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Prezidento rinkimų 
„maratonas" prasidės spalio 

mėnesi 
Vilnius, rugpjūčio 7 d. 

(Elta) — Nors apie ketinimus 
iškelti savo kandidatūras Lie
tuvos prezidento rinkimuose 
pareiškė jau ne vienas asmuo, 
kandidatus į valstybes vadovo 
postą oficialiai bus galima 
pradėti kelti tik daugiau kaip 
po pusantro mėnesio — spalio 
2 dieną. Oficialiai iškelti kan
didatus bus skirta penkiolika 
dienų — iki spalio 17-osios. 

' Kaip pranešė Vyriausioji 
rinkimų komisija, jau yra pa
rengtas pirminis Lietuvos pre
zidento rinkimų organizavimo 
tvarkaraštis. 

Jame yra daugiau kaip 40 

punktų, kuriais numatyti ter
minai, nurodantys iki kada 
Vyriausioji rinkimų komisija, 
apygardų rinkimų komisijos < 
bei asmenys, norintys tapti 
kandidatais į prezidentus, turi 
atlikti pagal įstatymą numat
ytus pasirengimo rinkimams 
darbus. 

Iki rugpjūčio pradžios apie 
ketinimus Vyriausiajai rin
kimų komisijai įteikti pa
reiškimus yra paskelbę devyni 
kandidatai į valstybės vadovo 
postą. 

Lietuvos prezidento rinkimai 
Lietuvoje vyks gruodžio 21 
dieną. 

Pasaulio žydu bendruomenė 
sunerimusi dėl Vilniuje 

saugomų torų 
Vilnius, rugpjūčio 7 d. 

(BNS) — Pasaulio žydų ben
druomenė susirūpino, kad Lie
tuva nepažeistų žydų religinių 
kanonų, spręsdama torų li
kimą. 

Lietuvoje viešintis Jeruza
lėje veikiančio Vilniaus žydų 
šventųjų vietų globos komiteto 
narys Išąja Epšteinas sakė 
BNS, kad žydų religinės kny
gos toros, pagal tautos religi
nius kanonus, turi būti atnau
jinamos, pašventinamos ir 
perduotos sinagogoms. Netin
kamas naudoti toras reikia 
palaidoti. 

Tačiau, I. Epšteino žiniomis, 
valstybinėje Martyno Mažvy
do bibliotekoje saugoma 371 
tora tikriausiai bus perduota 
Lietuvos žydų valstybiniam 
muziejui. 

„Negalima šventų torų pa

versti muziejaus eksponatu. 
Tai būtų šventvagystė", pažy
mi I. Epšteinas. 

Šventosios toros yra pagrin
dinis judėjų tikybos kodeksas. 
Pasak I. Epšteino, veršiuko 
odos ritiniuose surašyti Senojo 
Testamento žodžiai, jo tau
tiečių labai branginami. Vyk
dami į koncentracijos stovyk
las , pamaldūs žmonės pasiim
davo toras. 

I. Epšteinas pažymėjo, kad 
torų restauravimas reikalauja 
didelių piniginių lėšų, ir kai 
kurios valstybės, nepajėgda-
mos imtis šio darbo, šventą
sias knygas perdavė Izraeliui. 

„Tikiuosi, kad Lietuva ras 
tinkamiausią sprendimą, ne
pažeisdama žydų religinių 
tradicijų", sakė komiteto Jeru
zalėje atstovas. 

Frankfurtas prie Oderio, rugpjūčio 5 d. (Reuter-BNS). Vokiečių kareiviai antradieni pradėjo tvarkyti pot
vynio nuniokotus ir smėlio maišų priverstus kaimus, į kuriuos jau grįžta žmonės, pranešė Potvynio komiteto at
stovas spaudai Oderio vandens lygis pamažu pradėjo kristi Pagal vyriausybės ir opozicijos planą, potvynio nu
siaubtam regionui būtų skirta 500 mln. Vokietijos markių. Vokietijai, skirtingai nuo Lenkijos ir Čekijos, pavyko 
išvengti žmonių aukų, tačiau patirti ekonominiai nuostoliai ir čia dideli. Gynybos ministras Volker Ruehe sakė, 
kad 10,000 kareivių, saugančių pylimus, dar pasiliks tvarkyti kaimų. Federalinis įdarbinimo biuras pranešė, 
kad vyriausybė regiono atstatymo darbams įdarbins 10,000 Rytų Vokietijos bedarbių, kai tik praeis potvynio 
pavojus. 

