišventusių mokytojų 
pastangomis padėti savo tėvy
nainiams. Juos sveikino Cle
velando lietuvių vardu Liet. 
Bendruomenės kopirmininkai 
Ada Stungienė ir dr. Viktoras 
Stankus, kiekvienam šios ke
l ionės dalyvių į te ikdami 
žymenį, kuriame gražiai iš
spausdintas dalyvio vardas ir 
pavardė, titulai ir pažymėjimas 
jų, kaip metų daktaro ar med. 
sesers. Šį žymenį gavo ir Gražina 
Kudukienė, pagerbta kaip metų 
moteris, bei Salomėja Knistau-
tienė. kaip metų motina, kuri 
motinišku rūpestingumu pade
da amerikiečiams, ir lietuviams 
gydytojams. Tarti žodį buvo 
pakviesta ir Dana Čipkienė, 
kuri taip pat bsvo Lietuvoje ir 

LB Clevelando apyhnken v bos ko-pirminmkai Ada Stungienė ir dr Viktoras Stankus kalba 
BALFo pobūvyje Dešinėje - programom vedėjas dr. Gintautas Sabataitis 

Nuotr V. Bacevičiaus 

S P R I N G H I L L , F L 

SMAGUS GIMTADIENIS 

Spring Hill lietuviai, nepasi
žymime didele veikla, nors tu
rime daugiau šimto klubo na
rių, kurių dauguma gimė ir 
augo Amerikoje. Šalia susirin
kimų, vykstančių kiekvieno 
mėn. trečią trečiadienį mieste
lio salėje (Civic Center), retkar
čiais susiburiame ir privačiai 
pasilinksminti. 

Štai pas Elenute ir Ferdinan
dą Wisockius šventėme šeimi
ninkės gimtadienį. Skaniai pa
gaminti valgiai, gėrimai, linkė
jimai dainuojant ,,Ilgiausių 
metų"... ir šeimininkų vaišingu
mas nuskaidrino visų dalyvių 
nuotaikas. Šalia vietinių klubo 
narių buvo svečių ir iš mūsų 
kaimyno St; Petersburg — An
gelė ir Alfa Šulcai, Birutė ir An
tanas Urbonavičiai. Birutė (bu
vusi Stuinienė), neseniai at
vykusi iš Lietuvos, sužavėjo 
Antaną iš pirmo pasimatymo. 
Jis savo draugams pareiškė: 
„Apsimokėjo ilgas laukimas. 
Pagaliau susiradau sau tinka
mą gyvenimo draugę". 

Buvo įdomu dar kartą pama
ty t i vaizdajuostę „Bal t i jos 
kelias" (rankomis susiėmimas 
nuo Vilniausiki Talino), kuris 
tada sujaudino ne tik baltiečius. 
bet nustebino ir visą pasaulį. 
Įrodyta, kad vieningai dirbant 
galima pasiekti nuostabių da
lykų. 

Akis traukia ant sofos ištiesta 
didžiulė juosta su įaustu įrašu: 
„Ferdinandui Wisockiui, vargo-

turėjo privilegiją susipažinti su 
šia nepaprastos misijos žmonių 
grupe. Vietoj jos, kalbėjo jos 
vaikaičiai (Nikolas (7 metų) ir 
Gintarė (6 metų) „už pagalbą 
Lietuvos vaikams" pasakė Ni
kolas Čipkus, jų kalbą užbaigė 
Gintarė Cipkutė: „Mes jus labai 
mylime" ir įteikė šios grupės 
vadovams dr. DiStefano ir dr. 
Goldberg po didelę gyvų gėlių 
puokštę. Nors rengėjai nebuvo 
išplanavę, a r apie tai net nepa
galvojo, bet šie daktarai paste
bėjo, kad juos pagerbė Cleve
lando lietuvių net trys genera
cijos. Dalyvių nuomone, šis 
BALFo renginys labai teigiamai 
nuteikė ir moraliai parėmė 
darbą, labai reikalingą mūsų 
tėvynei. Renginys buvo laiku 
pradėtas, nenuvargino susi
rinkusių ilgomis kalbomis bei 
laiku užbaigas kun. L. Zarem
bos malda. 

Dabar Clevelando BALFo 
skyrius ruošiasi BALFo centro 
valdybos direktorių suvažia
vimui, kuris vyks Clevelande 
s.m. spalio 18, 19 ir 20 d. 
Laukiame BALFo Centro valdy
bos pirmininkės Marijos ir jos 
vyro Antano Rudžių bei kitų 
garbingų svečių iš arti ir toli. 
Kviečiame Clevelando bei apy
linkių lietuvius rezervuoti šias 
dienas ir dalyvauti visuose ren
giniuose, ypač iškilmingame 
pokylyje, kuris ruošiamas spalio 
19 d. r.. Lietuvių namų vir
šutinėje salėje. 

d.č. 

nų fundatoriui, dėkingi kerna-
viečiai". Kernavė — miestas, 
ku r i ame Ferdinandas praleido 
savo jaunystę ir juo labai di
džiuojasi. Nepagailėjo stambios 
aukos — nupirko Kernavės baž
nyčiai vargonus, kurie ilgai gros 
jo a tminimui . 

Neapsieita be dainos. Daug 
prisidėjo Antanas Urbonavičius 
su akordeono garsais. 

Ver ta paminėti, kad Spring 
Hi l l l ie tuviai didžiuojamės 
turėdami solistą Juozą Nakuta-
vičių. J i s Tėvynėje koncer
tuodamas, grąžino Lietuvai tan
go muziką. Teko klausytis Lie
tuvos radijo „Prisiminimų kon
certo", kuriame beveik visa 
valanda buvo skirta Juozui N. 
— pasakojant jo su daina nueitą 
kelią ir grojant jo įdainuotas 
kasetes . 

Skirstydamiesi, jau gerokai po 
vidurnakčio, dėkojome šeimi
n inkams už smagiai praleistą 
vaka rą ir linkėjome Elenutei 
VVisockienei ilgų ir sveikų metų. 

Kos tas Mačiu l i s 

N A U J A T E L E F O N O 
S T O T I S L A Z D I J U O S E 

Lazdijuose pradėjo veikti nau
j a skai tmeninė telefono stotis. 
„Lietuvos telekomo" Vilniaus 
filialo Lazdijų telekomunikacijų 
tarnybos viršininko Algirdo Ka-
siulionio teigimu, Lazdijuose 
per pastaruosius keletą metų 
įs ikūrė daug naujų įstaigų, į 
Lazdijus ir iš jų dažnai skam
bina užsieniečiai, o telefono 
ryšys iki šiol buvo prastas. 

Skaitmeninę stotį, laimėjusia 
„Lietuvos telekomo" skelbtą 
konkursą, įrengė Izraelio firma 
„Tadiran" . 

