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Bill Clinton: Lietuvos siekis 
įstoti \ NATO nebus pamirštas 

Varšuva, liepos 10 d. (BNS) 
— Jungtinių Valstijų prezi
dentas Bill Clinton užtikrino 
Lietuvos ambasadorių Varšu
voje Antaną Valionį, kad ne
bus pamirštas Lietuvos noras 
įstoti į NATO. 

Ketvirtadieni į Varšuvą at
vykęs JAV prezidentas su Lie
tuvos ambasadoriumi pasikal
bėjo per oficialią sutikimo ce
remoniją. 

Lenkijos prezidentui Alek-
sandr Kwasniewski pristatant 
Varšuvoje dirbančius kitų val
stybių ambasadorius, prezi
dentas B. Clinton kiek ilgėliau 
šnektelėjo su Lietuvos amba
sadoriumi Varšuvoje. 

Atsakydamas į A. Valionio 

pastabą, kad Lietuva laukia, 
kada bus priimta į NATO, 
JAV prezidentas užtikrino, 
kad Lietuva nebus pamirš ta . 
„Nebijokite, mes jūsų nepa
miršime. Greitai susit iksiu su 
jūsų prezidentu ir viską smul
kiai aptarsime", sakė B. Clin
ton. 

Ambasadorių A. Valionį 
j a m pristatęs Lenkijos vado
vas A. Kwasniewski pridūrė, 
kad ir Lenkija Lietuvos nepa
liks vienos. 

B. Clinton ketvirtadienį at
vyko į Varšuvą tiesiai iš Ma
drido paskelbti NATO valsty
bių vadovų priimtą sprendimą 
pakviesti Lenkiją įstoti į są
jungą. 

Tautininkų sąjunga ragina 
kovoti su komunistinio režimo 

liekanomis 

Nuotr.: Birželio 21 d. Vilniaus Arkikatedroje Vilniaus ark 
savo pagalbininką vysk. Joną Borutą, SJ. Kairėje stovi K. 
BaCkio — pagalbininkas vysk. Juozapas Tunaitis. 

skupas Audrys J. Bačkis rankų uždėjimu šventina 
no arkiv. Sigitas Tamkevidus, SJ, o šalia arkiv. A. 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Lietuvių tautininkų są
junga (LTS) kreipėsi į val
stybės vadovus, ragindama 
kovoti su komunistiniu mąs
tymu, sovietmečio reliktais bei 
komunistinio režimo likučiais. 

Atvirame laiške Lietuvos 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui bei premje
rui Gediminui Vagnoriui LTS 
siūlo nedelsiant pradėti komu
nistinio genocido organizato
rių bei vykdytojų teisminius 
procesus, reikalauti,kad Rusi
ja, Izraelis, JAV, Vokietija ir 
kitos valstybės išduotų jose 
gyvenančius nusikaltėlius, taip 
pat priimti įstatymą, kuris tei
siškai įvertintų kolaborantų 
veiklą. 

LTS, „labai nukentėjusi oku
pacijos metais", prašo visų so
vietinių teismų politinių bylų 

nuosprendžius pripažinti nie
kiniais, pagerinti buvusių po
litinių kalinių ir tremtinių 
pensijinį ir kitą aprūpinimą, 
nut raukt i išskirtinių pensijų 
mokėjimą genocido organiza
toriams ir vykdytojams, daly
vauti ta rp taut in iame komu
nizmo pasmerkimo procese. 
Reikalui esant, Lietuva pati 
turi imtis iniciatyvos jį orga
nizuoti, mano LTS. 

Tautininkų sąjunga išdėsto 
savo požiūrį ir kitomis Lietu
vos gyvenimo aktualijomis. 

Be kita ko, pasisakoma už 
NATO narystę, bet nepri tar ia
ma, kad „Lietuva būtų 
į traukta į Europos Sąjungą 
skubotai, nepasirengus kon
kurencijai ir neįgijus imunite
to svetimai žalingai įtakai". 
Dėl stojimo į E S tur i spręsti 
referendumas, teigia taut inin
kai. 

Sveikatos ministro įsakymas 
grąžina sovietmečio laikus 

Vilnius, liepos 9-10 d. 
(BNS) — Psichiatrijos specia
listai baiminasi, kad sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas 
grąžins Lietuvą į sovietmečio 
laikus, kuomet žmonės su vys
tymosi ir psichikos sutriki
mais buvo laikomi „balta 
dėme", o visi neįgalintys vai
kai buvo išvežami į speciali
zuotus globos namus. 

Kaip spaudos konferencijoje 
trečiadienį teigė Lietuvos psi
chiatrai, birželio 30 dienos 
sveikatos apsaugos ministro 
Juozo Galdiko nutarimas „Dėl 
stacionarinių asmens sveika
tos priežiūros įstaigų lygių ir 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų sąrašo patvirtinimo" 
panaikino bet kokią galimybę 
teikti prieinamą pagalbą vai
kams ir suaugusiems su psi
chikos, elgesio ir vystymosi 
sutrikimais. 

Socialinės apsaugos ministe
rijos duomenimis, Lietuvoje 
dabar yra apie 24,000 žmonių 
su psichikos sutrikimais ir tu
rinčių invalidumą. Trumpalai
kių psichikos sutrikimų tu
rinčių asmenų yra apie 
127,000. 

Sveikatos apsaugos ministe
rijos vyriausiasis vaikų ir 
paauglių psichiatras Dainius 
Pūras pažymėjo, kad šiame 
ministro įsakyme nėra nuro
dyti psichikos sutrikimai, 
kurių gydymas finansuojamas 
iš sveikatos draudimo fondo. 
Pasak jo, numatyta tik bran
giausia — stacionarinė pagal-

Paskirtas naujas Apaštalinis 
nuncijus Baltijos valstybėms 

Lietuvos vyskupu konferencija 
Jo Šventenybė Jonas Paulius 

1997.07.09 
J .E. arkivysk. Audrys J. 
Bačk i s 
J .E. arkivysk. S ig i tas Tam-
kev ič ius 
J .E. vysk. Eugeni jus Bartu
lis 
J.E. vysk. J o n a s Boruta 
J .E. vysk. J u o z a p a s Matu
lai t is 
J .E. vysk. J u o z a s P r e i k š a s 
J .E. vysk. V ladas Michele-
v i č ius 
J .E. vysk. R i m a n t a s Norvi
lą 
J .E. vysk. J u o z a s Tunait is 
J .E. vysk. J u o z a s Žemaitis 

Jūsų Ekselencija, 
Apaštalinė Nunciatūra 

pranešė, kad 1997 m. liepos 9 
d. bus viešai paskelbta, kad 

II paskyrė n a u j . Apaštalinį 
nuncijų Lietuvai Latvijai ir 
Estijai J. E. arkivyskupą Er-
win Josef Ender 

Arkivyskupas Ervvin Josef 
Ender gimė Ste ingrind, Vo
kietijoje, 1937 r rugsėjo 7 
dieną. Kunigu pašventintas 
1965 m. spalio ±u dieną ir in-
kordinuotas į Munster vysku
piją. Apgynęs teologijos dak
taro laipsnj. 

Nuo 1970 m. rugpjūčio 10 
d. pradėjo darbą Šventojo 
Sosto diptematinėje tarnyboje 
ir dirbo Vatikano Valstybės 
sekretoriate. 

Be gimtosios vokiečių kal
bos nuncijus kalba itališkai, 
angliškai ir prancūziškai. 

1990 m. liepos 15 d. buvo 
paskirtas Apaštaliniu pa-

ba, o ambulatorinis gydymas 
žmonėms bus finansuojamas 
tik kartą per 3 mėnesius. 

„Tokiu būdu buvo pažeisti 
psichikos sveikatos priežiūros, 
Invalidų socialinės integraci
jos, Vaikų teisių apsaugos pa
grindų įstatymai bei Vaiko tei
sių konvencija", sakė D. 
Pūras. 

Lietuvos sutrikusio intelek
to žmonių globos bendrijos 
„Viltis1" tarybos pirmininkė 
Dana Migaliova teigė, kad šis 
ministro nutarimas panaikino 
9 metų darbą ir grąžino į se
nus sovietmečio laikus. Pasak 
jos, dabar iš žmonių a t imama 
galimybė gauti psichologų ir 
psichiatrų pagalbą, o šei
moms, auginančioms vaikus 
su psichine negalia, telieka 
juos atiduoti į specializuotus 
globos namus — anot spaudos 
konferencijos dalyvių, bran
giausią ir neefektyviausią bei 
vaikų teises pažeidžiančią 
įstaigą. 

„Neaiški tampa ir bendra 
valstybės politika — devyne
rius metus visas paslaugas 
bandyta priartinti prie šeimos 
ir bendruomenės, o vienu nu
tarimu grįžtama į senąją so
vietmečio sistemą", pažymėjo 
D. Migaliova. 

Ministras žada iš ta isyt i 
buvusio minis tro k la idas 

Juozas Galdikas greitai su
reagavo į psichiatrijos specia
listų skundus dėl psichinių li-

Profsajungos susirūpino 
dėl pabrangusio 

sanatorinio gydymo 
Vilnius , liepos 9 d. (BNS) 

— Sveikatos apsaugos minis
terija „specialiai pasirinko va
sarą savo blogiems darbe
liams, kad nebūtų masinių 
protestų", teigia Lietuvos 

profesinių sąjungų pirminin
kas Algirdas Sy-as. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį jis kritikavo nuo lie
pos 1 d. p a k o - ą sanatorinio 
kurortinio gyd; "no kompensa
cijų skyrimo ir mokėjimo tvar
ką, pagal kuria net jau ir įsi
gytieji keliala; ai į sanatori
j as kainuos bra ?iau. 

A. Sysas pisinosi, kad gal 

gonių gydymo trūkumų, ir 
pažadėjo šias klaidas ištaisyti. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
sveikatos apsaugos ministeri
jos pranešime teigiama, kad 
ūmiosios psichozės bus nedel- j a u p n e š P u s r r ' ' * s a v o a t o s t o " 
siant į trauktos į būtinųjų & a s suplanavę ir paskutinius 
medicinos paslaugų sąrašą. P i n i ^ s sanator įai sukrapštė 
Ministras ta ip pat žada nedel- Pensininkai ton primokėti už 
siant savivaldybėse įkurti psi- kelialapį arba j ; šmesti. 
chikos sveikatos priežiūros Pagal nauja i tvarką, nuo 
centrus, kurių steigimą nuo liepos 1 d. gydymas sanatori-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS, I.\'TERFAX. 
agentūrų pranešimais. 

PAR-TASS. BeiaPAN. RIA žimų 

„Retas kuris p< 
vykęs į sanat< 
apie naujovę, iš 
dar tiek pinigu 
sas . 

Sveikatos a 
buotojų profer iės 

na 

1995 m. vilkino buvusieji Lie- J°fe pabrango 
tuvos merai. 

„Psichiatro pagalba yra pri
einama visiems Lietuvos gy
ventojams, ir nepagrįstai kele
tas žmonių nerimauja", teigia 
J . Galdikas. 

J i s tvirtina, kad šį įsakymą, 
kuriame į būtinųjų medicinos pirmininkė Al 
paslaugų sąrašą buvo įtrauk- piktinosi, kad 
tos ne visos ūmiosios psi
chozės, prieš pusantrų metų 
pasirašė ne j is , o buvęs mini
stras Antanas Vinkus. J. Gal
dikas kaltina ir vadovau
jančius Lietuvos psichiatrus 
neveiklumu bei tuo, kad jie 
laiku apie šio įsakymo trū
kumus neinformavo sveikatos 
apsaugos ministerijos. 

214-430 litų. 
sininkas. at-
ją ir išgirdęs 
įlės sumokėti 
mano A. Sy-

^augos dar-
sąjungos 
Baublytė 

pie pakeistą 
irką jų orga-
jau po liepos 
misterija yra 
ujovių tartis 

kompensacijų i 
nizacija sužino 
1 d., nors su 
susitarta dėl 
drauge. 

A. Baublyte iano, kad iš
augus gydym* sanatorijose 
kainoms, s u m a l s jų klientų, 
taigi, darbo net' <s ir dalis gy
dytojų. 

siuntiniu Raudonosios Jūros 
regionui, o vėliau — Apašta
liniu pronuncijum Sudane ir 
Apaštaliniu pasiuntiniu So-
malijoje. 

Arkivyskupas E. J . Ender 
yra titulinis Nomidijos arki
vyskupas Vokietijoje. 

Kun. Gintaras Grušas 
Generalinis sekretorius 

Vyriausybė 
raginama paremti 
komunizmo aukų 
fondą Amerikoje 
Vilnius, liepos 9 d. (BNS) 

— Seimo valdyba rekomen
duoja vyriausybei skirti lėšų 
Vašingtone veikiančiam Ko-
munizmoaukų atminimo fon
dui. 

Šio fondo prezidentas Lee 
Edwards paramos paprašė 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį. Su Lietuvos pa
galba fondas ketina vasaros 
pabaigoje arba rudens pra
džioje surengti Vašingtone se
minarą apie komunistų reži
mo nusikaltimus Lietuvoje. 

Seimo valdybos laiške, ad
resuotame premjerui Gedimi
nui Vagnoriui, pažymima, kad 
komunizmo aukų fondas tik
riausiai nesulaukia pakanka
mos pagalbos Amerikoje, ku
riai komunizmo nusikaltimai 
žinomi tik iš pasakojimų. 

įdomu dar ir tai. kad Lietu
va galėtų pirmą kartą suteikti 
finansinę paramą JAV institu
cijai, mano valdyba. 

Lietuviai Amerikoje 
prekiavo ne 

ginklais, o vogtais 
automobiliais 

Maskva , liepos 10 d. f BNS) 
— Lietuvos piliečiai Aleksan
dras Pogrebežskis ir Aleksan
dras Daričevas, neseniai suim
ti JAV dėl įtarimų prekiavus 
taktiniais branduoliniais gink
lais ir raketomis, iš tiesų vogė 
amerikiečių automobilius 
(„Jeep") ir siųsdavo juos į Pa
baltijį, ketvirtadienį rašo Ru
sijos dienraštis „Komsomol-
skaja pravada". 

Dienraščio žurnalistas daly
vavo spaudos konferencijoje 
Pentagone, kur ir buvo pra
nešta apie tikrąjį suimtųjų 
„verslą". 

Iki tol, laikraščio teigimu, 
JAV specialiosios tarnybos 
laikė A. Pogrebežskį ir A. 
Daričevą „rusų mafijos" atsto-

Briuselis-Londonas. NATO generalinis sekretorius Javier 
Soiana ketvirtadienį pagyre NATO karius už „profesionalumą 
ir pasišventimą", su kuriuo jie šiaurės vakarų Bosnijos Prijedo-
ro miestelyje bandė sulaikyti du karo nusikaltėlius. Kiek anks
čiau Londone Didžiosios Britanijos UR sekretorius Robin Cook 
pranešė, kad britų pajėgos, dalyvaujančios Stabilizacijos misi
joje, nukovė Bosnijos serbų policijos viršininką Simo Drljač. ir 
suėmė Prijedoro miestelio ligoninės direktorių Milan Kovače-
vič. Abu asmenys buvo ieškomi dėl kaltinimų dalyvavus musul
monų ir kroatų genocide. 

Vašingtonas. JAV Atstovų Rūmai trečiadienį patvirtino 
Centrinės žvalgybos valdybos 'CIA; ir kitų žvalgybos tarnybų 
finansavimą, ir paragino agentūras geriau analizuoti jų su
rinktą informaciją. Kongresas niekada viešai neskelbia CIA ir 
11 kitų žvalgybos tarnybų biudžeto, tačiau neoficialiai jis įver
t intas maždaug 30 milijardų dolerių. Finansavimas buvo pri
imtas vardiniu balsavimu. Praėjusį mėnesį Senatas prieme 
skirtingą biudžeto projektą, todėl kitą kartą susitikę įstatymų 
leidėjai turės panaikinti skirtumus. 