Nuotr.: Taip atrodo vienas iš apsemtų Vokietijos kaimų. 

Sveikatos apsaugos reforma 
pasmerkta žlugti 

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (BNS) 
— Ketinantis kandidatuoti 
Lietuvos prezidento rinkimuo
se Seimo narys Kazys Bobelis 
mano, kad Lietuvos visuo
menė turėtų aktyviau rea

guoti į „Sveikatos apsaugos 

Sveikatos apsaugos 
ministerija — apie 
kompensuojami* 
vaistų receptus 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. 
(BNS) — Receptus kompen
suojamiems vaistams savo gy
domiems ligoniams Lietuvoje 
gali išrašyti visi gydytojai, ta
čiau tai turi būti padaryta pa
gal nustatytą tvarką, pažymi 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja. 

Po kai kurios netikslios in
formacijos paskelbimo, minis
terijos atstovė spaudai tre
čiadieni išplatino pranešimą, 
kad kompensuojamo vaisto 
numeris, išleidžiant ligonį iš 
ligoninės, turi būti įrašytas j 
nustatytą formą, o po konsul
tacijos poliklinikoje — į kon
sultacijos lapelį. 

Šie dokumentai perduoda
mi arba išsiunčiami apylinkės 
terapeutui, pediatrui, bendro
sios praktikos gydytojui. 

Ministerijos atstovė atkrei
pė dėmesį į tokios tvarkos 
privalumus — ligoniui iš kar
to išrašomas receptas ir jis 
gauna vaistus artimiausioje 
vaistinėje, o apylinkės tera
peutas gauna visą informaci
ją apie savo pacientą, kur šis 
besigydytų. 

ministerijos daromas nesąmo
nes". 

„Tragiškai absurdiška" spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį jis pavadino sveikatos 
apsaugos reformą. Aukštus 
administracinius postus Jung
tinių Valstijų gydymo įstai
gose užėmęs K Bobelis mano, 
kad reforma Lietuvoje buvo 
pradėta jai visiškai nepasiren
gus. 

„Nebuvo apskaičiuotas refor
mos vykdymo biudžetas, pa
jamų ir išlaidų pokyčiai, įve
dus naują kompensavimo 
tvarką", sakė Seimo narys. 

K Bobelis sakė iš Seimo 
tribūnos ne kartą raginęs dar 
nepradėti šios reformos. Jo 
nuomone, Lietuva ėmėsi išra
dinėti dviratį, užuot įdiegusi 
Vakaruose jau daugelį metų 
sėkmingai veikiantį draudimo 
medicinos modelį. 

Parlamentaras mano, kad 
reikia nedelsiant pakeisti 
Sveikatos apsaugos ministeri
j o s vadovus, kurie „sukūrė 
baimės atmosferą dėl sveika
tos apsaugos perspektyvų". 

Pats ministras Juozas Gal
dikas — „ne tik nekompeten
tingas profesine prasme, bet ir 
nemandagus su savo kolego
mis", teigė K. Bobelis. 

* Infliacija l iepos mėnesi 
Lietuvoje buvo 1.1 proc., pra
nešė Statistikos departamen
tas . Birželį infliacija Lietuvoje 
sudarė 0.2 proc. Didžiausią 
įtaką infliacijos šuoliui liepą 
padarė 9.4 proc. pabrangęs 
vanduo, elektra, kuras bei 
išlaidos būstui. 