Viršininkas sakė, jog buvo 
pakeista nemažai linijų, pakloti 
nauji kabeliai. Lazdijiškiai dar 
n e m o k ė j o naujo, ge roka i 
didesnio abonentinio mokesčio, 
kur i s bus mokamas už naują 
liniją — 17.7 lito. 

REAL ESTATE 

02& fi«s 
REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu*. 312-585*100 
Fa*. 312-585-3997 

Pag* 312-308-0307 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off M<jr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAFOUS 
320SVt WMt tStti Streat 

Tai. (709) 424-9984 
(312) 591-9994 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tsl. 708-869-2658. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

Mavynvs Jau prinoko! 
Važiuokit 1-94 East iki Westville. Exit 
34A; dar 19 mylių į patus Btum'a 
Barry Farm, Hwy 421 and 17009O. 
Wanatah. Indiana. Tai. 219-

733-2929 

MOVING-KJtAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 

. 312-539-3547 

P A R D U O D A M I LIETUVIŲ 
NAMAI LONDONE 

Penktadienį , liepos 12 d., 
pas ta tas , kuriame nuo 1954 m. 
buvo įsikūrę Londono Lietuvių 
namai , bus parduotas už 1.25 
mi l i jonų svarų s t e r l i n g ų . 
Lietuvių namų bendrovė netu
rėjo pakankamai lėšų remontui, 
todėl buvo nuspręsta Londono 
centre esantį pastatą parduoti ir 
įsigyti kuklesnį namą. Teko 
iškraustyt i per pusšimtį jame 
gyvenančių žmonių, iš kurių 
90*%! sudarė iš Lietuvos atvykę 
taut iečiai . 

(LR, 07.08) 
• P a n e v ė ž y s . Panevėžio vys

kupijos katechetikos centras iš
leido kasete „Tave, Dieve, gar
b inu" , kurioje įrašyta Nauja
miesčio Šv. Mato bažnyčios vai
kų choro giesmės, trumpos vai
kų maldos, šlovinimo psalmės. 
Kasetės įrašais norima padėti 
katechetams dirbti pagal Noelle 
Le Duc knygą „Tėvo atskleidi
mas vaikams" bei pagal prancū
zų metodiką mokyti vaikus ty
lios maldos. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. m 
!fc' 

A putifit tervį jr of tKh n.ew*papCT 

REAL ESTATE 

9? 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant ' 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu/r FAX pagalba 
• Nuosavybių. įkainavimas veltui 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmer tus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECIK KAITO*? 
TO2 S. Putotu Rd. 

4365 S. Archn Are. 

DANUTĖ MAYER, 
284-1900 

Jo* norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Domių Msysr. Ji pro-
iMionolai, sąžiningoj Ir asmonBkai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

Mm COCOUJCU. 
B4NHCRU 

MICHIGAN 
C0L0WEU BANKER FIRST AMERICAN 

lON.VVhittakerSt. 
NewBuffalo, M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel namų 616-756-1408 

btis. 616-469-3950 
fax. 616 469 5445 
v.m 616-469-7236 

Perkant ar parduodant 
1 namus • žeme, • ūkius arba 

komercine, nuosavybe 

FOR RENT 

For rstit 4Vi rms.; stove & refrg. 
inckl; 4 rms carpeted; 2nd fl 
Adults only. Coli 3 1 2 - 2 6 4 - 6 4 4 6 

Cteare, IL tsnuomo)awiao švarus 
kambarys su baldais suaugusiam 
asmeniui. Moderni virtuvė, vonia, pri
vatus įėjimas; 2-as aukštas; $250 | 
man. Skambinti 709-667-1706 arba 
palikt „mesage" 

Apt. for rsrrt. 5 rms. 2 bdrms. 
quiet; new appliances; $500 a mo 
• sec. deposit. 

Tsl. 312-737-1940 

IEŠKO BUTO 

NsfUkSfittSt negerlentls psn-
sfnfnkas ieško kambario prie 
šeimos. Tsl. 312-778-7743 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS 
KOMITETAS 

2711 W. 71 «t., CMcago, 'L 60629 
DtKOJA 

A.a. Mamytės IR INOS BANAfTUNIS atminimą 
pagerbdama, duktė Okitarė Uassdani siunčia aukas, 
kurias pažįstami laidotuvių metu, žinodami, kad velionei la
bai rūpėjo Lietuvos vaikai, suaukojo Lietuvos vargstantiems 
vaikams: 

880 Lietuvių Moterų federacija ir New Yorko klubas/A. 
Pintsch; J. ir G. Stankūnai, Cos Coto, CT; S. ir G. Bobe^ai, 
P1ainview, MY. 

840 T. ir A. Landsbergiai, Upper Marlboro, MD; M. ir 
G. Erčiai, Little Neck, NY. 

828 Vida Penikienė, E. Norvrich, NY; Malvina ir Jonas 
Kliveckos, VVoodhaven NY; A. ir M. MarijoSiai, Port 
VVashington NY; Genovaitė Meiliūnienė, New York NY; J. 
ir N. Ulėnai, Dix Hills, NY; G. Ivaikienė, Monroe CT. 

820 M. Kurapkisnė, Putnam CT. 
810 Elena Ruzgienė, Rtehmond Hills NY. 
Reiškiame užuojautą velionės artimiesiems ir Lietuvos 

vaikų vardu dėkojama aukotojams. 
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LAIŠKAI 
DAR DĖL LIETUVOS SEIMO 

RINKIMŲ 

Užsienio lietuvių tarpe yra 
daug efektingų būdų padėti 
išrinkti naują Lietuvos Seimą. 
Z. Viskanta „Drauge" liepos 2 
d. pareiškia savo nuomonę ir jo 
siūlomus būdus dėl Seimo rin
kimų. Manyčiau, kad jo pasiū
lymai ir priemonės yra pri
imtinos. 

Mano nuomonė yra, kad ne 
mūsų balsai, bet mūsų sudėti 
doleriai gali geriau nulemti 
naujo Lietuvos Seimo sudėtį. 
Svarbiausias motyvas yra rėmi
mas finansiškai Lietuvos deši
niųjų partijų bloko. Išeivijos 
lietuvių tarpe turime gan daug 
lietuvių piniguočių. Jeigu jie 
nesigailėtų pakloti bent po 
tūkstantinę, tai reikalai būtų 
lengvai išspręsti. 

Pažvelgus į Amerikos rinki
minę sistemą, čia rinkiminei 
propagandai išleidžiami ne mili
jonai, bet milijardai dolerių. 