Maskva. Rusijos nuostata dėl Baltijos valstybių priėmimo į 
NATO nepasikeis „nei 1999-siais, nei kokiais kitais metais", 
mano Rusijos Valstybes Dūmos vicepirmininkas Sergej Babu-
rin. „Rusija niekada nesitaikstė su išorės grėsme. Todėl aš ti
kiuosi, kad ir Estija, ir Latvija ir Lietuva susitaikys su tuo, kad 
Šiaurės Atlanto sąjunga liks be jų dalyvavimo", sake jis. 

Briuselis. Europos Komisija ketvirtadienį padidino spaudi
mą karo nusikaltimais kaltinamam Radovan Karadžič. praneš
dama nutraukianti paramą Bosnijos serbams, kol jis nebus 
suimtas. ES įgaliotinis užsienio reikalams Hans van den Broek 
pareiškime teigė, kad pagal Dayton taikos sutartį turi būti 
suimtas buvęs Bosnijos serbų prezidentas, neoficialiai vis dar 
turintis didelę įtaką valstybėje. 

Varšuva. „Jeigu tarptautinės organizacijos, kaimyninės 
valstybės, Baltarusijos visuomenė ryžtingai nestos prieš prezi
dento Aleksandr Lukašenko diktatūrą, gali pasikartoti 1939 
metai, kai Maskvoje rugpjūčio 23 d. buvo išgerta už Hitlerio 
sveikatą, o jau rugsėjo 1 d. Ant Lenkijos krito bombos", inter
viu laikraščiui „Zycie Warszawy" pareiškė paleistojo Baltarusi
jos parlamento pirmininkas Semion Šareckij. Pasak jo. ..Balta
rusijos prezidentas yra žmogus be pusiausvyros, kuris pavyz
džiu laiko Hitlerį"-

Karaliaučius. Didžiosios Britanijos kolonijos Hong Kongo 
perdavimas Kinijai privertė pasaulio verslą keisti savo įmonių 
adresus, todėl tarptautinio kapitalo atstovams vertėtų atsi
gręžti į Karaliaučių, pareiškė srities administracijos vadovo pa
vaduotojas Sergej Žuravskij ir pasiūlė, kad tarptautinio verslo 
atstovai galėtų pažvelgti į Ypatingąją ekonominę zoną Kara
liaučiaus srityje kaip į Hong Kongo pasekėją. 

Lietuvai reikia „savo" 
prezidento 

Vilnius , liepos 10 d. (BNS) 
— Seimo narys Kazys Bobelis 
mano, kad Lietuvai nereikia 
„mesijo iš dangaus", o reika
lingas čia gyvenantis ir išma
nantis, „kaip kas vyksta", val
stybės vadovas. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje K. Bobelis sakė 
anksčiau rėmęs idėją panai
kinti JAV lietuvio Valdo 
Adamkaus kandidatavimui 
neva trukdančias kliūtis ir 
Seime balsavęs už sėslumo 
laikotarpio reikalavimo kan
didatams į prezidentus panai
kinimą. 

„Tačiau dabar esu tvirtai ap
sisprendęs pats kandidatuoti". 
pabrėžė K. Bobelis. Jis pa
žymėjo, kad Jungtinėse Valsti
jose sėslumo reikalavimas tai
komas net norintiems tapti 
miesto tarybos nariais. 

Prieš septynerius metus į 
Lietuvą iš JAV grįžęs ir jau 
antrą kadenciją Seimo nariu 
išrinktas K. Bobelis tik:<i. kad 
didžioji visuomenės dalis pri
tars jo kandidatūrai preziden
to rinkimuose. 

Patraukliomis savo savybė
mis j is pavadino ilgametį gy
vais, per Lietuvą prekiavu
siais ginklais juodojoje rin
koje. 

Laikraštis pabrėžia, kad 
Lietuvos piliečius vargu ar 
galima pavadinti „rusų mafi
ja". „Tai antraeilis klausimas, 
nes iš amerikiečių policininku 
sunku reikalauti išsamių et
nografinių žinių". 

venimą Vakaruose, kurį jau 
papildė ir pastarųjų metų gy
venimo Lietuvoje patirtis. 

Visuomenės apklausose apie 
galimus kandidatus smarkiai 
atsiliekantis K. Bobelis mano. 
kad iki prezidento rinkimų 
jam pavyks palenkti rinkėjus į 
savo pusę. „Svarbiausia — as
meniniai kontaktai su tauta", 
sakė galimas kandidatas, to
dėl dabar jis daug važinėja ir 
bendrauja su žmonėmis visoje 
Lietuvoje. 

Seimo narys sake, kad jo 
rinkimų kampanijos štabą su
būrė jo paties vadovaujama 
Krikščionių demokratų są
junga. „Turime pakankamai 
pinigų ir galėsime finansuoti 
mano rinkimų kampaniją iki 
galo", pažymėjo K. Bobelis. Jis 
sakė šiam tikslui paaukojęs ir 
dalį savo asmeninio kapitalo. 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: Šv Benediktas, 

abatas (480-543 m), Europos 
globėjas; Kipras, Olga, Rimte-
nis, Skaidrė. 

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, vyskupas 
a871-1927); Bonifacas CBruno-
nas). Jūra, Vita. 1882 m. gimė 
v i suomenin inkas , l ietuvių 
literatūros istorikas Mykolas 
Biržiška 1909 m. įkur tas 
„Draugas". 1920 m. Maskvoje 
pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos taikos sutartis, pagal 
kurią ir Vilnius pripažintas 
Lietuvai. 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktore Irena Regiene 

1997 M. Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

1997 m. Š. Amerikos Bal-
tiečių ir Lietuvių Lengvosios 
Atletikos pirmenybės š.m. 
rugsėjo 6 ir 7 d., vyks Cuyabo-
ga Community College, Wes-
tern Campus, 11000 W. Pleas-
ant Valley Rd., Parma, Ohio 
(vakarinis Clevelando prie
miestis). Varžybas vykdo Cle
velando LSK „Žaibas". 

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

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1997 m. 
gruodžio 31 d. JSub-masters" 
ir „masters" — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose 
klasėse. 

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 6 d., 2:30 vai. p.p. Re
gistracija nuo 12:30 vai. Sek

madienį varžybos tesis nuo 10 
vai. ryto. 

Dalyvių registracija pagei
daujama iki 1995 m. rugsėjo 2 
d. imtinai, šiuo adresu: 

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

Tel. (216) 486-0899. Faksas. 
216-481-6064. 

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

Lietuvių 1997 m. pirmeny
bės bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, dėl informa
cijų gali kreiptis į A. Bielskų 
bei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komitetas 

SALFASS Centro valdyba 

Klaipėdiete I.aima Janiitieniene, rankg lenkim, moterų kategorijos 
čempionė, džiaugiasi Nevadoje vykusioje varžybose laimėtais trofėjais. 

Nuotr. V y t a u t o J a s i n e v i č i a u * 

RANKŲ LENKIME — 
KLAIPĖDIETĖ PIRMA 

LIETUVA EUROPOJE ŠEŠTA 
Lietuviai lyg ir atpratę nuo 

tokios vietos po praėjusiose 
Europos pirmenybėse laimėtos 
antrosios ir po dviejų bronzų 
Barcelonoje ir Atlantoje. Ta
čiau iš naujos ir jaunos Lietu
vos krepšinio rinktinės matai 
kas tikėjosi geriau. Svarbiau
sias tikslas buvo pasiektas — 
Lietuva kvalifikavosi ateinan
čių metų Pasaulio pirmeny
bėms. Ji gali džiaugtis ir di
džiuotis pirmojo rato pergalė
mis: prieš Izraeli 75:60, prieš 
Turkiją 93:85 ir Prancūziją— 
94:88. Antrajame rate po ge
ros kovos nusileido Graikyai 
66:73 ir skaudžiai pralaimėjo 
Rusijai 64:93. Bet pirmųjų 
trijų pergalių užteko patekti į 
ketvirtfinalį. Čia jų jau laukia 
Jugoslavija, viena iš šių pir
menybių favoričių. Su tokiais 
gynėjais kaip Danilovic (žaid
žia NBA) ir Djordjevic ji do
minuoja Lietuvą greičiu, prie 
lentų bei metimais ir lengvai 
laimi 75:60. 

Kitos rungtynės ypač svar
bios ir bauginančios. Tai prieš 
Lenkiją, kuri jau buvo nu
galėjusi lietuvius prieš šias 
pirmenybes ir kuri vos nepa-
klupdė Italijos. Reikėjo per
galės užsitikrinti šeštąją vie
tą, atidarančią duris į atei
nančių metų pasaulio pirme
nybes. Lietuva šias rungtynes 
sužaidė bene geriausiai; kovo
jo už kiekvieną kamuolį ir 
buvo greitesni už lenkus, ku
rie per greit pavargo ir pasi
davė 73:52 — puikus rezulta
tas užtikrina pergalę ir teisę 
žaisti dėl penktos vietos. 

Paskutinės rungtynės prieš 
Ispaniją, laimei, praėjusį sek
madienį vyko 2 vai.p.p. Džiau
giasi Lietuva, ypač Vilnius, 
nes galėjo sėdėti prie televi
zoriaus ir stebėti rungtynes. O 
susidomėjimas šiomis ir viso
mis kitomis rungtynėmis 
'ypač krepšiniu) Lietuvoje 
ypatingas. Visos Lietuvos (ir 
dar keletas kitų) rungtynės 
bei finalai buvo matomi Lietu
vos televizijoje. O 2 vai .p.p. 
dėkinga, ypač vilniečiams ir 
mums, nes 18:30 vai. p.p. bos 
lakūno Jurgio Kairio skridi

mas po Baltuoju tiltu per Ne
rį. Gal girdėjote — J. Kairys 
pernai praskrido po tiltu per 
Nemuną. Tačiau Baltasis til
tas yra dviem metrais žemes
nis, tai susidomėjimas ir susi
jaudinimas — nepaprastas. 
Tuoj po skridimo — Baltijos 
jūros šalių žaidynių užda
rymas Kalnų parke, o dar vė-' 
liau — šventinis koncertas 
Vilniaus arkikatedros aikštė
je. 

Rungtynės ir ~. 

Grįžkime prie krepšinio. 
Lietuva stoja prieš Ispaniją 
dėl 5-6 vietos. Abi kvalifikavo
si pasaulinėms pirmenybėms, 
o 5 ar 6 vieta nebe taip svar
bu, įtempimo nebėra. Lietu
viai pradeda laisvai, puikios 
pasuotės, gražūs metimai. 
Tuoj pirmauja 10:2, 21:9. 
Atrodo, ispanus „užmėtys ke
purėmis'', bet kėlinio gale is
panai kiek atsigauna. Praside
da antras kėlinys ir per 10 mi
nučių aikštėje ispanai daro ką 
nori, eina su driblingu iki pat 
krepšio. Lietuvių kojos kaip 
surakintos, rankos nesugraibo 
kamuolio, akys nebemato nei 
krepšio, nei savo draugų... Is
panai per tą 10 minučių ne tik 
išlygina skirtumą, bet už
krauna dar 17 .tešku. Neži
nau, ką treneris jake ir darė 
per \ą laiką. Pagaliau pabudo 
ir po truputį pradėjo vytis. 
Deja nebeužteko laiko ir Ispa
nijai pralaimima 93:94. 

Baigminės rungtynės tarp 
Jugoslavijos ir Italijos taip pat 
nebuvo ypatingo lygio ir gro
žio. Dominavo gynimas, kur 
jugoslavai buvo geresni ir 
laimėjo 63:49. Rusija nesun
kiai įveikė Graikiją ir pelnė 
bronzos medalį. Tos keturios 
rinktinės buvo aiškiai pra
našesnės už Lietuvą ir už ki
tas. Lietuvai priklausė 5 vieta, 
bet ją atidavė ispanams. Kaip 
bebūtų, Lietuva gali būti ir, 
tikriausiai, yra patenkinta. 
Juk tokios jėgos kaip Kroatija, 
Vokietija, net prieš keletą me
tų buvusi čempionė Slovėnija 
atsidūrė žemiau negu 9 vie-

JAV rankų lenkimo pirme
nybėse, š.m. birželio 14-15 d. 
vykusiose Crystal Bay, Neva
da, 37 metų klaipėdietė Laima 
Janutienė iškovojo pirmą vie
tą dešinės rankos lenkime 
daugiau negu 144 svarų mote
rų mėgėjų kategorijoje, o taip 
pat tapo ir moterų absoliučia 
laimėtoja. 

J šį jaukų kurortinį miestelį, 
didžiulio Tahoe ežero pakran
tėje, apsupto aukštų Sierra 
Nevada kalnų, susirinko ran
kų lenkimo entuziastai iš Ca-
lifornia, Nevada, Montana, 
Missouri, Georgia, Hawaii 
Aliaskos ir kitų JAV valstijų. 
Užsieniečių buvo tik du var
žovai turkai ir Laima iš Lietu
vos. 

toje. Ukraina džiaugiasi 13 
vieta, o Latvija verkė, atsidū
rusi paskutinėje — 16 vietoje. 

Mano asmeniška nuomonė, 
kad Lietuvos rinktinė yra jau
na ir be patyrimo. Buvęs tos 
rinktinės treneris kaltina 
„amerikiečius" (žaidžiančius 
JAV), kad nepadarė pažangos. 
Bet jie juk daugumoje sėdi ant 
atsarginių suolelių, gi pažan
ga ir patyrimas įgyjamas aikš
tėje. O jie negavo ir buvusio 
trenerio, nes ištisai žaisdavo 
žvaigždės. 

Tik Karnišovas kovojo kaip 
liūtas, dažnai persistengė, ne
turėjo pagalbos. Jis su 186 
taškais pelnė geriausio taškų 
medžiotojo titulą. Geriausiu 
žaidėju išrinktas senas pažįs
tamas Djordjevic. Silpniausia 
man atrodė gynėjų linija, tiek 
kamuolio valdyme, pasuotėse, 
veržlume ir metimuose. Men
ka kova ir prie lentų, tik šiek 
tiek Einikiui padėdavo Kar
nišovas. 

Iš Lietuvos atvykę varžybas 
Ispanijoje stebėjo keli šimtai 
sirgalių (kaip čia sakoma), jų 
tarpe treneriai bei Marčiu
lionis ir Kurtinaitis. Pastarieji 
kiek nusivylę, net norėjo eiti į 
aikštę. Tuo tarpu Sabonis, su
silaukęs dukters, žada vėhau 
vykti į Ispaniją pailsėti savo 
viloje. Jis net prasitarė padė
siąs Lietuvai ateinančiais me
tais žaisti pasaulio pirmeny
bėse . 

Kaip minėjau, susidomėji
mas tomis varžybomis Lietu
voje buvo didžiulis, tuo tarpu 
Ispanijoje stadionai buvo pus
tuščiai, tik šiek tiek papilnė-
davo žaidžiant Ispanijai. Lie
tuvai žaidžiant, plevėsavo Lie
tuvos trispalvė ir mažos vėlia
vėlės. 

V.G. 