Lietuva dosniai padengs 
tarptautinės konferencijos 

išlaidas 
Vilnius, rugpjūčio 7 d. platinimo problemos bei dau-

(Elta) — Lietuvos Prezidentas gelis kitų klausimų", vardino 
Algirdas Brazauskas oficialiai jis. 
patvirtino, kad visas rugsėjo Komiteto posėdyje preziden-
pradžioje Vilniuje rengiamos tas A.Brazauskas pasiūlė pa-
tarptautinės konferencijos iš- galvoti apie galimybę panašią 
laidas sumokės Lietuva. Apie konferenciją organizuoti kas
tai jis pasakė ketvirtadienį met. 
prezidentūroje vykusiame šios , 
konferencijos organizacinio 
komiteto posėdyje. 

Lietuvos vyriausybė tarp
tautinės konferencijos „Tautų 
sambūvis ir geri kaimyniniai 
santykiai — saugumo ir stabi
lumo Europoje garantas" orga
nizavimui skyrė 2.2 mln. litų. 

Konferencija vyks rugsėjo 
5-6 dienomis Vilniuje, Prezi
dentūros pastate. Joje daly
vaus Lietuvos, Lenkuos, Lat
vijos, Estijos, Suomijos, Ukrai
nos ir Baltarusijos prezidentai 
bei Rusijos ministras pirmi
ninkas. 

Organizacinis komitetas 
ketvirtadienį apsvarstė, kaip 
pasirengta Lietuvos ir Lenki
jos prezidentų iniciatyva šau
kiamai konferencijai, taip pat 
galimus būdus spręsti išky
lančias problemas. 

Komiteto narys prezidento 
patarėjas Petras Vaitiekūnas 
žurnalistams sakė, kad, ren
giant šią konferenciją,yra ne
mažai problemų. „Tai — ir 
svečių apgyvendinimas, ir 
žurnalistų iš užsienio įkurdi
nimas, specialioji programa 
svečiams ir žurnalistams, ver
timo, dokumentų rengimo bei 

* „Baltarusija kėsinasi į 
50 ha Lietuvos teritorijos" — 
tokia antrašte „Lietuvos ai
das" (08.07) pradeda pirmą 
puslapį. Laikraštį pasiekė 
žinios, jog, vykstant rytinės 
Lietuvos sienos su Baltarusija 
pažymėjimo darbams, Šven
čionių rajone Baltarusijos pa
sieniečiai savavališkai užgro
bė beveik 50 hektarų Lietuvos 
teritorijos. Baltarusiai ne tik 
pažymėjo medžius, bet ir per
kasė ar užvertė medžiais dau
gelį miško keliukų. 

* Lietuvos bankas oficia
liai kreipėsi į Lietuvos už
sienio reikalų ministeriją ir 
Rusijos Federacijos centrinį 
banką, prašydamas imtis ati
tinkamų priemonių išsiaiš
kinant Lietuvos komercinių 
bankų lėšų įšaldymo Sankt 
Peterburge aplinkybes ir da
bartine būklę. Liepos 31 d. 
Sankt Peterburgo mokesčių 
policija areštavo Baltijos val
stybių komercinių bankų ko
respondentines sąskaitas, iš 
jų ir keturių Lietuvos bankų 
— JBnoro", „Šiaulių banko", 
„Tauro" bei „Lietuvos verslo". 

Akredituotas naujasis Kanados 
gynybos atašė 

Vilnius, rugpjūčio 7 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos 
ministerijoje ketvirtadienį bu
vo akredituotas naujasis Ka
nados gynybos atašė pulkinin
kas Pierre Boucher bei pasi
rašytas KAM ir Kanados 
Valstybinės gynybos departa
mento tarpusavio supratimo 
susitarimas. 

50-metis Kanados atašė re
ziduos Maskvoje. Penktadienį 
jis lankysis Motorizuotos pės
tininkų brigados „Geležinis 
vilkas" štabe. 