Visi žinome, kad čia politika 
ir rinkimų eiga su jų kan
didatais yra perkama už do
lerius. Mes, gyvendami Ameri
koje, turime nepagailėti pinigų 
ir surinkti tokias sumas, kurios 
turėtų įtakos Seimo rinkimų re
zultatui, č ia sėkmingai pinigi
niais vajais pasirodė Tėvynės 
Sąjunga Los Angeles, Čikagoje 
ir Floridoje. O kurgi yra kitos 
mūsų išeivijos organizacijos? Jų 
sąrašuose turime per 25. Kiek 
jos finansiškai prisidėjo išrinkti 
naują Lietuvos demokratinį 
Seimą? 

Lietuvos piliečių, gyvenančių 
čia, ar gaunančių Lietuvos pilie
tybę yra nedaug. Net jei ir visa 
išeivija balsuotų, 40-60 tūkstan
čių asmenų, tai jų balsų skaičius 
neprilygs nei rusų, nei lenkų 
tautinėms mažumoms, gyve
nančioms Lietuvoje. 

Lietuvoje yra 600,000 rusų, 
kurių 75 procentai turi Lietuvos 
pilietybę. Manau, kad nemažiau 
yra ir lenkų tautybės žmonių. 

Kad atsvertume tą nelygybę, 
reikia daugiau Lietuvos kaimo 
žmonių balsų, nors esant reika
lui* juos ir finansiškai reikėtų 
paremti. Tik jų balsų skaičius 
turės lemiamos įtakos į Seimo 
rinkimų rezultatus. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA. 

NETIKĖTAI UŽTIKTOS 
ŽINIOS 

Niekad žmogus nežinai, kur 
nelauktai užtiksi įdomių žinių. 
Skaitydamas 1996 m. birželio 
29 d. šeštadieninio „Draugo" 
priedą „Mokslas, Menas, Litera
tūra", Liūto Mockūno rašinyje 
„A.a. Vytauto Kavolio at
minimui" užtikau dvi įdomias 
žinias: vieną apie V. Kavolį, ir 
vieną — apie Atviros Lietuvos 
fondą. 

Iki šiol nežinojau, pavyz
džiui, kad V. Kavolis sugalvojo 
mane seniai dominusį šūkį 

Lietuvos Krikščionių demokratų Kauno skyriaus vėliavos pašventinimu iškilmes S.m. gegužes 
12 d. Prie vėliavos — jaunimo ansamblis „Atialynas". . 

„Veidu į Lietuvą". (Dar sovie
tinės okupacijos laikais.) Tad čia 
proga pasinaudosiu prisiimti 
kaltę už anuomet to šūkio pra 
tęsimą: „Veidu j Lietuvą, 
užpakaliu į Lietuvos nepriklau
somybę..." Kad niekas kitas 
tuomi nebūtų pakaltintas. 

Pasirodo, jog Atviros Lietuvos 
fondas (ALF) ne visada yra vi
siškai atviras. Tai įrodė žinia, 
jog ALF „sudarė (Kavoliui) 
sąlygas mokslo metus praleisti 
Lietuvoje". Esu pastebėjęs 
nemažai ALF pasigyrimų dar
bais Lietuvoje. Nors stropiai 
seku lietuvišką spaudą, neteko 
pastebėti pasigyrimo finan
savimu V. Kavolio, kad šis 
galėtų „...stambiu vakarietiškų 
žinių bei idėjų bagažu pasidalin
ti su Lietuvos akademine jau
nuomene". Gal kada sužinosim, 
jog ALF taip pat patyliukais fi
nansuoja kurį užsienio lietuvį 
konservatorių, su vakarietiškų 
idėjų bagažu, Lietuvos jaunimo 
idėjiniam bagažui išbalansuoti. 
Negi reikės laukti tokio konser
vatoriaus mirties, kad prieitum 
prie faktų? O gal ALF tokį at
vejį nutylėjo, vengdamas at
virumo? Pirmą įtarimą atviru
mo stoka sukėlė ALF vykdoma
sis direktorius Vytas Gruodis, 
1996.1.30 „Tėviškės žiburiuose" 
atsiliepdamas į diskusiją apie 
Georg Soros' ą, kuris finansuoja 
ALF. V. Gruodis rašė, jog Soros 
esąs „vengrų kilmės amerikie
tis finansininkas," kas verta 
įtarti atvirumo stoka lietuvį 
ALF direktorių. „The New Yor-
ker" žurnalas atvirai rašė, jog 
G. Soros esąs-amerikiečiu tapęs 
Vengrijos žydas. Atvirumu ap
siskelbiantiems tiktų daugiau 
atvirumo. 

Vilius Bražėnas 
DeLand, FL. 

VIS PER SPORTĄ 

Kai dabartinė Amerikos krep
šinio komanda (Dream Team) 
labai silpnai sužaidė prieš 
kolegijos žaidėjus, tai Floridos 
„St. Petersburg Times" sporto 
žurnalistas išsireiškė, kad toks 
žaidimas patiktų tik lietuviui 
arba kroatui. 

Kiek vėliau tame pačiame 

Sekmadlenj, liepos 28 d. 
Nek.Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Konc«l«bruoto» ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis cttobrantas: Ttv.Antants SwlaHi«,SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
1:30 » Liaudis* šokiai Ir dainos: * • » * - •*«•*• SOOAUTO 
3:00 Noringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuloidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ u i Ltotuvą 

UŽKANDŽIAI prisi kslions namo 

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti • 
pasikvieskite Ir savo draugus! 

straipsnyje vėl pažymi, kad, 
atseit, mūsų olimpiečiai (ameri
kiečių) net neatrodė žaidžią 
prieš Lietuvą ar Kroatiją. 

Tas pats dienraštis verslo 
skyriuje įdėjo lietuvių krep
šininkų spalvotą nuotrauką iš 
1992 m. olimpiados, pažymėda
mas, kad lietuvių krepšinio 
komanda laimėjo bronzos meda
lį ir dėvi dirbtuvės ženklo (trade-
mark) uniformas, kurios juos 
daugiau išgarsino negu pats žai
dimas. 

Tai buvo „Grateful Dead" 
marškinėliai, kurių buvo išpar
duota už 450,000 dol. ir iš to 
buvo skirta 25,000 dol. Lietuvos 
vaikams. Žinome, kad ir šiais 
metais yra pagaminti panašūs 
marškinėliai bei kiti suvenyrai, 
iš kurių pajamos bus naudoja
mos Lietuvos olimpiečiams. 

O Floridos „The Tampa Tri
būne" įdėjo žinutę, kai vyko 
Anglijos garsusis VVimbledon 
teniso turnyras. Žurnalistai 
užėjo į restoraną pavalgyti. Po 
to pranešė, kad kainos buvo pri
einamos, maistas geras, bet 
atmosfera kažkaip keistoka. 
Vieta Londonas, maistas itališ
kas, fone muzika ispaniška, sa
vininkas lietuvis... 