Rungtynių šeimininkai bu
vo United States Wristwrest-
ling & Armwrestling Associa-
tion, kurios prezidentas yra 
Leonard Harkless iš Billings, 
Montana. Rungtynes pravedė 
ir joms pranešinėjo tos orga
nizacijos sekretorė Dennise 
VVattles. Tuo pačiu metu, prie 
šiam sportui pritaikytų stalų, 
galėjo varžytis keturios poros 
varžovų. Pirmą rungtynių die
ną vyko profesionalų kategori
jos rungtynes, o mėgėjų varžy
bos — antrą dieną. Vyrų svo
rio kategorijų buvo septynios 
— nuo mažiau negu 132 svarų 
iki rimtų sunkiasvorių — dau
giau negu 243 svarų. Moterų 
buvo trys svorio kategorijos 
— mažiau negu 121 sv., 122-
144 sv. ir daugiau negu 144 
sv. Aišku, vyrų varžovų buvo 
žymiai daugiau negu moterų. 

Moterų profesionalių pirmą 
vietą laimėjo Sherry Mundy, 
aukštaūgė draugiška moteris 
iš Monterey, CA., su kuria 
Laimai teko susitikti 1993 m. 
„Auksinės meškos" turnyre 
Maskvoje. Taip pat teko pa
bendrauti su 22 metų amžiaus 
turku Engin Terzi, laimėjusiu 
pirmą vietą 133-154 sv. profe
sionalų kategorijoje. Iš moterų 
mėgėjų, Laimos pagrindinės 
varžovės buvo 1996 m. laimė
toja kalifornietė Debbie Mor
ris ir gal 300 svarus sverianti 
Shannon iš Aliaskos. Po tur
nyro daugelis Laimai sakė, 
kad ji drąsiai būtų galėjusi 
rungtis profesionalų klasėje. 

Laima rankų lenkimo spor
tu užsiima nuo 1993 metų. Jos 
technika pasižymi žaibišku 
greičiu ir „sprogstamąja" ga
lia. Yra dalyvavusi ir laimė
jusi prizus Maskvoje, Švedi
joje, Brazilijoje, o 1996 m. spa
lio mėn. Virginia Beach, VA., 
užėmė moterų, daugiau negu 
70 kg, dešinės rankos pirmą 
vietą World Armwrestling fe
deracijos turnyre. Anksčiau 
Laimos sportai buvo ieties me
timas ir penkiakovė. Ji yra ir 
didelė plaukimo mėgėja. Lai
ma yra ištekėjusi ir augina du 
sūnus. Rudenį grįžusi Lietu
von, Laima ruošis pasauli
niam čempionatui, š.m. gruo
džio mėn. vyksiančiam Indi
joje. 

Iš šių rungtynių Laima par
sivežė suvenyrinę diržo sagtį 
ir gražų trofėjų už moterų 
mėgėjų pirmą vietą savo svo
rio kategorijoje ir antrą, už 
save aukštesnį trofėjų — už 
absoliučią pergalę moterų mė
gėjų tarpe. „Arm Bender" žur-

Š I A U R Ė S AMERIKOS 
LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 

TURNYRAS 
Nuo pat nepriklausomybės 

atgavimo nepriklausomoje 
Lietuvoje šachmatai buvo la
bai populiarūs, o mūsų meis
teris Mikėnas pagarsėjo vi
same pasaulyje, laimėdamas 
prieš tarptautinius šachmatų 
meisterius. Tą tradiciją ir po
mėgį užsienio lietuviai inten
syviai tęsia, įsteigę šachma
tininkų klubus, organizuoda
mi turnyrus, kurie kasmet 
vyksta kitame Amerikos mies
te. Šių metų šachmatų tur
nyrą suorganizavo Lietuvių 
sportininkų klubas Baltimorės 
miesto lietuvių klube, šiais 
metais mininčiame savo dvi
dešimt penkerių metų jubi
liejų. 

Š.m. balandžio 26 ir 27 d. 
Baltimorės Lietuvių klube 
vyko tradicinės Šiaurės Ame
rikos lietuvių šachmatų pir
menybės, kuriose dalyvavo 
žaidėjai iš New Yorko, Cleve
lando ir Baltimorės. Turnyro 
laikas buvo sutrumpintas iš 
dviejų į vieną dieną; buvo 
žaista į taigi mirtis" („sudden 
death"), kai per 30 minučių 
privalo paaiškėti laimėtojas, 
griežtai sekant laikrodį. Daly
viai žaidė kiekvienas prieš 
kiekvieną, kol pagaliau pa
aiškėjo laimėtojai. Clevelan-
dietis Vytautas Nasvytis tapo 
čempionu, iš aštuonių žaidimų 
laimėjęs septynis. Antrą vietą 
laimėjo Edvardas Staknys iš 
New Yorko ir trečią vietą — 
Pocius iš Baltimorės. Vytautui 
Nasvyčiui buvo įteikta perei
namoji taurė, 1982 metais 
įsteigta Brigitos Nasvytienės, 
jos vyro ir Vytauto pusbrolio 
a.a. inž. Algirdo Nasvyčio švie
siam atminimui, nes jis buvo 
žinomas šachmatų čempionas 
ne vien lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe. Vytautas Nasvy
tis taip pat ne kartą pasižy
mėjo laimėjimais. 1989 metais 

Clevelando turnyre jis pirma 
vieta pasidalino su Edvardu 
Krygeriu. Tokie „pasidalini
mai" pasitaiko ir dažniau, tai 
pernai Čikagoje vykusiame 
turnyre pirmos vietos garbė 
teko trims šachmatininkams: 
Edvardui Stakniui, A. Jasai
čiui ir J. Sadauskui. 

Vytautas Nasvytis šachma
tais domėtis pradėjo anksty
voje vaikystėje, su jais susi
pažinęs būdamas vos šešerių 
metų. Jis pastoviai žaidė iki 
pat atvykimo į Ameriką. Cle-
velande įsteigė šachmatininkų 
klubą, kuris, pritrūkus narių, 
po keleto metų užsidarė. Nas
vytis įstojo į amerikiečių Par
mos šachmatininkų klubą ir 
tris kartus laimėjo Ohio val
stijos čempionatą. Tai nepa
prasta sporto šaka, kurioje už
siimama proto gimnastika, to
dėl jam tenka palinkėti sėk
mingos „treniruotės", ve
dančios čempionatų link. 

Aurelija M. Balašaitienė 
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SABONIAI SUSILAUKĖ 
DUKTERS 

NBA Portland „Trail Bla-
zers" klube rungtyniaujanti 
Lietuvos krepšinio žvaigždė 
Arvydas Sabonis su žmona In
grida susilaukė ketvirtojo vai
ko — dukters. 

Pasak „Lietuvos ryto", A. 
Sabonis pats išrinko birželio 
30 dieną gimusiai mergytei 
Aušrinės vardą. 

32-jų metų A. Sabonis su 26-
erių metų Ingrida iki šiol au
gino tris sūnus — Šešerių 
metų Žygimantą, penkiametį 
Tautvydą bei vienerių metukų 
Domantą. 

nalo ateinančioje laidoje bus 
straipsnis ir nuotraukos iš čia 
minėtų rungtynių. 

Šiuo metu Laima Janutienė 
vieši pas dr. Meilutę Biskienę 
Downers Grove, IL. 

DJ 

SLIDINĖJIMAS 
Ir vėl susirinks slidininkai 

Australijos kalnuose. Iš to
limų kraštų suskris seni ir 
jauni. Patyrę slidininkai turės 
progą vėl pasimatyti, pasida
linti patirtimi, jaunieji gi tu
rės progą parodyti kokią pa
žangą padarė per pastaruo
sius metus. Ši žiemos sporto 
šventė vyks šių metų rug
pjūčio 10-17 d. Slalomo ir 
Didžiojo slalomo varžybos 
vyks rugpjūčio 14-15 d. Pasta
rosios varžybos — tai jau ir 
dalis bei pradžia VI Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių, vyk
siančių 1998 metų vasarą Lie
tuvoje. Taipjau tradiciškai su
siklostė, kad slidininkai ir ki
tų žiemos sporto šakų atstovai 
rungtyuiauja tada, kai tam 
yra palankios oro sąlygos. Tik
rai botų sunku „užsakyti" 
sniego vasaros metu Lietu
voje. 

Rengėjai — Sydney sporto 
klubas „Kovas" — šioms var
žyboms pradėjo ruoštis jau 
1995 metų pradžioje, tuoj pat 
po V Pasaulio Lietuvių Sli
dinėjimo varžybų. Prieš gerus 
metus jau buvo parinkti kal
nai, surasti ir užsakyti vieš
bučiai, pasirūpinta įrengimais 
bei „užsakyta* daug gero snie
go. 

Slidininkų susirinkimo vieta 
— puikus Guthega kalnų ku
rortas, įsikūręs didelių, 2000 
vertikalinių pėdų aukščio, 
kalnų papėdėje. Šių kalnų ta
keliais ir bus slidinėjama. Gu
thega kalnai — tai keleto sli
dinėjimo kalnų sistema. Į ją 
įeina Guthega, Smiggin Holes, 
Perisher Valley ir Mt. Bluė 
Cow. Nusipirkus vieną bilietą 
galima slidinėti visose vietose 
visą dieną. Keltai nauji ir la
bai geri. Pavažiavus gerą va
landą atsiveria vaizdas į 
Thredbo kalną, kuris taip pat 
pasižymi puikiomis slidinė
jimo trasomis. 

Rugpjūčio vidurys Australi
joje šalčiausias metų laikas. 
Atvykusius slidininkus gamta 
nustebins ne vieną kartą. 
Neįprasta bus matyti žaliuo
jančius medžius visiškai ap
dengtus sniego. Mat lapuočiai 
savo lapų žiemos metu nenu
meta. Neišlaikydamos sniego 
svorio, šakos linksta, tiesiog 
liečiasi su žeme. Kartais 
rugpjūčio mėnesį iškrenta gan 
daug sniego ir, kad būtų 
įmanoma užvažiuoti į kalną, 
tenka ant automobilių ratų 
uždėti grandines. Tuo teks 
šeimininkams pasirūpinti, 
mat jie tai gali atlikti labai 
vikriai ir greitai. Australiečiai 
yra patyrę ir geri slidininkai, 
jau prieš 25 metus pradėję 
įrenginėti slidinėjimo vietoves 
kalnuose, statyti poilsio na
mukus, viešbučius. 
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Valandos pagal susitarimą 

VlbASJ.NėMtČKAŠ.M'.b. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

m AŠ. 5BBBB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3000 W.86 St Tai. 700422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
trac. uždaryta, katvirt. 1 - 3 v p p 

penMad ir šestad 9 v r. -12 v p.p. 

INDRĖ RUDAITIS, O J). 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E.Ogdsn Ave., Suits 310 
Napervilie. IL 60563 

Tai. (830)527-0090 
3825 uighland Ava.. 

Tower l.Suit«3C 
Downerc Grovs. IL 60515 

T a i (830)435-0120 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dunde* Ave., Elgin. IL 60120 

Tai. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

t vSfSS, HD.S.C. EDMUNDAS VONA8, M J). 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tat 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PĖJRŠIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberto Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

TaL (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. X>VTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9628 S.7Wri Ava., Hsctary HMs, IL 

Tol. (706) 586-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St.OakLaamJL 
Firma* apyt. su Nottmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.706422-6260 

Registracija šiai žiemos 
šventei pasibaigė šių metų 
kovo pirmą dieną, kaip kad 
jau buvo skelbta spaudoje 
prieš tai. Visos 100 vietų, ku
rios buvo užsakytos kalnų 
viešbučiuose, jau užpildytos. 
Iš Lietuvos ketina atvykti gan 
didelis būrys slidininkų. Tiki
masi sulaukti net dvidešimt 
penkių Lietuvos atstovų. 

V.Č. 

Daugiausia pasaulio plau
kimo rekordų pagerino — 
3 — vilnietė Lina Kačiuiytė. 



PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DEVINTOJO 
SEIMO 1997 M. LIEPOS 1-7 D. 

VILNIUJE 
NUTARIMŲ KOMISIJOS IŠVADOS 

tuvos Švietimo ir mokslo in
stitucijomis ir stipriausiomis 
Pasaulio lietuvių bendruo
menėmis, kurios galėtų pa
rūpinti pažangių mokymo 
priemonių, knygų bei vado
vėlių. 

3. Organizuoti bei remti litu
anistines stovyklas, ypač 
stengtis, kad į jas galėtų pa
tekti Rytų kraštų lietuvių ben
druomenių vaikai ir jaunimas. 

4. Skat int i naujųjų ateivių 
bei mišrias šeimas, kad jų vai
kai lankytų lituanistines mo
kyklas. 

5. Siekti, kad Vilniaus uni
versitete būtų atgaivinti lietu
vių kalbos ir tautotyros kursai 
užsienio lietuviams, lietuvių 
kalbos mokytojams. 

6. Bendruomenėms stengtis 
išsaugoti užsienyje esančią lie
tuvių archyvinę medžiagą ar
ba išsiųsti ją į Lietuvą. 

7. Palaikyti Vasario 16-osios 
gimnaziją ir naudotis jos tei
kiamomis galimybėmis. 

8. Bendruomenės turėtų 
kaupti lituanistinei mokyklai 
tinkamą pedagoginę medžiagą 
ir ja dalintis. 

Kultūra ir šeima 

1. Kreiptis į Lietuvos Respu
blikos kultūros ministeriją, 
kad lietuvių bendruomenės 
gautų medžiagos (filmų, vaiz
dajuosčių ir kt.) apie Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir meną, kad 
būtų rengiamos įvairių sričių 
kilnojamosios parodos. 

2. Kaupti informaciją apie 
Lietuvos meno kolektyvus, ku
rie galėtų dalyvauti užsienio 
kultūriniuose renginiuose. 

3. Reikalui esant, kviestis 
mokytojus ir meno vadovus iš 
Lietuvos. Padėti, kad Rytų 
kraštų jaunimas galėtų daly
vauti pasaulio lietuvių dainų 
ir šokių šventėse. 

4. Atkreipti dėmesį į Lietu
vos ir užsienio lietuvių bend
ruomenių abipusių kultūrinių 
mainų svarbą. 

5. Informacijos centrui siūlo
ma rinkti ir teikti užsienio lie
tuvių šeimoms (tarp jų ir miš
rioms) informaciją apie gali
mybes atostogauti Lietuvoje. 

6. Skatinti , kad užsienio lie
tuvių šeimų vaikai pagyventų 

Š v i e t i m a s šeimose Lietuvoje, o vaikai iš 
Lietuvos — užsienio lietuvių 
šeimose. 

PLB Seimas dėkoja už pa
siaukojimą lituanistinių mo
kyklų mokytojams ir visiems 
lietuvių kultūros puoselėto
jams. 

PLB Seimo Nutarimų ko 
misija, apsvarsčiusi Seimo vi
suomeninės ir organizacinės 
sekcijos 10 darbo grupių pa
siūlymus, priėjo prie šių iš
vadų: 

1. Pasaulio lietuvių bendruo
menės (PLB) pavadinimo ne
keisti. 

2. Pritariama PLB Konstitu
cijos projektui su 4 paragrafo 
„b" punkto pakeitimu. 

3. Seimo kadencija nustato
ma 3 metams. 

4. Pasaulio lietuvių kraštų 
bendruomenės turi teisę tie
siogiai kreiptis į Lietuvos Re
spublikos institucijas rūpi
mais klausimais, apie svarbes
nius iš jų informuodamos PLB 
Valdybą. 

5. Pageidautina, kad Lietu
vos Respublikos Seimo ir 
Amerikos lietuvių bendruo
menės atstovų komisija taptų 
visų kraštų lietuvių bendruo
menių interesų atstove. 

6. Atkreipiamas dėmesys, 
kad PLB Seimo Kontrolės ko
misijos pareiga — tikrinti ats
kaitomybę ir tikrinimo atas
kaitą laiku pateikti Seimui. 