Tai vis per sportą Lietuva 
išeina į platesnius vandenis. 

Kostas Mačiulis 
Spring Hill, FL 

GUDIJA AR BALTARUSIJA? 

. Savo geografiniams kaimy
nams pavadinti mes, lietuviai, 
turime gražius, savus terminus: 
Vokietija, Lenkija, Gudija ir t.t. 
Bet dabartinė Lietuvos spauda 
bando mums įpiršti žodžius: Bal
tarusija, baltarusas, baltarusė. 
Jau ir išeivijos žurnalistai ima 
šiuo pavyzdžiu sekti. Gaila. 

Lietuvių enciklopedija tebe
vartoja senąjį vardą Gudija (žr. 
8:28-37, Boston, 1956). Gudijos 
vardą matome ir Br. Kviklio to
muose „Mūsų Lietuva". 

Mokslininkai, kalbininkai: dr. 
A. Salys ir dr. P. Skardžius pa
sisako už Gudiją, gudą, gudę 
(A.S., „Raštai — Bendrinė kal
ba", 1:108, 112, 317, Roma, 
1979; P.S., „Lietuvių Kalbos 
Vadovas", 277 psl.). 

„Dabartinės Lietuvių Kalbos 
Žodyno" 191 puslapyje irgi 
matome žodžius gudas, gudė. 

Įsidėmėtina: sovietiškoji „Ma
žoji Lietuvių Tarybinė Enciklo
pedija sąmoningai vengia žodžių 
Gudija, gudas; čia matome „bal
tarusius"....(žr. 1:160-162, Vil
nius, 1966). 

Kodėl mes turime sekti sovie
tišką rusifikuojantį kurpalių, jei 
turime gražius savus terminus? 
Grįžkime ptie jų! 
Kun. Dr. Bugenius Gerul is , 

8t. Pete Beach, FL 
•' 

TOKIA YRA REALYBĖ 

Paskaičiau liepos 9 d. ve
damąjį, „Ar pavyko?" ir pa
jutau, kad mano mintys buvo iš
reiškiamos. Pavyko šventė, nes 
kiek daug jaunimo, mokytojų 
bei tėvų pasiaukojo, ruošdami 
šokių šventę. Kiek darbo įdėjo 
ruošėjai. Pasirodė gražiai, svar
biausia, susitiko vienas kitą 
jaunimas — juk jiems toji šventė 
ruošta. O kas turi kritikos, tai 
tegu bando suruošti kokį nors 
įvykį. 

Aš dėjau dideles pastangas 
įkalbėti gimines ir draugus — 
tiesiog gėdindama , je i mes ne-
dalyvausim, tai kas?" bet buvo 
atsakyta, kad neturime vaikų, 
kurie šoka šventėje. Jaunystėje 
šokdavau ansamblyje, atsime

nu, koks nejaukumas, kai kur 
pustuštė salė. Sėkmingai man 
pavyko įkalbėti. 

Suprantu, kad į visus įvykius 
5 asmenų šeimai mums nueiti 
sunku. Gaila, kad nebuvo 
daugiau pigesnių bilietų — tai 
daugiau būtų išplat inta, 
daugiau užpildyta. Bet viena 
moteris pasakė tiesą — „kas 
eina — tai ateis". 

Atvykusieji dabar iš Lietuvos 
teisingai rūpinasi finansais, bet 
juk ir mano tėveliai, atvykę po 
Antro pas. karo, dėjo centą prie 
cento, bet nepraleisdavo lie
tuviškų parengimų ir vis jų var
dai buvo randami aukotojų są
rašuose. 

Aš gerbiu savo ir draugų tė
vus, kad jie, sunkiai dirbdami 
net ir naktimis, rado laiko 
vežioti mus į lituanistines 
mokyklas, chorų ir šokių pamo
kas. Mano tėveliai tikėjosi, kad 
jie ar jų vaikai grįš j Lietuvą. 

Galima iš dalies lyginti dabar 
tinius buvusius patriotus su po 
Pirmo pas. karo išeiviais — visi 
nori pagerinti savo padėtį ir 
įsijungti galutinai į Amerikos 
gyvenimą. Kiti kalba, kam rei
kalinga lietuvių kalba ir pap
ročiai, nes esame Amerikoje. 
Kai kurių atvykusiųjų vaikai 
jau silpnai lietuviškai kalba ir 
rašo. Tuo pačiu giriasi važia
vimu į Lietuvą atostogom — 
ypač vaikai su senel ia i s 
praleidžia vasarą, kad tėvai 
galėtų darbuotis. 

Mažai bendravo po Pirmo ka
ro atvykę lietuviai su „dipu
kais" — tai nenuostabu, kad 
dabartiniai stengiasi savo veiklą 
atskirti. Gal tokia yra realybė. 

Rimaite Kaunas 
Oak Lawn, IL 

SKAITYKIME, KAIP 
PARAŠYTA 

Maniau, kad prastai lietu
v iškai kalbančios skautės 
reikalai jau išsisprendė be 
„mūšio", nors besiginčydami ir 
buvome nuklydę nuo pagrindi
nės temos. Bet štai vėl birželio 
22 d. Jonas P. Lenktaitis po 
patrauklia „Joninės Vilniuje 
1941 metais" antrašte bando 
skaitytojus į t ikint i , kad, 
aprašydamas 1941 m. birželio 
įvykius, rašiau netiesą. Savo 
išmone keisdamas mano mintis, 
J.P.L. tvirtina, kad birželio 
mėn. Vilniaus Gedimino gatvėje 
aš mačiau raudonarmiečius, va
rančius, geltoną skauto kakla
raištį dėvintį, jaunuolį. įvykiui 
sudramatinti Jonas P. Lenktai
tis dar prideda, kad „...Tai 
galėjo įvykti birželio 22, tik ne 
24 dieną..." 

Pareiškiu, kad birželio 22 aš 
dar buvau uždarytas Lukiškių 
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Skaudžios netekties valandą RITA K ' VOl IENE ir 
sūnus PERKŪNĄ ir KĘSTUTI :•<•-. 

A.tA. 
VYTAUTAS KAVOLIS, 

kuris savo asmenybe, kūrybingu-!!': u : ' ; ' . en le tur 
tino mūsų išeivišką gyvenimą ir pade ; Lietu
vos kultūrini atgimimą, liks visada 
atmintyje. 