7. Skleisti pasaulyje infor
maciją apie vykdytą lietuvių 
tautos genocidą. 

8. Dvi grupės PLB Seimą 
siūlo-Saukti Lietuvoje. Infor
macija tarp PLB Valdybos ir 
kraštų bendruomenių Seimo 
rengimo klausimais turėtų 
būti keičiamasi kuo anksčiau. 

9. PLB atstovybė Lietuvoje 
reikalinga. 

10. Norint tapti PLB nariu, 
mokėti lietuvių kalbą nėra bū-
iūia. 

11. Priemonės jaunimo lietu
vybei išlaikyti: sportas, sto
vyklos, kongresai, dainų ir 
šokių šventės ir t.t. 

12. Kreiptis į Lietuvos Re
spublikos v riausybę, kad grį
žusiems i.J buvusios Sovietų 
Sąjungos lietuviams būtų su
teiktos socialinės garantijos, 
supaprastinta dokumentų kei
timo procedūra. 

PLB Seimo Nutarimų komi
sija, apsvarsčiusi Seimo Švie
timo, kultūros ir šeimos sekci
jos 10 darbo grupių pasiū
lymus, priėjo prie šių išvadų. 

1. Naudoti moderniausias 
informavimo priemones („In-
ternetą" ir kt.) švietimo srityje 
ir lietuvių bendruomenių ry
šiams palaikyti. 

2. Artimai bendrauti su Lie-

PLB Seimo Nutarimų komi
sija, apsvarsčiusi Seimo Reli
gijos, jaunimo ir sporto sekci
jos 10 darbo grupių pasiū
lymus, priėjo prie šių išvadų: 

Religija 

1. Skatinti ir stiprinti reli
ginį ir tautinį ryšį, nes nyk
s tant parapijoms nyksta ir 
bendruomenės. Išsaugoti užsi
darančių lietuviškų parapijų 
archyvus ir bažnyčių meną. 

2. Skatinti vaikų ir jaunimo 
dvasinį ir religinį lavinimą. 
Trūkstant kunigų, šiam dar
bui pasitelkti pasauliečius. 
Platinti „Bažnyčios žinias" ir 
kitą religinę literatūrą. 

3. Padėti Rytų kraštų lietu
vių bendruomenės dvasinio 
gyvenimo klausimais (ieškoti 
kunigų, padėti įsigyti lietu
viškų giesmynėlių, maldakny
gių ir kt.). 

Jaun imas 

l.Puoselėti Pasaulio lietuvių 
bendruomenės idėją tarp išei
vijos lietuvių jaunimo, įtrauk
ti jį į bendruomenės veiklą. 
Skatinti Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą. 

2. Rengti pasaulio lietuvių 
jaunimo stovyklas (meno, 
sporto ir kt.), organizuoti raši
nių ir meno konkursus. 

3. PLB atstovybėje vienas 
asmuo turėtų rūpintis jauni
mo reikalais. 

Sportas 

1. Sportas garsina Lietuvos 
vardą ir palaiko lietuvybę, 
todėl į jį reikia įtraukti kuo 
daugiau pasaulio lietuvių ben
druomenių jaunimo. 

2. Platinti vaizdajuostes 
apie Lietuvos sportą ir spor
tinius laimėjimus. 

3. Finansiškai remti lietuvių 
sporto klubus, ypač Rytų kraš
tų, pasaulio lietuvių sporto 
šventes. 

Se imo Nutarimu komisija 

ATSINAUJINIMO DIENA KAUNE 
Gegužės 25 d. Vytauto Di

džiojo universiteto salėje vyko 
„Gyvųjų akmenų" bendruo
menės surengta atsinaujinimo 
diena, kurioje dalyvavo apie 
1,000 žmonių. Anot „Gyvųjų 
akmenų" bendruomenės koor
dinatoriaus Antano Jonaus-
kio, pastaruoju metu nesisten
giama kaip nors ypatingai 
reklamuoti reguliariai vyks
tančių atsinaujinimo dienų, 
nes VDU salė nesutalpintų 
daugiau negu tūkstančio žmo
nių. Atsinaujinimo diena .,Kas 
neturi Kristaus Dvasios, tas 
nėra jo" buvo tęsiama pasiren
gimo 2000 metų jubiliejui 
tema. Pasak. A. Jonauskio, 
dienų temas bei rengimo da
tas dažnai lemia kviestinių 
prelegentų ar iš užsienio atvy
kusių misionierių galimybės. 
Šį kartą pagrindinis renginio 
svečias buvo iš Maltos kilęs 
pasaulietis misionierius Hen
ry Cappello, vienas iš Tarp
tautinės katalikų evangeliza
cijos programos (International 
Catholic Programme of Evan-
gelization — ICPE) steigėjų. 
Beje, anksčiau atsinaujinimo 
dienose yra dalyvavęs kitas 
ICPE narys Nikol Baldacchi-
no. 

Išvakarėse, gegužės 27-ają. 
Henry Cappello kalbėjo su 
Evangelizacijos centre susirin
kusiais maldos grupių vado
vais. J is pastebėjo, jog vilčių 
teikia, kad Lietuvoje maldos 
grupelėms vadovauja palygin
ti jauni žmonės. Atsinaujini
mo dieną Henry Cappello kal
bėjo apie atleidimą ir vidinį 
išgydymą. Renginio svečiai 
ta ip pat buvo žurnalo „The 
World Among Us" redaktorius 
Leo Zanchettin ir šio žurnalo 
tarptaut inės redakcinės tary
bos narys Vincas Kolyčius iš 
Kanados. Pagrindinis jų atvy
kimo tikslas — aptarti bibli
nių meditaciją žurnalo leidy

bos galimybes Lietuvoje. Atsi
naujinimo dienoje Leo Zan
chettin ir Vincas Kolyčius va-
dovavavo darbo grupėms. 
Kun. Gediminas Numgaudis . 
OFM, kalbėdamas tema ..V ieš-
paties Dvasia ant manęs", pa
sidalijo įžvalgomis po Sekmi
nių šventės Vilniuje. Kun 
Gintaras Vitkus. SJ. kalbėjo 
apie Šventosios Dvasios san
tykį su laisva žmogaus valia. 
Šv. Mišias koncelebravo kuni
gai Kęstutis Grabauskas . Ge
diminas Numgaudis. OFM. 
Antanas Matusevičius. Kęs
tuti- Rugevičius ir Gin ta ras 
Vitk-is, SJ. Mišiose skambėjo 
Eugenijaus Kunevičiaus muzi
ka. Norintieji galėjo čia pat 
įsigyti šioje ir ankstesnėse at
sinaujinimo dienose skelbtų 
mokvmų garso įrašus. 

BŽ. 1997. Nr. 11 

PALANGOJE 
POILSIAUJA P A S A U L I O 

LIETUVIU VAIKAI 

Palangoje oro uosto poilsia
vietėje po šešerių metų per
traukos vėl stovyklauja vai
kai. Į čia atidarytą ..Lietuvos 
atgajos" stovyklą -usi rinko 
užsienyje ir Vilnijos krašte gy
venantys lietuviai. 

Tokia pasaulio lietuvių 

vaikų švietimo ir kul tūros 
bendradarbiavimo stovykla 
jau kelerius metus veikia ir 
netoli Vilniaus esančiose Gri-
giškėse. Numatyta, kad šią 
vasarą abiejose stovyklose po
ilsiaus apie 300 lietuvių vai
kų iš Pelesos, Rimdžiūnų, 
Varšuvos, Suvalkų. Maskvos. 
Černiachovsko. Daugpilio, Ry
gos. Lvovo ir Vilnijos krašto . 

(Elta) 

• 1410 m. l iepos 15 dL įvyko 
Žalgirio mūšis, kurio metu vi
siškai sunaikintas Kryžiuočių 
ordinas. 

Danutė Bindokieuė 

Yra ir kita galimybė 
Nors jau baigiasi dabartinio 

prezidento kadencija, dauge
lis mūsų tautiečių Lietuvoje 
tebekalba, kokie tie pastarieji 
metai butų buvę. jeigu prezi-
dentūron būtų patekęs Stasys 
Lozoraitis, jaunesnysis . Jis 
kone visuotiniu mastu vadina
mas ..Vilties prezidentu", jam 
statomi paminklai ir atiden
giamos prisiminimo lentos, o 
mirties metinių paminėjimo 
iškilmes beveik neturi sau 
lygių. Stasys Lozoraitis kaž
kaip pasidarė lietuvių tautos 
išgelbėtojo iš komunistinių 
nomenklatūrininkų valdžios 
simbolis, juo labiau, kad jo jau 
nebėra gyvųjų tarpe, tad ne
gali nusprūst i nuo tobulybės 
pjedestalo, kaip bet kuris ki
tas žmogus, kurio darbai aky
lai stebimi ir nuolat sveriami 
ant labai jautr ių kritikos svar
styklių. 

Ar Stasys Lozoraitis būtų 
galėjęs per penkerius prezi
dentavimo metus atitaisyti 50 
metų okupacijos padarytą ža
lą, tenka labai abejoti. J u k ir 
jam butų reikėję dirbti su tais 
pačiais žmonėmis, daugeliu 
atvejų tarnavusiems okupan
tui bei patir t i visas kitas, 
krašte staiga ta ip gausiai su
klestėjusias savanaudiškumo, 
gobšumo, materializmo pikt
žoles bei jose besislapstančius 
nusikalt imus, korupciją ir ki
tas blogybes. Okupacijos nua
lintos valstybės ekonomija, 
pasikeitus valdymo sistemai, 
jokiu būdu stebuklingai per 
metus ar dvejus neatsistos ant 
kojų. O tie, kurie šiandien ap
siašaroja, minėdami „Vilties 
prezidento" vardą, būtų pir
mieji tą vardą juodinę ir prie
kaištavę, kad ..užsienietis", 
kuris nesupranta Lietuvos 
žmonių poreikių ir dvasios, 
neatlieka savo, kaip preziden
to, paskirties. Ant to nepasi
tenkinimo ugniakuro pakan
kamai degalų būtų, be abejo, 
pylę ir LDDP ar tolygūs no
menklatūrininkai . Juk tai tik
ri propagandinių šmeižtų eks
pertai: tik pakalbėkime su 
Lietuvos žmonėmis, ypač pro
vincijoje, ir išgirsime, kaip tų 
šmeižtų propaganda teršia 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio vardą, ištrynę jį 
iš Lietuvos prezidentų sąrašo, 
palikę tik Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko titulą. Tai 
nejučiomis primena neseniai 
mūsų dienraštyje kilusias dis
kusijas dėl senovės Lietuvos 
valdovų pavadinimo: ar jie 
karaliai , ar tik kunigaikš
čiai... 

Stasio 

Mirusios kopos Baltijos pajuryjr Nuotr Algio .Jakšto 

Lozoraičio 
priminė liepos 6 d. 

pavardę 
.Draugo" 

pirmame puslapyje išspaus
dinta ištraukėle iš ..Respu
blikos" (liepos S d.i, kurioje 
rašoma apie S. Lozoraičiui į 
prezidentus remti fondo likutį 
— maždaug 34,000 dolerių 
Tai masinanti suma. prie ku
rios mielai prikištų pirštus 
dabartiniai kandidatai, pa
naudodami savo rinkiminei 
kampanijai. Rašoma, jog pre
zidento rinkimus S. Lozorai
čiui pralaimėjus, oficialiai 
užsiminta, kad pinigai galėtų 
būti panaudojami kitiems rin
kimams Lietuvoje. 

Pagal minėtų ..Respublikos'7 

ištraukėlę, buvo paklausti 
trys dabar kandidatuojantys į 
prezidento vietų, ar norėtų 
tais pinigais pasinaudoti. Dė
mesio vertas yra V. Landsber
gio atsakymas: ..Jei šie pini
gai buvo rinkti a.a. S. Lozo
raičiui, tai dėl jų panaudojimo 
reikia atsiklausti jo žmonos 
Danielos. Aš pats tų pinigų 
tikrai neprašysiu". Nesava
naudiškai atsakė ir kitas kan
didatas — V. Adamkus I mums 
vis dar neaišku, ar jis tikras 
kandidatas, ar tebevyksta se
nas „žaidimas"). A. Paulaus
kas mielai pinigais pasinau
dotų, nes „tai būtų netgi 
moralinis demokratinių tradi
cijų pratęsimas..." 

O mums atrodo, kad Danie-
la Lozoraitienė turėtų pa
ieškoti prasmingesnio to fon
do panaudojimo galimybių, 
pastatant a.a. Stasiui pa
minklą, kurio laikas nesu-
grauš, kaip marmuro ar kito
kios medžiagos atminimo 
ženklus. Kodėl už tą sumą 
neįkurti Stasio Lozoraičio var
du stipendiją vertam lietuviui 
jaunuoliui, kur is įsigytą 
mokslą panaudotų savo tautos 
gerovei ir dirbtų ja i naudingą 
darbą, kaip dirbo a.a. Stasys 
Lozoraitis/ 

Tokia stipendija atneštų 
daugiau naudos, kaip vien
kartinis prezidentinių rin
kimų kampanijos šurmulys. 
Įkūrus stipendiją, „Vilties 
prezidento" vardas suteiktų 
viltį siekti mokslo viršūnės ne 
vienam lietuviui jaunuoliui. 
J u k ta suma, jeigu ji iš 
tikrųjų tokio dydžio, jau būtų 
pakankama sudaryti skirtumą 
ta rp universiteto diplomo ir 
vidutiniškumo. Siūlome šią 
galimybę labai rimtai pasvar
styti. Žmonės, aukoję savo 
pinigus į tą S. Lozoraičio į 
prezidentus rėmimo fondą, 
tikriausiai apsidžiaugtų, kad 
fondo likutis panaudojamas 
tokiam kilniam tikslui. Ti
kime, kad tam pritartų ir pats 
Stasys Lozoraitis. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

Tai turėdamas galvoje, 
kad pašaliečiai žmonės nek
reiptų į tai dėmesio, novicijatą 
pavadino mokslo namais (do
mus studiorum). Kunigai, bai
gę ten novicijatą turėjo eiti į 
universitetą mokytis. Tuose 
namuose įsitaisė ir nemažą 
knygyną. 

Kun. J. Matulevičius, vado
vaudamas ten novicijatui, pa
rašė daug nurodymų jau bedi-
dėjančiai Vienuolijai. 

Friburge buvo keliolika ku
nigų ir keliolika brolių. 1913 
m. du kunigai, F. Kudirka ir 
J. Kazakas, drauge su kun. J. 
Matulevičium iš Friburgo nu
vyko į Ameriką ir ten, Čikagos 
arkivyskupo leidžiami, įsteigė 
Marijonų namus. Tais pat 
metais ten buvo įsteigtas ir 
novicijatas. Nuo to laiko vie
nuolynas ėmė palengva augti. 
Amerikos lietuviai katalikai, 

matydami Marijonų sėkmingą 
veikimą, pavedė jiems leisti 
JDraugą" (dienraštį). Per Di
dįjį karą į Ameriką nuvažiavo 
kun. P. Būčys. Ten gyvenda
mas ligi 1921 m. jis daug dirbo 
Amerikos lietuvių katalikų 
tarpe, besirūpindamas jų reli
giniais reikalais. 

Friburgo marijonų vienuoly
no klestėjimą sustabdė karas . 
Jo metu palengva iš Friburgo 
visi išvažinėjo: vieni į Lenkiją, 
kiti į Lietuvą, ir čia ėmė rast is 
vienuolynų. Tai buvo dėl to, 
kad vokiečiai, paėmę per šį 
karą Lenkiją ir Lietuvą, Baž
nyčios ir vienuolijų atžvilgiu 
varė kitokią politiką, negu ru
sai — nepersekiojo ir nek
liudė. Dėl to prie vokiečių 
buvo atgaivintas Marijam
polės Marijonų Vienuolynas. 

Šio pirmojo Marijonų vie
nuolyno Lietuvoje atgaivinto

jas buvo pats Vienuolijos at
naujintojas generolas kun. Dr. 
J . Matulevičius, kurio tolesnis 
veikimas bent t rumpai čia pa
minimas. 

1918 m. (gavėnioje) atvykęs 
į Marijampolę ir, Popiežiaus 
leidžiamas, perkėlęs iš Fribur
go novicijatą, ėmėsi tvarkyti 
naujai atnaujintą vk nuolyną. 

Bet čia kun. J . Matulevičiui 
ilgai būti neteko: Popiežiaus 
Benedikto XV įsakymu jam 
teko Vilniaus Vyskupo sostas. 
Sunkiais laikais j am reikėjo 
vyskupo pareigas eiti (1918.-
XH.8 - 1925.VIII.4). Iškentėjo 
daug ne tik nuo bolševikų, ku
rie du kartus buvo Vilnių 
užėmę, bet ir lenkų naciona
listų (tautininkų), kurie ne
kentė vyskupo lietuvio. Nors 
labai daug turėjo darbų, 
tačiau, savo paties sekreto
riaus kun. Jono Kriščiukaičio 
M.I.C. padedamas, nuolat su
sirašinėjo su vienuoliais ir va
dovavo visai Vienuolijai. Tada, 
prisitaikydamas prie naujojo 
Bažnyčios Kodekso teisių rei
kalavimų, pertvarkė iš naujo 

Vienuolijos etatus, kuriuos 
Popiežius Pii'JS XI 1930 m. 
sausio 27 d. <t.y. trjų metų At
naujintojo mirties sukak
tuvėse) galutinai patvirtino. 
Matydamas, kad darbas dėl 
rimtų prieža-cių Vilniuje yra 
negalimas, kartu norėdamas 
visiškai atsidėti savo mylimai 
Vienuolijai, a'sisakė nuo Vys
kupijos valchano ir nuvyko į 
Rymą. Ten, pakvietęs kun. dr. 
Kazimierą Rėklaitį, įsteigė 
vienuoliams -tudentams na
mus — koleg'ją. 

Atnaujinta Marijonų Vie
nuolija šiandien ne tik dirba 
savo pirmtaku —senųjų Mari
jonų — darbi-, bet, prisitaiky
dama prie lako ir vietos rei
kalavimų, imasi naujų darbų. 
Marijonai Amerikoje ir Lietu
voje, kiek išgali, rūpinasi mi
sijomis bei n kolekcijomis, kur 
gali, dirba i-airiose bažnyti
nėse ir šiaip kultūrinėse kata
likiškose draugijose, rūpinasi 
mokslu, profesoriavimu, kny
gų rašymu ir 'eidimu. 

Marijonai, -uprasdami, kaip 
šiandien svarbią rolę vaidina 

spauda, įsitaisė didokas gra
žias spaustuves, kur spaus
dinama visokios knygos, laik
raščiai ir kiti spausdiniai . J a s 
tvarko ir jose dirba, kiek gali
ma, patys broliai vienuoliai. 
Kiekvienas namas turi ir savo 
knygyną. Be to, Marijampolėje 
ir Bieiianuose (Lenkijoj) yra 
didelės, keliasdešimt tūks
tančių tomų, bibliotekos, kur 
renkamos visokios knygos. 
Jose jau surinkta gan daug 
retų ir brangių knygų. 

Marijonai leidžia visoje Lie
tuvoje žinomą laikraštį „Šal
tinį", „Šaltinėlį", „Šventųjų 
Bendravimą" ir šiaip religinio 
— kultūrinio turinio knygas. 
Amerikoje leidžia „Draugą" ir 
..Laivą". Latvijoje — „Sau-
leitę", Lenkijoje — „Pro Chns -
to" ir 11. 

Suprasdami mokslo naudin
gumą ir jį keldami, Marijonai 
Marijampolėje laiko klasinę 
gimnaziją. į kurią pri imami iš 
visos Lietuvos moksleiviai. 
Gimnazijoje yra moksleiviams 
bendrabutis. Cia jie išmokomi 
mylėti Dievą ir tėvynę, sti

printi savo valią, įprasti į 
darbštumą, tvarkingumą. Ko
kia didele nauda iš tokio 
auklėjimo ir geros drausmės, 
parodo pačių auklėtinių nuo
širdi padėka baigus gimnaziją. 
Panašių gimnazijų yra Lenki
joje. Gudijoje ir Amerikoje. 
Amerikos Marijonų mokslo 
įstaiga, pačių amerikiečiu re
miama, pasidarė didžiule Ko
legija, kur gali mokytis ber
naičiai lietuviai. 

Taigi nors dar nedidelė Vie
nuolija, tačiau jau veda 10 
parapijų, aptarnauja 7 nopa-
rapijines bažnyčias ir 3 ko
plyčias, turi 5 novicijatus. 5 
gimnazijas, 3 pradžios mokyk
las. 4 spaustuves, prižiūri ir 
tvarko 4 bendrabučius. 3 prie
glaudas, leidžia 9 laikraščius. 
Be to, keli kunigai dirba misi
jose ir mokyklose moko tiky
bos. 

Keli kunigai yra Rytu apei
gų, o keli klierikai ruošiasi 
apaštalauti tarp atsilikėliu 
nuo Bažnyčios. Vienas marijo
nas Mons. Fabijonas Abranta-
vičius ' rytų apeigų', yra Apaš

tališkasis Vikaras visų Rytų 
apeigų Katalikų Kinijoje. Pats 
Vienuolijos Generolas, kun 
Pr. Būčys paskirtas pirmuoju 
rusų katalikų vyskupu. 

Prof. d r . J . Totora i t i s 
„Arkivyskupas Jurgis Matulaitis". 

Maniampole. 1933 

P a s k u t i n ė s va landos 

Arkivyskupą.- Jurgis 1926 
m. buvo išvažiavęs į Čikagos 
Eucharistini Kongresą ir vie
tos lietuvių tarpa. Grįžęs tėvy
nėje rado daug painių, kurias 
Bažnyčiai buvo pridariusi so-
cialistiška vyriausybe. Nepa
silsėjęs jis emesi dirbti ir dirbo 
smarkiai Sausio mėnesį buvo 
nusidirbęs taip. kad net mie
goti mažai tegalėjo. Tačiau 
dirbęs nesiliovė, priešingai — 
kada įgijo vilties pataisyti 
santykius su Šventuoju Sos
tu. — dirbo dar daugiau. Sau
sio 23 d. '1927 m.' ketvirta
dienį jau buvo baigtas ruošti 
konkordato projektas 

'Bus daugiau' 
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LIETUVIU TELtONIAI 
SUNNY H I L L S , F L 

VLADAS VITKAUSKAS 
TARP SUNNY HILLS 

LIETUVIU 

„Draugas". 1997 m. gegužės 
22 d. laidoje. „Sporto apžval
gos" puslapyje, įsidėjo AN.į Al
girdo Nako- rašinėlį apie pla
nuojamą alpinisto Vlado Vit
kausko kelionę Ameriką a t 
rasti". Rašinėlio autorius, čia 
rakančiojo brolis, sporto entu
ziastas, su V. Vitkausku Lie
tuvoje susipažinęs prieš keletą 
metų. pasiūlė padėti .Ameriką 
atrasti", jei šis pasaulinio gar
so alpinistas kada nors čia 
atskristų. A. N. pasiūlymas 
buvo priimtas. Kai lėktuvas 
gegužės 27 nusileido Atlantos 
oro uoste, su JAV ir Lietuvos 
vėliavėlėmis rankose jį pasiti
ko ne .tik Aig. Nakas, bet ir 
aukšti JAV imigracijos pa
reigūnai (vienu tokių Atlantos 
muitinėje yra ir Stasys Dėdi
nas*. Pasveikintas, įvažia
vimo formalumus be eilės atli
kęs, svečias buvo išvežtas 
Amerikos lankyti. Ta „ekspe
dicija*" truko pusketvirtos sa
vaitės, automobiliu pravažiuo
jant bent kelis JAV kalnynus, 
kelis didmiesčius, įskaitant 
New Yorką ir VVashington, 
D.C. Keletas tūkstančių my
lių! Šimtai valandų automobi
ly, išlipant vietovėse, kur 
svečiui ir jo vadovui atrodė 
verčiausia išlipti, pamatyti, 
paliesti... Birželio 19 d. JAV 
Kongreso bibliotekoje susiti
kus su Vytautu Landsbergiu 
bei Lietuvos ambasados parei
gūnais, čia svečias buvo pas
veikintas, pagerbtas, o V. 
Landsbergis asmeniškai paža
dėjo jo ateities žygius paremti. 
Kaip svečias ir jo vadovas 
buvo suplanavę, viešnagė 
Amerikoje baigta birželio 21 
d., tame pačiame Atlantos oro 
uoste. 

Sunny Hills, FL, Vladas Vit
kauskas viešėjo net tris pilnas 
paras, birželio 11-14 d., Julijos 
ir Algirdo Nakų namuose. 
Nors ir čia Algirdo buvo ve
žiojamas Meksikos įlankos 
gražiųjų paplūdimių ir Pana
ma City apylinkių apžiūrinėti, 
bet jau porą naktų galėjo il
giau pamiegoti. 

Penktadienį, birželio 13 d., 
Julija Nakienė vaišėms suk-
v ,-tė Sunny Hills lietuvius, 
arti 50 asmenų, su svečiu su
sipažinti, su juo keletą va
landų praleisti. Prisipažinsiu, 
jei ir buvau kada matęs Vlado 
Vitkausko nuotrauką spau
doje, nebuvau įsižiūrėjęs, neži
nojau, kaip jis gali atrodyti. 
Vaizdavausi raumeningą, 
kresną atletą, panašų bent jau į 
vidutinio svorio boksininką 
kaip gi kitaip jis į viršu
kalnes užkoptų!,'. O atplūs
tančius vis naujus svečius 
sveikino aukštas, tiesus, liek
nutis, it smilga, klasiškų veido 
bruožų, ramių akių, juodplau
kis, tamsia, kultivuota barz
dele ir ūsiukais apsiželdęs. 
jaukiai besišypsantis vyras. 
Kažkuo, gal daugiau ramiais 
gestais, jis man priminė akto
rių Omar Sharif iš seniai ma
tyto filmo „Daktaras Žyvago". 
Sveikindamasis pajuokavau: 
_Kai mačiau Jus prieš ketve
rius metus, rodos, nebuvo 
barzdotas0" Jis: „Kur jūs ma
ne matėt?" Aš: „Lėktuve, virš 
Vingio parko. Vilniuje. Dainų 
šventės metu. garsiakalbiams 
skelbiant, kad Jūs ten skrai
dote..." Toks buvo susi
pažinimas. Bet apie barzdelę 
neprasitarė. 

Vaišėms įpusėjus. Algirdas 
iš rašto svečią sveikino ir 
(vardijo aštuonias V. Vitkaus
ko nugalėtas pasaulio viršu

kalnes, visose paliekant ir Lie
tuvos trispalvę vėliavėlę. Tos 
visos gyvybės netekimu gre
siančios ekspedicijos — „Lie
tuvos vėliavos žygiai". Šio 
nuostabaus alpinisto tikslas 
— palikti Lietuvos trispalvę 
visose pavojingiausiose pasau
lio viršukalnėse, ir aplamai 
sunkiausiai atliekamuose žy
giuose. Pvz., vienas iš ban
dytų, bet dar neįvykdytų žy
gių — slidėmis pereiti šimto 
mylių Beringo sąsiaurį, ski
riantį Aliaską nuo Sibiro. Tas 
žygis žinovų vadinamas ne
įmanomu. (Čia svečias svei
kintojui replikavo: „Bandysiu, 
iki pavyks!"). Algirdui sveiki
nimo kalbą baigus ir visiems 
„Ilgiausių" sugiedojus, prabilo 
ir Vladas. Kalbėjo lėtai ir kuk
liai. Užuot kuo nors atvirai gy-
ręsis, primine, kad kopdamas 
į viršukalnes ten Lietuvos 
vėliavą palikti, tai daro ilgo
kai pasitreniravęs, maistu ir 
reikiamais daiktais apsirū
pinęs, stengdamasis kuo ma
žiau rizikuoti. Prisiminė pake
liui į Everesto viršukalnę 
6,500 aukštyje žuvusią tibetie
tę Pasang Lamu. Kai Everestą 
nugalėjęs grįžo, paimti mer
gaitės lavoną buvo neįma
noma. Nusileidęs bene porą 
km (neatsimenu tiksliai, ne
užsirašiau), ten tankesniu oru 
kvapą atgavęs, žuvusiosios 
brolio prašomas, užkopė atgal 
ir lavoną atgabeno. Po žygio 
dalyvavo laidojimo-deginimo 
iškilmėse (apie tai ne jis pats, 
o Algirdas papasakojo. Sakė, 
dar turįs atlikti keletą žygių ir 
tuomet grįšiu pastoviai dirbti, 
t. y. redaguoti anglų kalba 
leidžiamo iliustruoto žurnalo 
„Lithuania in the World", apie 
atliktus žygius rašyti knygą, 
daugiau laiko skirti savo my
linčiai kantriai šeimai (Ma
mai, žmonai Irenai, vaikams: 
20-metei Rasai, 15-mečiui Vy
tautui, 13-mečiui Vaidotui ir 
10-metei Daliai). 

Daugumai puotautojų išsi
vaikščiojus, vėsiame Julijos ir 
Algio salonėly su svečiu pasili
kome arti tuzinas. J klausi
mus jis noriai atsakinėjo. 
Atidžiai klausydami buvom 
užkelti į Everesto smaigalį, 
gal mažiau nei šimto kvadrati
nių metrų beveik beorį „pa
saulio stogą". Jutome, kaip 
lediniai vėjai, be deguonies, 
plėšo plaučius, stingdo kraują, 
temdo protą. Valingas alpinis
tas beveik pameta orientaciją, 
su pačiais sąmonės likučiais 
bejuda it robotas. Užsirišti at
sileidusį bato ryšelį — mil
žiniškų pastangų reikalaujan
tis darbas. Tiek kyiant į viršu
kalnę, tiek leidžiantis žemyn, 
sutinkami pavojingi ledo ply-
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Alpinistą Vladą Vitkauską, š.m. gegužės 27 d. atvykusį į JAV, Atlantos oro uoste pasitiko JAV Emigracijos in
spekcijos pareigūnas A. J. Paul (kairėje) ir Algirdas Nakas (dešinėje). 

šiai. į kurių didesnius įsmukęs 
gali pražūti. MUsų Vladui iki 
pažastų į vieną tokį plyšį 
įsmukus, reikėjo daugiau ne
gu žmoniškų pastangų išsi
kapstyti. Visa tai svečias pa
sakojo ramiai, tartum pasa
kotų apie nuleistą automobilio 
padangą, ar kitą kokį smulkų 
nuotykį, bet kartu ir taip pa
vojų nušviesdamas, kad visi 
lengvai atsikvėpėm, kai paga
liau jis iŠ plyšio išsikapstė. 
Aplamai, ši paskutinė valanda 
su svečiu mums buvo pats 
reikšmingiausias žygių į vir
šukalnes „seminaras". Prieš 
keturias valandas sutiktas 
kuklutis, mūsų vaikų am
žiaus, vyras, atsisveikinant 
buvo išaugęs į milžiną. Li
kome laimingi, kurie jį Sunny 
Hills akis į akį susitikom. 