Virginija ir Alg:m;:'it • kai 
Elona ir Rima< \ • 

Mylimai Seseriai 

A.tA. 
HARRIET SAGA N 

mirus, mielą klubo narį dr. DOM ' 
šeima bei gimines nuoširdžiai ufj 

Cicero Lietu'ių n 
žuvautoj u klubą* 

RY) midkind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savngs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

kalėjime, todėl nė nesapnavau. 
kas tą dieną vyko Gedimino gat 
vėje. Nesiveldamas į ginčus, 
siūlau Jonui P Lenktaičiui dar 
kar tą atsiversti . .Draugo" 
(1996.04.23) puslapius ir ati
džiai paskaityti, ka aš ten 
rašiau. Ten teigiau, kad mačiau 
„... tris raudonarmiečiu^ va
rantį (pabrėžiu žodi ..varant į" i 
jaunuolį..." Taigi, dar kartą 
tvirtinu, kad aš nemačiau rau
donarmiečius, v a r a n č i u s 
jaunuolio. 

Kalbant apie datas. Jonas P. 
Lenktaitis tvirtina, kad birželio 
23 d. Vilniaus miesto karo 
lauko komendantas pik. von 
Ostman pasirašė karo stovio pa 
skelbimą, draudžianti gyvento 
jams išeiti į gatvę po 21 va 
landos. Pirmą kartą po daugelio 
metų išgirdau, kad birželio 23 d. 
Vilniuje jau veikė vokiečių karo 
lauko komendantūra. O aš ma
niau, kad pirmieji vokiečių ka 
riuomenės daliniai Vilniaus 
priemiestyje pasirodė 1941 m. 
birželio 24-tosios ryte. Ta pati 
tvirtina ir Jonas Abraitis. Jis 
1996.05.10 straipsnyje ..Reika-
lingas patikslinimas" rašo: 
'Draugo' skaitytojams papasa 
kosiu, kas įvyko Vilniuje 1941 
m. birželio 24 diena. ... O 5 
valandą ryte pirmieji Vokietijos 
Kariuomenės daliniai iš šiau-
rės, Antakalnio gatve. įvažiavo 
į sostine Vilnių ir prie Sv. Pet
ro Povilo bažnvčios. Antakalnio 

. 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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ir Olai ! ••' • \ ; >je su 
stojo. 

Jeigu. Jon< P ! enktaičio tei 
į^inui.' ; '< '•• 23 ' \ " • :ii" jau 
veikė vokiečių karo lauk" 
kotnendanl ra, tai kodėl pik. 
von < N 1' " i • įsams lei
do evak •• i ki ' ių kalėjimą 
ir IIUH \- i >• •. '• iriuose 
išbuv••* •' • dienos 
ryto'.' 

Reikalą J P ! r!- r daugiau 
supin.' teigda ias .... atrodo, 
kad birželi* 24 '"••• >s ryte su 
Jonu \braičiu bu ome arti 
•ienas k-to M tdu skyrė tik 
Kosčiušk '-1 gal . ar trys 
vaiaTidfe s laiko..." 

Atrodi Jonas P Lenktaitis 
pritaria Jono Ab>aičio aiški 
nimui. kad i n i< įi • kiečiu ka 
riuomenės Haliniai prie Vii 
niaus ai i rado birželio 24-tos 
ankstyvų rytą, tik nepasako, 
kokiu būdu Vilniuje atsirado 
vokiečiu karo lauko komendan
tūra, kori, J.P.L teigimu, jau 
veiki' b"! ' 

Savo st--

Lenktai: 
UŽSTOK z 
„ma?'.': 
simo. 

b ":' • 
man a 
mazgą 
uzv< 

m 23 d 
tipsnyje Jonas P. 

ko, k; d čia 
'•koks ii/.- ;<imo 

' •• - ; atri-

•• mi įčiai; 'ik 
v ' užuot tą 
E; ' daugiau 

las Simutis 
R ' ord. Ml 

Stogastulpis keli 
K I.anau«k u 

i rodyklė su S» Kazim 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

R E S P U B L I K O N A I I R E T N I N Ė S P A U D A 

Nijole ir R i m a s Ban ia i , 
VVestern Springs. IL. siųsdami 
..Draugo" laikraščio prenume
ratos mokestį, vėl pridėjo 105 
dol. Jie daug kartų yra padėję 
tam vieninteliam lietuviškam 
dienraščiui užsienyje dosniomis 
aukomis. Esame labai dėkingi 
už nuoširdumą ir pagalbą, kuri 
stiprina leidimo darbą materia
liai ir moraliai. 

Čikagos s k a u t ų ir s k a u č i ų 
stovykla Rako s tovyklavie
tėje, Custer . Michigan, pra
sidėjo trečiadienj, liepos 17 d. 
Stovykla baigsis šeštadienį, lie
pos 27 d. Kadangi šiemet sto
vyklaujama tik 10 dienų, tra
dicinių ..didžiojo savaitgalio" 
iškilmių nebus, todėl svečių ir 
tėvų lankymasis stovykloje ne
numatomas. Svarbiam reikalui 
kilus, stovykla pasiekiama tele
fonu (616) 757-3440. Stovyklos 
ad-esas: Camp Rakąs. 1918 
Hovdey Rd.. Custer. MI 49405. 

x Lietuvos Partizanų Glo
bos fondo valdyba ta r ia šir
dingiausią ačiū aukotojams: 
$200 Halina Bagdonas; $100 
Antanina Spakauskas, Jan ina 
Jakševičienė, MD, Romualdas 
ir Elena Kaš ūbos, M. ir K. So-
donis: 50 Aldona Griškienė (viso 
aukojo $125), Jonas Šiaučiūnas; 
$20 Emilija Šulskis. Aukas 
s iųst i : S t a n d a r d F e d e r a l 
Bank, Acct. No 663777, 4192 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60632. 

(sk) 

Akademin io Skautų sąjū
džio Studijų dienos š.m. spalio 
4-6 d. vyks Ressurrection Cen-
ter . VVoodstock, Illinois. Visi 
ASS nariai ir jų šeimos kvie
čiami dalyvauti . Numatoma 
įdomi akademinio lygio pro
grama, laužai, pabendravimai 
skaut i ška nuotaika. Prašoma 
užsiregistruoti iki liepos 22 d., 
k a r t u a t s i u n č i a n t 5 0 dol. 
registracinį mokestį. Registra
ciją vykdo fil. Ramoną Ka-
veckaitė. 4106 W. 97th St., Oak 
Lawn. IL 60453. Tel . 708-
499-0687. Apie numatomą stu
dentams nuolaidą sužinosite pa 
skambinę sesei Ramonai . 

Rūta Mikulionienė iš Detroi
to ir Marijus Gudinskas iš Ha 
miltono yra vyriausieji mergai
čių ir berniukų vadovai Daina
vos jaunučių stovykloje. Jų 
rūpestingon globon pavestos 55 
mergai tės . 60 berniukų ir 13 
vadovų. 