Alfonsas Nakas 

LOS ANGELES, CA 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LOS ANGELES 
APYLINKĖS VEIKLA 

JAV LB Los Angeles apy
linkės pirmininkė Liuda Avi-
žonienė dar šių metų pra
džioje pakvietė muz. V ktorą 
Ralį vadovauti tradicinių Lie
tuvių dienų šventės ruošai. V. 
Raliui priėmus kvietimą, po 
metinio narių susirinkimo, 
drauge su pasilikusiais valdy
bos nariais pirmininkė pert
varkė naujos valdybos sudėtį; 
atsirado naujų jaunų narių ir 
šventės ruoša prasidėjo, kaip 
pagrindinis šių metų bendruo
menės veiklos užmojis Los An
geles. 

Šiuo metu, Los Angeles apy
linkės bendruomenei pirmi
ninkauja jauni teisininkai Li
nas Udrys ir Auris Jarašiū
nas. Dėl tarnybinių sumetimų 
jiems taip parankiau; jiedu 

pakaitomis vykco savo parei
gas ir puikiai at.-tovauja bend
ruomenei. Liuda Avižonienė, 
pirmininkės pareigose buvusi 
trejus metus, ir ilgametis vice
pirmininkas Juozas Pupius 
retkarčiais prisideda prak
tiškais patarimais, tokiu būdu 
bendruomenė tvirtais pagrin
dais lieka tesėti lietuvybę. 
Dabar, nauji jauni veidai vy
rauja prie posėdžių stalo, lie
tuvių kalba (kad ir su lengva 
priemaiša svetimosios) yra ap
sprendžiama sumanymų gau
sa. 

Pažymėtina, kad Linas Ud
rys ir Auris Jarašiūnas yra 
čia gimę ir užaugę, baigė 
aukštąjį mokslą, puikūs tauti
nių šokių šokėjai, vaidina Dra
mos sambūrio pastatymuose, 
priklauso skautams, taigi — 
nenuteista nuo lietuviško ka
mieno. Džiugu, kad jie perima 
Los Angeles LB apylinkės va
dovavimą. 

LIETUVIU DIENOMS 
ARTĖJANT 

Lietuvių dienų šventės ruo
ša šiais metais turi pajėgų 
jauną vadovą, Los Angeles pa
rapijos kultūrinėje veikloje pa
sižymėjusį menininką muz. 
Viktorą Ralį. Pernai jis labai 
gyvai pravedė Lietuvių die
nas, suruošė atskirą spektaklį 
„Keistuolių teatro" (iš Lietu
vos), yra surengęs aukšto me
ninio lygio instrumentinius ir 
vokalinius koncertus bažny
čioje (įžymaus Vilniaus stygi
nio kvarteto, pianisto virtuozo 
Povilo Stravinsko bei kitų). 
Kiekvieną sekmadienį jo jau 
septynerius metus diriguoja
mas choras atlieka lietuviškai 
šv. Mišias, jam pačiam paki
liai vargonuojant. 

Paklaustas, ar LB apylinkė 
pakankamai pajėgi imtis to
kios plačios apimties darbo, be 

pagalbinio komiteto, Viktoras 
Ralys atsakė: „Turint stiprų 
užnugarį, užtenka kelių žmo
nių; bendruomenė yra prie
globstis, saugi autoritetinga 
globa; Laima Baltrėnaitė, Bi
rutė Šakalienė, Juozas Pu
pius, Liuda Avižonienė... Aš 
taip pat nebijau darbo. Mes 
esame jungtis pasaulio kom
pozicijoje, lietuvių dienos — 
skirtinga detalė, mes galime 
parodyti 'something new by 
the way of the old' su Maž
vydo knyga". 

I klausimą: „Ar yra šventės 
apčiuopiama programos sudė
tis? Ar yra iš ko pasirinkti", — 
Viktoras Ralys teigė: „Panašu
mo ieškau čia, ką stebėjau 
Lietuvoje per dainų šventę: 
žmonės buvo visur, su kapela, 
su prekėmis, su daina ar pasa
kojimais, kiekvienas posūkis 
siūbavo žmonėmis be sustoji
mo ar pertraukos, laukei ir 
galvojai, kad turi atsitikti kas 
įdomaus... Lauksime lietuvių 
ansamblio TJkana', iš Seattle, 
Lietuvos Vyčių' iš Čikagos 
mūsų vietinės pajėgos taip pat 
dalyvautų. Ruošiu keletą 
staigmenų — pasirinkti yra 
labai daug iš ko..." 

Lietuvių Dienų šventė pla
nuojama derliaus, pabaigtu
vių, pribrendusių darbo vaisių 
simboliškas nuėmimas. Daly
vavimas tokioje šventėje vi
siems iš visur yra būtinas! 

Lietuvių dienos Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos ribose 
vyks š.m. spalio mėn. pirmąjį 
savaitgalį. 

Stasė V. Šimoliūnienė 
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sekmadienj, liepos 27 d. 
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PUTNAM, ConnectJcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Konceiebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: 

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Naringos stovyklautoju PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Dldiiujg dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ ui Lietuvą 

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, Preaident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

fcž} midlcind Padarai 
• • • ^ • • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(706)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Akimirka ii šiemetinės Lietuvių fronto bičiulių studijų ir poilsio savaites Dainavoje birželio 5-18 d Iš kaires 
sėdi: dr Česys Kuras, Windsor, Canada; p Raulinaitienė ir Algis Raulinaitis. Los Angeles, CA; Vytas ir Ma
ryte Petruliai. Detroit, MI; stovi: Reda ir Juozas Ardžiai iš Pennsylvania. Nuotr Jono Urbono 
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LAIŠKAI 
NATO NE VISKĄ MATO 

Praūžus II pasauliniam ka
rui, nugalėtojai siekė skir
tingų tikslų: Vakarų sąjungi
ninkai norėjo atstatyti sug
riautą Vokietiją ir įjungti ją į 
demokratinių valstybių eiles. 
Rusai, netverdami džiaugsmu, 
gavę didelę Vokietijos dalį ry
tuose, dar intensyviau siekė 
sukelti chaosą ir, susidarius 
palankioms sąlygoms, ruošti 
dirvą pasaulinei revoliucijai. 
Laimei, JAV generolai ir kiti 
politikai galvojo realiai — jie 
nepasitikėjo sovietais. Rusų 
grėsme pasidarė akivaizdi: at
sirado Berlyno blokada, šimtai 
tūkstančių rusų karių Vokieti
joje, o diplomatiniame fronte 
jų VETO, arba NIET, visose 
tarptautinėse organizacijose 
virto kasdienybe. 

Štai tokioje atmosferoje Va
karai 1949 m. įkūrė karinę 
sąjungą galimai sovietų agre
sijai atremti — NATO (North 
Atlantic Treaty Organization). 
Ačiū Dievui, NATO gerai ap
ramino komunistus, bet įtam
pa visai neišnyko. 

Vertinant užsibrėžtus tiks
lus, NATO pateisino savo bu
vimą: komunistų agresija bu
vo pažabota, ir Vakarų Euro
pa galėjo gydyti karo žaizdas. 
Ir taip tęsėsi ligi 1990 metų — 
kol sovietų pavergtos tautos 
atgavo laisvę, o pati Sovietų 
Sąjunga subyrėjo. Atsikratę 
sovietų priespaudos, paverg-

.JOĄrRytų Europos tautos 
* pridėjo tvarkyti demokratiniu 

būdu savo valstybes. Ir pačioj 
Rusijoj išrinkta durna — par
lamentas. 

Atrodė, taika atkurta. Todėl 
Vakarai pradėjo galvoti, kad, 
nesant pavojaus, NATO jau 
nebereikalingas toks, koks 

* buvo sukurtas: reikia jam ieš-
koti naujų tikslų. 

Iš sovietų vergijos išsilaisvi
nusios tautos tuo, žinoma, 
džiaugiasi, bet naujieji rusai 
— seni komunistai pradėjo ak
ciją neva rusakalbiams, gyve
nantiems išsilaisvinuose 
kraštuose, ginti. Reikia atsi-

I minti, kad rusakalbių prob-
k lemą sukūrė patys rusai ko

munistai: į prievarta išgaben
tų lietuvių, latvių, estų ir kitų 
tautybių žmonių vietą pri
grūdo naujų kolonistų iš kitų 
tarybinių respublikų. Toks 
prievartinis gyventojų sudė
ties keitimas vyko per visą 
okupaciją. 

Rytų Europos valstybės, ku
rios išsilaisvino iš sovietų ver
gijos, atstatę savo nepriklau
somybę, nori ją vienaip ar 
kitaip išsaugoti. Jos žino iš 
savo patirties rusų imperialis
tinius siekius. Tą rusų agresy
vumą mato ir Vakarų vals
tybės, kitaip sakant, mato 
daug tiesos buvusių rusų pa

vergtų tautų susirūpinime. 
Atrodo, kelias į saugesnį ry
tojų labai paprastas — susi
jungti bendram laisvės tikslui 
ir tegul bet koks agresorius 
žino laisvų tautų ryžtą. Bet 
visa tai aptemdo keista vaka
riečių laikysena: sukurtu sau
gumu nenori dalintis su ki
tais, arba dalijasi, taip sakant, 
kaip vaistus - po arbatinį 
šaukštelį kas savaitę... Čia 
nusveria ne tiek sveikas gal
vojimas, o kiek savanaudiš
kumas. Matome, kad narystei 
gauti Europos Sąjungoje galio
ja tik fiziniai ir ekonominiai 
nuostatai, o apie dvasinius — 
palauksime... 

Ar mūsų Lietuva neverta 
visokeriopos, ypač moralinės, 
paramos: viena iš pirmųjų, ne
paisydama pavojų, pareiškė 
savo valią, išstojanti iš So
vietų Sąjungos ? O kas jai už 
tai? Palūkėkit, jūs dar netin
kate į NATO. Mes turim kitų 
kandidatų... 

Tą viską matant, prisimena 
rusų rašytojo N. Ostrovskio 
dramoj „Bezpridannaja* („Bek-
raitė") nusivylusio žmogaus 
žodžiai: „Tavyje ne širdis, o 
aritmetika". 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

LIETUVOS ŠVIESUOLIAI, 
SUGRĮŽKITE! 

Pavasarį paukščiai į tėviškę 
grįžta, o jūs ar sugrįšite kada? 
Taip noriu išsireikšti, kvies
dama kuo daugiau užsienio 
lietuvių grįžti namo, į Lie
tuvą. Labai džiaugiausi, kai 
dr. Adolfas ir Jadvyga Damu-
šiai išleistuvių iškilmėse pa
sakė: „Mes gyvenome čia Lie
tuvai 50 metų, o dabar, nors 
ir vėlokai, bet grįžtame". 

Yra ir daugiau grįžtančių ar 
norinčių grįžti. Sugrįžę jie at
gaivins savo šaknis, o Lietu
vai duos savo lietuvybės gry
numą. Jiems sugrįžus, turėtų 
būti sudarytos kuo geriausios 
sąlygos. Be to, šie komunizmo 
auklėjimo nesugadinti lietu
viai, galėtų važinėti po mo
kyklas, žmonių susibūrimus, 
diegti meilę tėvynei Lietuvai, 
nes jie per 50 metų nepamiršo 
jos, ją mylėjo, už ją kovojo, 
rėmė, kaip galėjo. 

Ir šiandien, kai Lietuva jau 
atgavusi nepriklausomybę, 
lietuviai, ypač Amerikoje, rū
pinasi jos saugumu, kultū
riniu bei materialiniu gyveni
mu. Rūpinasi ir žaliaisiais 
miškais. Skaičiau „Drauge" 
(gegužės 29 d.) J. Žebrausko 
straipsnį „Statėme pamink
lus" ir supratau, kiek daug 
tyrų širdžių, plakančių tė
vynės miškams, yra užsienyje. 
Nors dabar tie miškininkai 
yra tikriausiai jau garbingo 
amžiaus, bet Lietuvos miš

kams galėtų duoti daug pamo
kymų. 

Nemažai čia yra gražių ren
ginių, visokių švenčių, pa
skaitų, kurias ruošia užsienio 
lietuviai. Jeigu jie, sugrįžę į 
Lietuvą, parodytų bent dalelę 
tos iniciatyvos, o Lietuvoje 
esantys pritartų ir padėtų 
savo jaunatviška energija, bū
tų labai konkretus ir vaisin
gas darbas. 

Juo daugiau lietuvių iš 
užsienio sugrįš į tėvynę, tuo 
bus grynesnė ir patriotiškesnė 
mūsų tauta. 

Albina Birgiolienė 
Chicago, IL 

KUR ŠVĘSTI 
2000-TUOSIUS 

NAUJUS METUS? 

Toks lygus ir ypatingas 
skaičius nuo Kristaus gimimo. 
Pirmiausia kyla mintis — Bet
liejuje. Manau, kad ten bus 
žymiai per daug žmonių. Gal 
geresnis variantas mums bū
tų, grįžti NAMO. Visuomet, 
kai išgirsdavau kalėdinę dai
ną „Tll be home for Christ-
mas", galvodavau apie grįžimą 
į Lietuvą. Gal taip reikėtų ir 
padaryti. Taigi, atšvęstume 
ten Kalėdų šventes, išgirs
tume kaip girgžda po kojomis 
sniegas ir ar tikrai poška tos 
tvoros nuo šalčio, kaip skaity
davome rašytojų novelėse bei 
romanuose. Gal galėtume 
įvykdyti masinį grįžimą. Gal 
net valstybės prezidentas (kas 
jis tuo metu bebūtų) pakviestų 
mus per visus užsienio laik
raščius ir suplauktume mes iš 
visų pasaulio kraštų ir 
užkampių. 

Patys Naujųjų metų sutiki
mai būtų rengiami įvairiose 
pilyse — Gedimino, Trakų ir 
t.t., žiūrint, kiek mūsų suva
žiuotų. Gertume midų iš ragų, 
(nors jie gal būtų tik plastiki
niai), o jei tos pilys būtų 
šaltos, vilkėtume paltus ar 
kailinius. Turime dar dvejus 
su puse metų pasiruošimui. 
Rašytojai galėtų parašyti mo

nologus ir į mus artistų lū
pomis prabiltų Lietuvos kuni
gaikščiai: Mindaugas, Gedimi
nas, Vytautas ir kiti. Ką jie 
pasakytų dabartinei mafijai, 
savanaudžiams valdininkams 
bei fabrikų ir įmonių savinin
kams? 

Visa tai gal kiek pakeltų 
pašlijusią tautos dvasią ir 
moralę. Žinoma, suvažiavę tu
ristai tikrai paremtų materia
liai: kelionių biurus, lėktuvų 
linijas, viešbučius, restoranus 
bei parduotuves, kurios žie
mos metu merdi. Aš esu tikra, 
kad Lietuvoje yra žmonių, ku
rie su mielu noru suorgani
zuotų tokį įvykį. Pagalvokime! 
Dar turime laiko. 

Genė Vasaitienė 
Beltsville, MD 

GAL KAS GALĖS 
PAAIŠKINTI? 

„Drauge", 1997 birželio 6 d., 
3 psl. yra Reginos Narušienės 
straipsnis — „Lietuvos pilie
tybė". 

Pirmiausia noriu pasisakyti, 
kad aš nebuvau repatriantas 
ir negalvoju prašyti Lietuvos 
pilietybės. Bet kas mane nuste
bino, tai logika Lietuvos mig
racijos (dar vienas naujas 
žodis) departamento. Straips
nyje yra taip parašyta: „Re
miantis Lietuvos respublikos 
pilietybės įstatymu, Lietuvos 
piliečiai yra: 

1. Asmenys, iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėję Lietuvos 
pilietybę, ir jų vaikai (jeigu 
šie asmenys ar jų vaikai nera-
patrijavo iš Lietuvos)". Na, ir, 
žinoma, dar daugiau visokių 
sąlygų bei reikalavimų. 