Aloyzas Rūta, Toronto, Ont.. 
Kanada . ..Draugo"' laikraščiui 
paaukojo 90 dol., s iųsdamas 
prenumeratos mokestį. Džiau
giamės gauta pagalba, ją labai 
ver t iname, linkime geros va
saros Kanados padangėje ir nuo
širdžiai dėkojame už dovaną. 

Dainavos jaunųjų ateitinin
k ų stovykloje nuolat skamba 
daina . O kur daina ir smagi 
muzika, ten ir dainų mokytoja 
Nijolė Benotienė iš Toronto. 
Ar daineiė, ar giesmelė, ji su 
akordeono palyda nukeliauja su 
vaikais į gražią Lietuvos šalelę. 

Veiklioji sese skaute Onutė Utz visur suspėja — ji neapleido ir lietuviškojo 
švietimo, uoliai ianke Pedagogini lituanistikos institutą ir birželio 1 d. buvo 
apdovanota jo baigimo diplomu. įteikia instituto rektorius prof dr. -Jonas 
Račkauskas. 

N'uotr. Jono Tamulaičio 
x TRANSPAK praneša: 

„Šiemet 25"^ padidėjo mirtin
gumas nuo kraujo apytakos 
ligų, 5 3 ^ nuo kvėpavimo or
ganų ligų. 3% nuo piktybinių 
auglių, 1 5 ^ nuo apsinuodijimo 
alkoholiu". Pinigai, siuntiniai 
ir k o m e r c i n ė s s i un tos i 
Lietuvą. Maisto s iunt in ia i . 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

• s k > 

x „Ainiai" — tokiu v a r d u 
vadinasi vienas iš geriausiųjų 
Lietuvos muzikinių kolektyvu. 
•Jis šį sekmadieni, l iepos 21 d. 
koncertuos Lemonte'pradžia 12 
vai.) ir Jaunimo centre. Čika
goje praažia 4 va! p.p.). Pas i 
r o d y m u s r eng i a Br ighton 
FarKO lietuviu narių savininku 
draugija, kuri kviečia visus tau
tiečius gausiai dalyvauti. Bilie
tai bus gaunami prie įėj imo. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel 708-257 0746 

Skambinti po 6 v v 

x Pirksiu L. Enciklopediją 
• visus 37 t.). Siūlyti: tel. (312) 
581-4420, Mečys Valiukėnas. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tyb ių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus , duodami komiso nuolai
da. Alb inas Kurkul is , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai : Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis , 312-360-5627, dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co. . Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

x Kepta duona su česnaku, 
sumuštiniai su sūriu, nuotai
kinga muzika penktadieniais ir 
šeštadieniais „Gintaro" klube 
nuo 10 vai. vakaro . Viskas 
nemokamai! Laukiame jūsų! 

<sk> 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran 
cisco, Chicago. IL 60632. 

Šią savaitę Čikagos etninių 
grupių žurnalistai Four Seasorn-
viešbutyje turėjo progą susitikti 
su Respublikonų partijos pa
grindiniu pirmininku Haley 
Balbour. Lietuviams atstovavo 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Ale Kėželienė. Gražina 
Liautaud ir Arnoldas Voketai-
tis. 

Haley Balbour atvyko, pa
vėlavęs 45 minutes. Atsiprašęs 
susirinkusių už pavėlavimą, 
kalbėjo daugiausia įprastąja 
Respublikonų partijos retorika. 
Po to buvo leidžiama klausti 
klausimus. Pirmieji klausimai 
buvo iš lenkų bei airių žurnalis
tų jiems rūpimais klausimais. 
Arnoldas Voketaitis lietuvių 
vardu padarė pastabą, kad labai 
mažai valstybiniu mastu ski
riama dėmesio lietuviams. 

A. Voketaitis. visų lietuvių 
vardu pasveikinęs H. Balbour. 
atvykusį į Čikagą, pastebėjo, 
kad lietuviai dar vis nenurims
ta dėl buvusio respublikono pre
zidento George Bush delsimo 
1990 metais ir Lietuvos nepri
klausomybės nepripažinimo. 
Liepos 6 d. lietuviai buvo su
ruošę tarptautiniu mastu tau
t inių šokių šventę, kurioje 
daugiau kaip 2.000 šokėjų iš 
visos Amerikos ir net kitų kraš
tų, kar tu su maždaug 8.000 žiū
rovų, buvo susirinkę švęsti savo 
kilmę. Šios šventės, ruošiamos 
kas ketveri metai jau 40 metų. 
palaikė lietuvių dvasią okupa
cijos laikotarpiu, jos lietuviams 
yra labai reikšmingos. Nors 
buvo daug kartų mėginta ir 
kviesta, nei vieno Respublikonų 
par t i jos sva rbaus a ts tovo 
šventėje nebuvo. Tiesa, vietiniai 
kandidatai — Richard Durbin ir 
Mr. Salvi — šventėje dalyvavo, 
bet kur buvo bent vienas svar
bus politikas? Šventėje buvo 
daug balsuotojų, o jų balsai 
galėjo turėti įtakos ir kitiems — 
pažįstamiems, šeimos nariams 
Kodėl Bob Dole 4-tosios liepos 
proga dalyvavo vaišėse Whea-
ton (Dupage apskrityje'? Ar dėl 
to, kad paglostytų turtinguosius 
pinigų partijai aukotojus prie
miesčiuose? Ar jis yra visiškai 
atsisakęs Čikagos? Praeityje 
mūsų šventėje dalyvavo prez. 
Nixon žmona. Kodėl ne Eliza-
beth Dole? Arba bet kas? Pa
prastai išsireiškiant, mes esame 
respublikonais labai nusivylę. 

Haley Balbour pasiteisino, 
kad nieko apie tai nežinojęs, pri
žadėjo pasitikrinti ir pasiūlė A. 
Voketaičiui savo vizitinę kor
telę: ..Daugiau taip neatsitiks, 
nors aš šiose pareigose ir ne
būsiu po ketverių metų, kai 
ruošite kitą šventę*'. 

A. Voketaitis padėkojo ir pri
dūrė, kad Respublikonų partijos 
darbuotojai nežino, kas yra 
svarbu. ..Galbūt nedidelė, susi
dedanti iš maždaug 800.000 
balsuotojų, etninė grupė nėra la
bai re ikšminga valstybiniu 
mastu, galbūt jums daugiau 
reiškia įtakingi ir pinigingi 
žmonės priemiesčiuose, bet juk 
ir jie kiekvienas turi tik po 

vieną balsą, taip. kaip ir mes!" 
Iš šio susitikimo yra aišku, 

kad Haley Balbour nėra susi
pažinęs su etninių grupių reika
lais ir problemomis. 