Gal kas gali paaiškinti, ar 
aš gerai supratau tą 1-mą sky
rių? Vadinasi, asmenys — 
Lietuvos piliečiai, kurie išre-
patrijavo iš sovietinės Lietu
vos, su sovietinės Lietuvos 
valdžios leidimu, dabar negali 
gauti Lietuvos pilietybės! 

Nu, tai tiek to apie tėvus re-
patriantau.-. Bet kaip su jų 
vaikais? Ar vaikus baus da

bartinė Lietuvos valdžia, kad 
jų tėvai repatrijavo, I vadinasi, 
išsigelbėjo iš Sibiro ar ka
lėjimo) ir jie negali gauti Lie
tuvos pilietybes? Tarp kitko 
mano tėvas praleido 20 metų 
Komi respublikoje, kirsdamas 
miškus už Arktikos rato. Aš 
tikiu, kad jis būtų geriau 
repatrijavęs, nei miškus kir
tęs 20 metų. 

Mano manymu repatriantai 
negalėjo būti blogi nepriklau
somos Lietuvos piliečiai, nes, 
jei jie būtų buvę ar veikę prieš 
Lietuvos valstybės interesus, 
tai nepriklausomos Lietuvos 
saugumas būtų tikrai su jais 
susitvarkęs, dar prieš visokias 
repatriacijas. 

Vadinasi, jei bėgai į sovieti
nę sąjungą, tai gerai. Ir vai
kus nenubaudžia. Kaip pavyz
dys: J. Paleckio sūnus dar ir 
šiandieną užimą aukštas pa
reigas, ir yra Lietuvos pilietis, 
nors jo tėvas padarė daugiau 
žalos Lietuvai, negu visi repa
triantai. 

Taigi, man atrodo, kad yra 
keista ir net juokinga bausti 
vaikus už tėvų būtus ar 
nebūtus nusižengimus. O, be 
to, kokie tėvai klausia vaikų. 
ar nori repatrijuoti, bėgti? 
Paskutinė pastabėlė dėl to 
naujo žodžio „migracija". Žiū
rėjau į du žodynus, vienas 
Viliaus Petraičio išleistas 
1960 Čikagoje, o kitas B. Pie-
sarsko ir B. Svenčiavičiaus, 
išleistas JAV, 1991 m., ir to 
naujadaro neradau. Gerai, 
kad moku anglų kalbą, o šiaip 
nežinočiau ką tas žodis 
reiškia. 

Algirdas Skudzinskas 
Baltimore, MD 

PRIEŠ DIEVO ĮSAKYMUS 

Gyvendami Amerikoje ne
galime išvengti paminėjimo 
įvykių, kurie liečia mūsų kas
dieninį gyvenimą. Tai atlieka 
ir lietuviški laikraščiai. 

Moralinis Amerikos stovis 
prieš savaitę nugrimzdo į gi
liausią bedugnę. 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. liepos men. 11d. 

„Ellen" išėjimas viešumon — 
neaprašomo gudrumo propa
gandos triukas, pasiektas šių 
laikų Amerikos istorijoje. Ho
moseksualizmas įvestas į 
bendrą Amerikos gyvenimą. 

Tam tikro< Amerikos grupes 
valdoma spauda ir televizija 
skelbė kelis mėnesius apie 
ateinantį svarbų įvykį. „Ti
mes" įdėjo lesbietę De Generes 
į pirmą puslapi, neatsiliko 
„Newsweek". Nevv York Ti
mes" ir kiti. Ofra Winfrey ir 
Diana Savvyer pravedė su ja 
pasikalbėjimus. Milijonai su
augusių ir vaikai stebėjo šį 
epizodą. 

Bet normalizavimas priešve-
dybinių lytinių santykių, sky
rybų ir homoseksualizmo sie
kia toliau. .Jdomu, kuris mo
ralinis stulpas bus pradėtas 
versti po šito?" — rašo „Los 
Angeles Times" žurnalistas 
Cal Thomas. Įvykiai Ameri
koje rodo, kad Septintas Dievo 
įsakymas puolamas visu įnir
timu. 

Karo aviacijos leitenante 
Kelly Flinn, sulaužiusi keletą 
karo aviacijos doros ir draus
mės įsakymų, spaudos ir tele
vizijos staiga paskelbta did
vyre, nes esą persekiojama, 
kadangi moteris. Jos gynybon 
įsijungę net respublikonų se
natorius Trent Lott, nemažai 
Kongreso moterų, radikalių 
moterų organizacija N'OVV. Jai 

Smagu buvo su draugais susitikti i m birže! '. d Lemonte vykusioje Ateitininku namu gegužinėje 

pasiūlyta tūkstančiai darbų, 
viena knygų bendrovė išleis 
jos knygą, ir, atrodo, Holly-
wood neatsiliks su jos gyveni
mo filmu. Netiesa, kad kariuo
menėje dvigubas standartas: 
per paskutinius metus nu
bausti ar išmesti iš tarnybos 
už svetimavimą ar doros pa
žeidimus 67 vyrai, jų tarpe ne
kaltai įskųstas žymiausias 
Vietnamo karo naikintuvų pi
lotas. Bet nei vienos moters. 

Amerikos religinė ir konser-
vatyv; spauda bei žymūs žur
nalistai, kaip George Will, 
Mona Charen, Suzanne 
Fields, Don Fedder ir kiti, sto
jo už kariuomenės dalinių 
aukštą moralinį lygį ir pas
merkė svetimavimo pateisini
mus. 

Tikiuosi, kad lietuviškoji 
spauda šioje pusėje. 

Henrikas Kudreikis 
Cambria, CA 

• Seniausias Lietuvos mies
to herbas — Kauno herbas. Ma
noma, kad jame pavaizduotas 
tauras simbolizuoja jėgą ir 
taurumą. Seniausias šio herbo 
atvaizdas yra 1471-1488 m. ant
spauduotuose laiškuose, nors 
tyrinėtojai mano, kad pirmasis 
Kauno herbas turėjo atsirasti po 
1408 m., kai miestui suteiktos 
Magdeburgo teisės. 

S 
$ 1 W 

LIETUVIŲ FONDAS 
UTHUANIAN FOUNDATION, INC. 

14911 127th Street. Lemont. IL 60439 
Tel 630-257-1616 Fax 630-257-1647 

Santrupos: atm. ir. =atmmimo įnašas, pavarde po dvitaštuo= aukotojas. įm.ifnoMjo, 
asm.=asmuc. suma po pavarCes= <našų >š viso 

1997 m. kovo man. 
1 x$5 Jakubauskas Albina ir Jonas, $105. 
4x$10 Bačanskas Vytas, $10; Barisa Bart, $170; Kregždfflnė 

Danute atm įn.: Kregždė Jokūbas, $115; Petravičius Okja 
ir Vygandas, $140. 

1 X $15 Venclova Tomas. $600. 
1 X$18 „X". $708. 
1x$20 Bubrys Algimantas V.. $205. 
4 x $25 Alksninis Vaclovas atm. įn.; Alksninis Vytautas, $1,000; 

Bertulytė-Bray Ina, $125; Grudzmskas Elena ir Vladas 
atm. įn.; Grims Aldona, $800; Grybauskas Joana ir 
Vytautas, $435. 

2 x $30 Ivaška Joana ir Povilas atm. įn.: Landsbergiene Teresė. 
$550; Mikuckis Efrozina, $160. 

2 x $36 Balys Leokadija ir Mečys, $500; Bileris Ona ir Leonas atm. 
įn.; Bileris Kęstutis, $500. 

1 x $40 Klimas Bronius atm. įn.: Sontas Aldona ir Kęstutis, $1.565. 
5 x $60 Galdikas Valentinas atm. įn.: Galdikienė Sofija, $500; 

Kebiinskas Algirdas, $1,100; Manelis Pranas atm. įn.: 
Manelis Valentina. $865; Mikuckis Vaida ir Algis, $250; 
Paškus Raymond E., $1,650. 

1 x $60 Noreikienė Marija, Radžiaus Aleksandro atm., $640. 
1 X $75 Varnelis Gražina ir Edmundas, $400. 
23 x $100 Aras Kostas atm. įn.: Arienė Marcelė, $400; Augius 

Marcella ir Victor, $900; Baškys dr. Bronius atm. įn.: 
Jansonas Irena, $900; Bakšys Comelia, $200; Buivytė 
Dama: Buivys Justas, $100; Čižikas Balys atm. įn.: 
Čižikaite Brcne, $4.350: Gecyte dr. Gintarė, $100; 
Jansonas Marija atm. jn.: Jansonas Irena, $400; Kaunas 
Gražina ir dr. Roman, $800; Laniauskas Rimantas, $250; 
Lopatauskas Aldona. $200; Lukas Petronėlė ir Balys, 
$900; Pajaujis Vytautas atm. įn.: Basiulis Danutė, $100; 
Pakštas Emilija ir Balys, $1,000; Peres-Petrauskaitė 
Virginija Jūratė atm. įn.: Petrauskas Marijona, $200; 
Reikenis Živile ir Ričardas, $400; Reškevičius Gražina ir 
Albinas. $200; Šimonis Marija ir Jonas. $600: Štokas 
Alfonsas atm. įn.: Basiulis Danutė ir Algirdas, $100; švipas 
Vladas atm įn.: švipas Jolanta, $600; VanagOnas dr. 
Arvydas. $725; 2alnieraitis Nijole ir Kostas, $200; Žirgulis 
dr. Justina, $1,400. 

1 X$110 Jansonas Eduardas atm. įn.: Jansonas Irena, $2,700. 
1 X$130 Kubiliūnas Petras atm. įn.: Jansonas Irena. $2,100. 
1 X$150 Sužiedėlis Vilija ir Remigijus. $150. 
2 x $200 Matonis Irena ir Vytautas. $300; Sereika Tekle ir Tomas 

atm. įn : Vilkas Irena ir Eugenijus, $2,700. 
2 x $600 Brinkis Petras Vaclovas atm. jn.: Bnnkis dr Zigmas. 

$1,000; Gauronskas Marija (mirusi) ir Petras. $4.000. 
1 X $800 Pišnys Petras. $1.000. 
1 x $1,280 Kašubą Antanas «tm. įn : Barrington CUD Gifted 

Program Teachers. $230. Binder Rima ir VValter. $200; 
Kašubą Lillian ir dr. John $100, Kašubą Nijolė ir dr. 
Romualdas. $100. Ringus Lydia ir dr Julius. $100; Sved 
Dalia ir George. $100: Baras Elena ir Stasys, $50; 
Igrtatonis dr Lilija, $50; NHMA, $50; Pauliene Irena, $30; 
Barrington Council for Gifted & Talented $25; Jelionien* 
Sofija, $25; Mažeika Vanda ir Vaclovas. $25; Plozay Marie 
ir Robert. $25 Sleniene Dalia. $25: Žukauskiene Gražina. 
$25 ir 4 kt. asm., $5,530 

1 x $1,470 dr. Vandos Sruogienės Stipendijų Fondas: \m. Sruoga 
Dalia, $1.000. Mačiūnas Genovaite ir Vincas, $100; 
Simutis Janina ir Alfonsas. $100: Jelionis Sofija ir Adolfas, 
$50; Sakadolskis Emilija ir Romas. $50: Stravinskienė 
Brone. $50; Valukas Salomėja ir Vytautas. $50, Bamet 
Elena. $25 Karuža Dana ir Romas $25. ir 1 kt.asrrv $1.470. 

1 x $10,000 Prelato Juozo Prunskio Fondas Pasaulio Lietuvių 
Centrui remti: rxel Juozas Prunskis. $10.000 
I i viso: $18.393.00 



DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. liepos mėn. 11d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Hipatijaus metraštyje, baig-
„VORUTA" - LIETUVOS t a m e s u d a r y t i 1 3 / m e 8 i n J . 

f^SSiSŠL metyje-šioje pilyje'1251 me~ 
LAlKKAMlb t a i s j a u apsikrikštijęs Min

daugas gynėsi nuo brolėnų 
Lietuvoje dabar pasirodo la- Tautvilos ir Gedvydo remia-

bai daug spaudos — laik- m ų z e m a ič ių bei rusų kuni-
raščių bei žurnalų. Tačiau jų g a i k š c i o Danieliaus siųstų 
daugumas gan „pigaus" tun- k a r i ų G a i l a k a d U g i s t o r i n i s 
mo, skirti eiliniam skaityto- 8 a l t i n i s nenurodė vietos, kur 
j ui, besidominčiam tik nusi- stoVėjo Vorutos pilis. Kai kas 
kaitimais, smurtu, seksu, pa- aiškina, kad Voruta buvusi už 
prasta pramoga. Kernavės, o kiti, kad pačioje 

Žinoma, netrūksta ir aukš- Kernavėje, 
tesnės kategorijos periodinių Laikraštis užsienio skaityto-
leidinių. J tokių sąrašą rei- j a m s skelbia prenumeratos 
ketų įrašyti „Vorutos" vardu k a i n ą doleriais. Vieniems roe-
pavadmtą, Lietuvos istorijai ^IOS o r o p a š t u laikraštis kai-
skirtą, laikraštį. Jis jau eina n u o j a t i k 5 0 J A V dolerių; 
devintus metus ir kaip tik (Kanadoje 70 kanadietiškų do-
neseniai — gegužės mėnesio l e r i u ) Norintieji užsisakyti 
viduryje išleido 300-jį numerį. gaiį sįųsti čekį „Vorutos" var-

Pats laikraštis plačios apim- d u šiuo adresu A. Jakšto 9, 
ties - tun 16 puslapių ir Vilnius, 2600 Lietuva, 
pasirodo 4 kartus per mėnesį K&m n u s i b o d o i š Lietuvos 
šeštadieniais. Jo redaktorius g a u n a m a pramoginė spauda, 
— Juozas Vercinkevičius, o jo rekomenduojame „Vorutą", 
bendradarbiai — įvairiose Lietuvos istorijai užsianga-
Lietuvos vietovėse gyvenan- ž a v u s j laikraštį, nes jo pusla-
tieji istorikai, kultūrininkai. p i u o s e yien t i k išliekamosios 

„Vorutos" naujausiame — v e r t e s turinti, lietuvių šir-
gegužės 17-23 d., numeryje džiai miela, medžiaga. 

Ed. Šulaitis 

„Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio nares po koncerto „Šypsenėle" geg 18 d.. Jaunimo centre kavinėje 
pasiruošusios vaišinti svečius. Iš kaires: Laima Žliobienė, Aldona Ješmantienė, Aušra Šauliene, Vida Ma-
leiškienė, Raminta Marchertienė, koncerto programos atlikėjos Laima Lapkauskaite ir Neringa Nekrašiūtė, 
Ramunė Račkauskienė, Milda Šatienė, Dana Dirvonienė, Marytė Čemiūtė, Dana Šlenienė ir Nijolė Kašubienė. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Jauniausia Ateitininkų namų gegužinės dalyvė Daina Polikaitytė su 
teveiiais — muz. Darium ir Lidija Polikaiciais. Nuotr. V. Žadeikienės 

VĖL IŠLEIDŽIAMI 
ŽYMAUS KALBININKO 

DARBAI 

Šį sekmadienį, liepos 13 
d., Pasaulio lietuvių cen
t r a s ruošia smagų pobūvį 
gamtoje, pavėsingoje ir svetin
goje PLC aplinkoje. PLC ren
ginių komiteto darbuotojai 
prižada visokiu gardumynų ir 
smagumynų. Pradžia madaug 
12 vai., tuoj po Mišių Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje. Visi kviečiami, ne tik le-
montiškiai ir vakarinių Čika
gos priemiesčių lietuviai. 