Arnoldas Voketaitis 

TARNAUTI LIETUVAI 

Rėmėjai Krikščionims demok
ratams Lietuvoje remti yra 
labai pareigingi; nei smarkus 
lietus jų nesulaikė — susirinko 
posėdžiui liepos 17 d. Šio posė
džio tikslas buvo susipažinti su 
Krikščionių demokratų pro
grama. Programos motto „Tar
nauti Lietuvai". Programa yra 
labai plati, siekia atstovauti 
įvairiems Lietuvos gyventojų 
sluoksniams. Krikščionių de
mokratų politika yra atvira 
bendradarbiavimui su visais, 
kurie pripažįsta jų pagrindines 
vertybes ir nuostatus. 

Visi žinome, ką dabartinis 
Seimas nuveikė. Jame sėdi tau
tos išrinkti tie patys komunis
tai. LDDP partijos žmonės nu-
snaudžia ir įvairiais būdais 
skaldo tautiečius Jie steigia 
satelitines partijas, kurios jiems 
tarnauja. Dabar belieka viena 
išeitis — dešiniesiems laimėti 
Seimo rinkimus, sujungtomis jė
gomis konservatoriams kartu 
su Krikščioniais demokratais. 

LKDP rėmėjai yra dėkingi vi
siems, kurie jau atsiuntė aukas: 
200 dol. Juozas Polikaitis; 50 
dol. Antanas Dundzila ir dr. 
Algis Norvilas; 40 dol. Agutė 
Tiškuvienė; 30 dol Birutė Brie
dienė: 20 dol. Regina Jautokaitė 
ir XY. 15 dol. Aldona Šmulkš-
tienė; 10 dol. Sofija Plenienė ir 
Valerija Čepaitienė. Aukas 
siųsti K. Dočkus-1901 S. 49th 
Ct., Cicero. IL 60804 - Pope Leo 
XIII Literary Fund. 

Kitas LKDP rėmėjų posėdis 
bus liepos 24 d., 7 vai. vak., pas 
tėvus marijonus. Šiame posė
dyje bus dr. Petro Kisieliaus 
pranešimas apie naujausius 
įvykius Lietuvoje ir LKD parti
joje. Rėmėjai kviečiami daly
vauti. 

Ar turite problemų su 
„Draugo" pristatymu? Jūs ne 
vieni, nes daug kartų gauname 
nusiskundimų iš savo skaityto
jų Čikagoje bei apylinkėse, kad 
dienraštis ateina „kai paštui 
užeina įkvėpimas". Kadangi 
šiuo metu paštas visais įmano
mais būdais stengiasi pataisyti 
savo įvaizdį po buvusiu sutriki
mų, galbūt būtų labai efektin
ga, jei mūsų skaitytojai, kurie 
reguliariai negauna „Draugo", 
pradėtų rašyti laiškus j angliš
kus laikraščius ir pasiskųsti 
pašto nepareigingumu. ..Drau
go" adminis t ra tor ius daug 
kar tų mėgino reikalus su
tvarkyti su pašto įstaigomis, 
gavo daug pažadų, bet gerų 
rezultatų vis nesulaukiame. 
Skundai angliškuose laikraš
čiuose gal bus veiksmingesni. 
Verta pamėginti. 

Iš kairės: Richard Durbin, Lietuvos Kultūros ministras Juozas Nekrošius, Kultūros ministerijos 
darbuotojas Egidijus Mikšys ir adv Rimas Domanskis. 

MANO MOTINA IŠ LIETUVOS 
Tuos žodžius išgirdo antra

dienį, liepos 2 d., susirinkę 
Čikagos Sheraton viešbutyje, 
kur JAV prezidentas Bill Clin-
ton dalyvavo lietuvių kilmės 
Kongreso nario Diek Durbin 
lėšų telkimo popietėje. Bilietai 
kainavo tarp 250 ir 1,000 do
lerių. Diek Durbin kandidatūrą 
į Senatą paremti taip pat at
vyko Čikagos meras Richard 
Daley ir senatoriai Paul Simon 
bei Carol Moseley-Braun. 

Programą pravedė Bill Sin-
ger. Paul Simon teigė, jog Dur
bin jau įrodęs, kad nepasiduoda 
didžiųjų įmonių įtakoms. Jo 
dėka uždraustas rūkymas lėktu
vuose. Jis nenusileidžia „Na
tional Rifle Association" spau
dimui ir pravedė įstatymą, 
draudžianti naudoti 19 ir 650 
šaunamų ginklų. Tarp uždraus
tųjų yra šautuvai, ant kurių ne
pasilieka pirštų antspaudai. 

Diek Durbin dėkojo susirinku
siems. Jis sakė, jog su Bill Clin-
ton studijavęs Georgetown 
universitete, būdamas ketvir
tuose metuose, kai Clinton buvo 
antruose. Jis rėmė Clintono 
pastangas įvesti „family and 
medical leave" (teise pasinau
doti darbovietės neapmokamo
mis atostogomis šeimyniniams 
reikalams), padidinti poli
cininkų skaičių žmonių ap
saugai (Ilinojuje dabar dirba 
2,000 daugiau policininkų), 
sustabdyti cigarečių pardavimą 
nepilnamečiams. Durbin remia 
prezidento programas, kurios 
siekia sudaryti sąlygas mokytis, 
ypač plečiant priešmokyklinio 
amžiaus vaikų lavinimą („Head 
Start"), bei bent dvejų metų 
studijas universitete, pasinau
dojant finansinėmis lengvato
mis. 

Durbin teigė, kad nepaisant 
sunkumų yra pareiga ginti pa
gr indinius žmogaus teis ių 
dėsnius. Priminė, kad jo mama. 
Rymo katalikė, iš Lietuvos at
vyko į Ameriką ieškant religi
nės laisvės ir ekonominių gali
mybių. „Šiandien", jis sakė 
..mums garbė, kad savo tarpe 
turime Lietuvos ministrą Juozą 
Nekrošių". Plojimui aprims-
tant, Durbin tęsė, sakydamas. 

Etniniu spaud<>* aistnv.j korifert-m >;"ie --u Respublikonų partijos valstybiniu pirmininku Haley 
Barbour Iš kaires (irazma I.i.iut.u.d Haley Barbour. Ale Kežehene ir Arnoldas Voketaitis. 

kad Illinois valstijos senatorius 
turi saugoti žmogaus teises re
miančius įstatus. Didžiulėm 
ovacijom aidint, jis pristatė JAV 
prezidentą Bill Clinton. 