Emilija Gaškienė, Jurg i s 
Bubnys, Gražina Dėdelė, 
Valerija Čepaitienė, Bene
dikta Žilionienė, Agota 
Šuopienė papildė „Draugo" 
vasaros šventės laimėjimų 
stalą gražiais padovanotais 
laimikiais. Deja. kaip liau
dies dainelėje: ..dar vis trūks
ta, dar vis negana..." Ar 
galėtumėte prisidėti? 

Kompozitoriaus Juozo 
Strolios 100 gimimo metinių 
proga šv. Mišios už jį ir solistę 
Žentą Strolienę bus aukoja
mos sekmadienį, liepos 13 d., 
9 vai. r.. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Lemonte. Mišių metu sūnūs ir 
vaikaičiai pamaldas papuoš 
muzikine puokšte. Pažįstami 
kviečiami dalyvauti ir pasi
melsti už mirusiuosius. 

„Drauge" galima užsisa
kyti Skirsnemunės, Raudo
nės, Veliuonos ir Jurbarko apy
linkių vaizdajuostę. Kaina 20 
dol. 

Našlių, našliuku ir pavie
nių klubo gegužinė rengia
ma liepos 20 d. sekmadienį, 
Šaulių salėje, 2417 W. 43rd. 
Str., Chicago. Bus gardus 
maistas, atsigėrimų ir gera 
muzika. Valdyba prašo daly
vauti ir smagiai praleisti 
laiką. Pradžia 12 vai. dieną. 

išspausdintas Lietuvos prezi
dento sveikinimas, duotas 
1997 m. gegužės 9 d. šven
čiant Lietuvos mokyklų 600 
m. sukaktį, o taip pat ir Lietu
vos Švietimo ir mokslo mi
nistro prof. Z. Zinkevičiaus Pranas Skardžius, gimęs 
kalba, pasakyta šios pačios su- 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus 
kakties proga. Jame yra įdo- miestelyje (Kupiškio r.) ir mi-
mus rašinys iš knygnešių ga- ręs 1975 m. gruodžio 18 d. 
dynės, pavadintas „Sunkūs Jungtinėse Amerikos Valsti-
keliai į Prūsus", o dr. Algirdas jose, be jokių abejonių, buvo 
Baliuiis duoda istorinių žinių vienas žymiausių dvidešimtojo 
apie Linkuvą. amžiaus kalbininkų. Jo svar-

Čia tai tik maža dalis vieno biausias indėlis baltistikoje, 
numerio medžiagos. Kaip ir bet taip pat indoeuropeis-
ankstesniuose numeriuose, vi- tikoje ir aplamai bendroje kai
šas puslapis pašvęstas „Voru- botyroje yra stambi Lietuvių 
tos kalendoriui". Čia rašoma kalbos žodžių daryba, paskelb-
apie savaitės laikotarpio su- ta Vilniuje 1943 m. ir dabar 
kaktuvininkus, sukaktuvines didelė bibliografinė retenybė, 
datas; sužinome, kad 1914 Vien dėl to esame dėkingi, kad 
m.gegužės 17 d. Podariškių Prano Skardžiaus „Rinktiniai 
k., Garliavos valsčiuje, Kauno raštai", kurių pirmas tomas 
apsk. gimė dabartinis pasirodė 1996-ais metais, duo

da fotografuotinį šios knygos 
leidinį. „ 

Bet šitas pirmas „Rinktinių 

čikagietis Algis A. Regis, 
Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio pirmininkas. Ra- . „ , 
soma, kad jis mokėsi Kaune » t u ^ f ^ s v * r b u s i r 

Simono Daukanto mok. semi- į* t 0 ' k a d ***** *°™f 
(Vilniaus universiteto Baltų n-

Romas Beloziorovas, jau
nas sportininkas iš Vilniaus, 
šį sekmadienį, liepos 13 d., 
dalyvaus Čikagoje pavojumi ir 
įtampa pasižyminčiose žiedi
nėse automobilių lenktynėse 
ENDURO-200. Šios lenktynės 
vyks 8 vai. vakare Racevvay 
Park. Bk-e Island. IL. prie 130 
ir S. Ashland Ave. Jaunojo 
sportininko pastangas remia 
Čikagos verslininkai ..Califor-
nia Super Service". ,.CSS Auto 
Electric Components" ir piceri
ja „Italica". 

Kaip malonu kasdien ma
tyti būrelius knygos mylėtojų, 
besisukinėjančių apie vasari
nio knygų išpardavimo stalus. 
ant kurių kiekviena knyga — 
tik po 1 dolerį! Jie pasirenka 
glėbius knygų ir sau. ir dova
noms, ir į tėvynę pasiųsti. 
Pasinaudokite proga, atvykite 
ir pasinaudokite išpardavimu. 
Toliau gyvenantieji, kurie pa
geidauja sąrašo, gali kreiptis į 
..Draugo" knygyno vedėją. 

narijoje, 1936-1939 studijavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tete, o 1935 m. dirbo „Nau
josios Romuvos" administrato-

lologijos katedros vedėjas) 
įdėjo dvidešimties puslapių 
straipsnį apie Praną Skardžių 
ir jo darbus. Kruopščiai pa-

nu™. 1939 m. šio žurnalo ruoštas straipsni* duoda daug 
informacijos apie skardžiaus 
gyvenimą ir ypač jo darbus, 
atliktus tėvynėje ir paskui 

buvo deleguotas į JAV. Karui 
prasidėjus čia ir liko. Pažy
mima, kad nuo 1983 m. kartu 
su žmona Irena (beje, „Drau
go" redaktore) yra aktyvūs 
Mažosios Lietuvos sąjūdžio 
dalyviai. 

Skaitytojams gali būti įdo
mu, ką reiškia Voruta. Teko 
sužinoti, kad Vorutos vardas 
paimtas iš tokio vardo pilies 
pavadinimo. Šis vardas vie
nintelį kartą buvo paminėtas 

) smet 

&-% 

lenktynininkas R Beloziorovas 

tremtyje (Vokietijoje, o nuo 
1949-ųjų metų Amerikoje). 

Nekantriai laukiame, kad 
bus paskelbti II-V tomai, ku
rių turinys trumpai aprašytas 
Rosino Pratarmėje. Šeštasis 
tomas bus skirtas rodyklėms. 

Pranas Skardžius, „Rink
tiniai ra i ta i" . Parengė Al
bertas Rosinaa. 1. Lietuvių 
kalbos žodžių daryba. Fo-
tografuotinis leidinys. 
Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla. Vilnius 1996. 

• „Mažasis apeigynas" Iš
leido Kanados Lietuvių kata
likų kunigų vienybė 1995 m., 
parengė kun. Jonas Statkus 
(imprimatur — vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM). Nors nuėję į 
lietuviškos parapijos bažnyčią, 
galime rasti maldyną lietuvių 
kalba, bet jis labai plačios apim
ties, labai smulkiu šriftu iš
spausdintas, o ir susigaudyti ne 
vienam sunkoka komplikuo
tame maldų bei skaitinių išdės
tyme. „Mažajame apeigyne" 
(gaunamas ir „Drauge") rasime 
ir Mišias, ir daug daug daugiau 
— įvairias litanįjss, pamaldas, 
maldas daugeliui švenčių, visus 
sakramentus bei jų apeigas, 
įvairius pašventinimo apeigų 
tekstus, invokacįjų įvairiomis 
progomis pavyzdžius, giesmes, 
žodžiu, tai neišsemiamas maldų 
aruodas kiekvienam lietuviui 
katalikui. 

IŠ ARTI IR TOLI 
UETUVOS SIMFONINIS 

ORKESTRAS ANGLIJOJE 

Liepos 17 d., 8 vai. vak., Lie
tuvos simfoninis orkestras, 
diriguojamas Gintaro Rinke
vičiaus, pasirodys Anglijoje, 
Chichester mieste vien Bee-
thovenc kūrinių programoje, 
susidedančia iš „Leonoros" 
overtiūros, 5-tosios ir 3-čiosios 
simfonijos. Chichester yra 
apie 50 kilometrų nuo Londo
no. 

Saulius Šimoliūnas 

PAMINĖTAS 
TRAGIŠKASIS BERŽELIS 

Sao Paulo, Brazilijos, lietu
vių telkinyje lietuvių tautos 
genocido pradžios diena buvo 
paminėta sekmadienį, birželio 
15 d. Mišias aukojo kun. Juo
zas Šeškevičius, choras giedo
jo progai pritaikytas giesmes. 
Po Mišių padėtas vainikas 
prie kryžiaus priešais baž
nyčią. Kryžių tik prieš dvi sa
vaites buvo pastatęs Anicinas 
Popikis. 

Mišiose dalyvavo skautai ir 
ateitininkai su savo vėlia
vomis, taip pat dalyvavo „Ne
muno" šokėjai, pasipuošę tau
tiniais rūbais. Po Mišių Jauni
mo namų didžiojoje salėje 
buvo trumpas minėjimas. Por
tugalų kalba Vincas P. Tūbelis 
paaiškino skaudžiuosius lietu
vių tautai birželinius įvykius, 
choras, vadovaujamas Elviros 
Kilčiauskaitės Bellucci, atliko 
poezijos ir dainų pynę. 

Minėjime dalyvavo daug lie
tuvių iš Sao Paulo ir apylin
kių. 

DAINAVOS STOVYKLOS 
ŠVENTĖ 

Tradicinė Dainavos Stovyk
los (Manchester, MI) šventė 
rengiama liepos 27 d., sekma
dienį. Šventė bus pradėta š. 
Mišiomis 11 vai. r., o 2 vai. 
p.p. vyks metinis Dainavos 
stovyklos rėmėjų suvažia
vimas, kuriame bus padaryti 
įvairūs, su stovyklaviete susi
ję, pranešimai, diskutuoti at
eities planai ir kiti reikalai. 
Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama atsilankyti šioje, jau 40 
metų lietuviško jaunimo auk
lėjimui daug nusipelniusioje, 
stovyklos šventėje ir jungtis į 
Dainavos rėmėjų eiles. 

BUS PAMINĖTA 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 

450 M SUKAKTIS 

Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties minė
jimas rengiamas Toronte, Ka
nadoje, Lietuvių namuose š.m. 
lapkričio 30 d. Minėjimą ren
gia Kanados LB Toronto apy
linkės valdyba, kuriai vado
vauja D. Garbaliauskienė. 

PAVYKUSIOS STUDIJŲ 
DEENOS 

Gautomis žiniomis iš Vil
niaus ir Kauno, šeštosios Į 
Laisvę fondo studijų dienos, 
vykusios Jurbarke birželio 26-
30 dienomis, praėjo su dideliu 
susidomėjimu. Šias kultūrines 
diskusijas ir studijas jau šeštą 
kartą ruošia Lietuvoje Į Lais
vę fondas, kartu su Lietuvos 
filialu. Dalyviai registravosi 
Kauno miesto savivaldybėje, 
iš ten ekskursavo pagal Ne
muną, sustodami Seredžiuje ir 
Velionoje. Studijos ruošiamos 
išeivijos ir Lietuvos žmonių 
susipažinimui ir bendrų kul
tūrinių darbų planavimui. 
Atidaryme dalyvavo arkiv. Si
gitas Tamkevičius, liuteronų 
vysk. Kalvinas, Jurbarko me
ras Aloyzas Zairys, eilė seimo 
narių ir kt. Atidaromąjį žodį 
tarė tik ką Lietuvon per
sikėlęs prof. Adolfas Darnu
sis. Daug dėmesio susilaukė 
prof. V. Landsbergio, amba-
sad. dr. V. Dambravos, Rai
mondo Lopatos, prof. Jurgio 
Dvariono ir daugelio kitų pas
kaitos. Ekonominėmis temo
mis kalbėjo prof. V. Samonis 
(Kanada), V. Dudėnas, J. Pa
bedinskas ir Lietuvos pramo
nininkų s-gos atstovai. Gyvų 
diskusijų sukėlė redaktorės 
A. Žamaitytės suorganizuotas 
simpoziumas apie laisvės ir 
atsakomybės santykį spau
doje, kur dalyvavo L. Jeken-
taitė, J. Tumelis, V. Žilins
kaitė, Z. Zinkevičius ir kt. 
Apskrito stalo diskusijoms 
buvo pakviesti penkių grupių 
atstovai: V. Antanaitis (LTS), 
R. Dagys (LSDP), R. Ozolas 
(LCS), A. Vidžiūnas (LK-TS), 
F. Palubinskas (LKDP), A. 
Zairys — valst. part. Diskusi
joms vadovavo V. Aleknaitė ir 
B. Kuzmickas, dr. V. Stankū
nienė kalbėjo tema: „Ar mes 
išmirštanti tauta?", V. Vit
kauskas — „Mokykla atsinau
jinančioje visuomenėje". Pas
kutinės dienos popietėje R. Di-
chavičius kalbėjo apie Lietu
vos meno tradiciją, o A. Kmie
liauskas ir R. Kmieliauskaitė 
apie meną, grožį, harmoniją. 

Jurbarko visuomenei didelį 
įspūdį paliko atsisveikinimo 
vakaronė, kurioje buvo susi
tikimas su poetu B. Braz
džioniu ir kuriam vadovavo 
savivaldybės kultūros sky
riaus vedėja L. Frejienė. 

AK 

GEGUŽINĖ PREZIDENTO 
RINKIMAMS PAREMTI 

Tėvynės sąjungos rėmėjų 
Toronto skyrius rengia gegu
žinę prezidento rinkiminei 
kampanįjai paremti. Gegužinė 
vyks Wasagoje, Ont., Gerojo 
Ganytojo šventovės kieme, 
rugpjūčio 10 d., tuoj po Mišių. 

ATOSTOGAUS 
„TĖVIŠKĖS ŽD3URIAT 

„Tėviškės žiburiai", To
ronte, Kanadoje, leidžiamas 
savaitraštis, atostogaus nuo 
liepos 29 iki rugpjūčio 19 d. — 
tuo laiku nebus išleidžiamas. 

KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA 

Montrealio (Canada) LB 
apylinkės naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: 
Arūnas Staškevičius — pirmi
ninkas, Silvija Staskevičie
nė — vicepirm., Bronius Nied
varas — ižd., Vitalija 
Keršulienė — sekretorė, Do
naldas Giedrikas — kultūros 
reikalams ir specialiems pro
jektams, Antanas Mickus — 
ryšiams su Baltiečių federaci
ja ir minėjimų ruošai, Dalia 
Gabrėnaitė — ryšiams su nau
jai atvykusiais iš Lietuvos, 
Inga Giedrikienė ir Alfredas 
Piešina — nariai. 

SKELBIMAI 

x Amerikos Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk> 
x Akcijų, bonų bei kitų 

ver tybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andr ius Kurkulis, tel. 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
he imer Co., Inc . Chicagoje. 
Iš kitur skambinkite veltui: 
te l . 1-800-621-2103. 

. : (sk) 

x A. L. Taut inės sąjungos 
gegužinė rengiama sekma
dienį, liepos 20 d., pradžia 
12:30 v. p.p.. Ateitininkų na
mų ąžuolyne, Lemont. IL. Ge
gužinėje jūsų laukia: pietūs, 
baras, laimėjimų stalai, drau
gai ir gera nuotaika. Visi ma
loniai kviečiami, visi laukia
mi. Sąjungos nariai prašomi 
neužmiršti atvežti laimikius. 

(sk) 

x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš "kitų 

„valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, TL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

• 