Prezidentas Bill Clinton sakė, 
kad jis gerbia Diek Durbin, nes 
pastarasis įgyvendina šeimy
nines vertybes, ne tik kalba apie 
jas. Sakė, jog, girdint Kongreso 
narį minint Lietuvą, j is prisi
minė, kad šiuo metu Hillary 
Clinton lankosi Europoje — Ru
munijoje, Čekijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje bei Estijoje. Kai 
telefonu paskambinusi Hillary 
nusis tebėjo, k iek įva i r ių 
tautybių žmonių ji susitinka, 
prezidentas atsakęs, kad jis tai 
atlieka vienu atvykimu j Čika
g a 

Pasibaigus šaltajam karui, 
kyla seni pykčiai etniniu ir 
religiniu pagrindu. Viso pa
saulio kraštų bendromis pa
stangomis galima daugelio ne
santaikų išvengti, sušvelninti, 
sumažinti. Ir Amerikoje reikia 
sustabdyti neapykantos išraiš
kas, kaip paskutinio meto baž
nyčių deginimus. Tikybos laisvė 
ir pagarba žmogui yra mūsų 
tautos esmė. 

Prezidentas teigė, Jog valdžia 
turi sudaryti progas^ilfc^kkjek-
vienas galėtų įgyvendiaU savo 
siekius. Tos progos i į į a i s w su 
atsakingumu ir pareigingumu. 
Norint sukurti vaikams ateitį 
reikia kelti krašto ekonomiką, 
bet stropiai saugoti aplinką nuo 
kenksmingų chemikalų bei ža
lingos taršos, nuo jaunimo nuo
dijimo cigaretėmis ir narkoti
kais. Reikia plėsti priešmokyk
linio amžiaus vaikų ,,Htad 
S t a r t " daržel ius , sudaryti 
lengvatines paskolas studyomi. 

Buvo kuriama „Nationaįfier-
„vice" programą, per kuria bai
gė studijas, paskolas galėtų 
atmokėti dirbant („Community 
service") visuomenės labui. 
Bandyta sumažinti mokesčius 
bent 40 valandų dirbantiems už 
žemus atlyginimus daugiavai
kių šeimų tėvams. Gaminant 
televizorius, buvo siūlyta įdėti 
kompiuterinę dalelytę, kurią 
nustatant tėvai galėtų kontro
liuoti, kad jiems nesant na
muose vaikai nežiūrėtų nepri
imtinų programų. Tai ne cen
zūra, bet pagalba tėvams. Sten
giamasi sumažinti skaičių gy
venančių iš valstybinės para
mos kuriant programas, kurios 
skatintų darbingumą, bet ne
kenktų vaikams. Minimali 
alga turi būti padidinta. Kei
čiant darbą neturi būti prarasta 
sveikatos apdrauda. Reikia ap
saugoti, kad pensijos nebūtų iš
vogtos. Kiekvienas turi turėti 
progą baigus gimnaziją tęsti 
mokslą dar dvejus metus. 

Per paskutinius kelerius me
tus daug pasikeitimų yra įvykę 
mūsų gyvenimo būde. Kraštas 
auga ne mažinant, bet plečiant 
galimybes, puoselėjant tarpu
savio pagarbą, ugdant atsako
mybę, siekiant dorumo ir tei
singumo idealų. 

Baigęs kalbą, prezidentas Bill 
Clinton, lydimas Diek Durbin, 
Paul Simon ir Carol Braun svei

kinosi su susirinkusiais. Tai 
buvo proga lietuviams primin
ti, kad svarbu remti Lietuvos 
įstojimą į NATO. Jie visi nuo
širdžiai tam pritarė. Susitikime 
dalyvavo Lietuvos kultūros mi
nistras Juozas Nekrošius, Kul
tūros ministerijos tarptautinių 
ryšių atstovas Egidijus Mikšys, 
Jurgis Lendraitis, Runas Do
manskis ir Indrė Tijūnėlienė. 

Salėje nebuvo nei stalų, nei 
kėdžių. Visi stovėdami vaišinosi 
užkandėliais ir savo atvykimu 
svečiai 600,000 doleriais pa
rėmė lietuvių kilmės Kongreso 
nario Diek Durbin kelią į Ame
rikos Senatą. 

Indrė Tijūnėlienė 

„The Chicago Stock Ex-
change Trading Room" yra 
puiki, naujai suremontuota sa
lė, dalis Art Institute of Chicago 
rūmų, S. Michigan Ave., ir Ęast 
Adams Str., kurioje Lithuanian 
Mercy Lift vaišins metinio po
kylio svečius rugsėjo 7 d. 6 vai. 
vakare. Visuomenė kviečiama 
užsisakyti vietas pas Maryte 
telefonu 708-442-8297 vakarais. 

JAV LB Lemonto apylin
kės valdybos ruošiama geguži
nė vyks rugsėjo 8 d., sekmadie
nį, Pasaulio lietuvių centro ap
linkoje, Lemonte. Jau 25 metai 
antrąjį rugsėjo sekmadienį Le
monto LB apylinkė ruošia gegu
žines, kurios tapusios tradicine 
Lemonto lietuvių diena. Visuo
menė kviečiama datą pasižymėk 
ti ir pobūvyje dalyvauti. 

Chicago Ar t Institute sode
lyje bus vaišinami Lithuanian 
Mercy Lift metinio pokylio sve
čiai rugsėjo 7 d., 6 vai. vaka
rą, So. Michigan Ave. ir East 
Adams Str., vidurmiestyje. Po
kylio pelnas skiriamas džiovos 
vaistų parūpinimui Lietuvos li
goniams. Visi kviečiami. Užsi
sakyti vietas telefonu 708-
448-8297, vakarais. 

Po visų sausrų ir potvynių 
tikimės, kad liepos 28 d., sekma
dienį, pagaliau oras bus pui
kiausias ir visi, susirinkę į dien
raščio , .Draugo" vasaros švente 
gamtoje, tėvų marijonų sodely
je, maloniai praleis dieną. Bus 
laimėjimų, bus muzikos ir gerų 
draugų. Nuoširdžiai tikimės, 
kad ir Jūs atvyksite! 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla — „Gamtos draugo 
ekskursija" vyks Dainavoje š.m. 
rugpjūčio 11-18 d. Visi mokslei
viai kviečiami nedelsiant regist
ruotis pas Gailę Černiauskaite, 
tel. 708-488-1272. Stovyklos 
informaciją ir registracijos lapu* 
galima gauti pas kuopų globė
jus, arba paskambinus registrą 
torei. 

WINDSOR, ONTARIO 

Kanados Lietuvių Bendruo
menės veikėjo Petro Januškos 
mirties dešimtmečio sukakties 
pamaldos bus aukojamos šešta
dienį, liepos 27 d., Šv. Mykolo 
Arkangelo šventovėje Kaune ir 
Šv. Gabrieliaus šventovėje 
Windsore, o liepos 28 d., sekma
dienį, Šv. Antano lietuvių para
pijoje Detroite, kur bažny
tiniame chore daug metų gieda 
jo našlė Birutė. 

S.S 