Akreditavimo ceremonijoje 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius pažy
mėjo vertinąs Kanados pa
galbą, kuri ypač reikšminga 

apmokant personalą. Jis iš
reiškė viltį, kad naujasis gyny
bos atašė sieks Lietuvos ir Ka
nados santykius padaryti dar 
glaudesniais. 

Tarpusavio supratimo susi
tarimą pasirašė KA vicemi
nistras Povilas Malakauskas 
ir karo diplomatas P. Boucher. 
Kanada tapo devintąja NATO 
valstybe, pasirašiusia su Lie
tuva šį dokumentą. Panašius 
susitarimus Lietuva yra pasi
rašiusi su 14 valstybių. 

Vėliau ministras Č. Stanke
vičius sakė žurnalistams, kad 
susitarimas teisiškai įtvirtina 
abiejų valstybių bendradar
biavimą ir nustato pagrin
dines jo sąlygas. 

„Lietuvos aidas" 
laukia rašinių 
jubiliejiniam 

numeriui 
Vilnius, rugpjūčio 7 d. 

(Elta) — Rugsėjo 6 dieną, 
„Lietuvos aidui" sukaks 80 
metų. 

Penkiems dešimtmečiams 
išbrauktas iš lietuviškos spau
dos sąrašų ir atgimęs kartu su 
Lietuvos Respublika, dienraš
tis tęsia savo darbą, kuris 
įvardytas po jo pavadinimu — 
Valstybės laikraštis. 

„Lietuvos aidui", kaip ra
šoma šio dienraščio rugpjūčio 
7-osios numeryje, svarbu vis
kas, kas svarbu Lietuvos vals
tybei. Pabrėžiama, kad jiems 
rašo ne tik žurnalistai, bet ir 
skaitytojai ir kad pastarųjų 
laiškai — pats tikriausias Lie
tuvos gyvenimo aidas 

Laikraščio redakcija krei
piasi su prašymu atsiųsti raši
nių jubiliejiniam numeriui. 

„Prašome iki rugsėjo 1 die
nos atsiųsti mums žinių ar pa
sakojimą, kurie, Jūsų nuo
mone, tiktų jubiliejiniam rug
sėjo 6-osios numeriui. Žinoma, 
ir Jums, ir mums būtų malo
nu, jeigu tai būtų gera žinia iš 
Jūsų miesto'ar kaimo, bendra
darbių ar kaimynų gyvenimo", 
rašoma redakcijos laiške skai
tytojams. 

* Ketvirtadieni Vilniuje 
surengtame Lietuvos ministro 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus ir Lenkijos ūkio ministro 
Wieslaw Kaczmarek susitiki
me daugiausia buvo kalbėta 
apie dvišalį ekonomikos bend
radarbiavimą, aptartos gali
mybės liberalizuoti prekybą 
bei dar labiau sumažinti mui
tų įkainius. Svarstant energe
tikos problemas, dvi dienas 
Lietuvoje viešėjęs ministras 
sakė nematąs jokių kliūčių 
Lietuvos energetikos sistemą 
su Europa jungiant per Len
kiją. 

* Lietuvos ir Rusijos 
vežėjų sąjungų vadovai antra
dienį pasirašė dvišalio bendra
darbiavimo sutartį, kuria tiki
masi suaktyvinti tarptautinių 
krovinių gabenimo srautą. 
Lietuvai būtų ekonomiškai 
naudinga, kad Rusijai iš Va
karų skirti kroviniai būtų ga
benami per Klaipėdos uostą. 
Tačiau iki šiol Lietuvos vežė
jai atlikdavo beveik dvigubai 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių" 
Agentūrų pranešimais. 
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Ryga. Ketvirtadienį Latvijos Seimas įtikinama balsų daugu
ma patvirtino naują vyriausybę, kuriai vadovaus buvęs ekono
mikos ministras, „Tėvynei ir laisvei" ir Judėjimo už Latvijos 
valstybinę nepriklausomybę susivienijimo atstovas Guntaras 
Kraštas. 

Kroatija- JAV pasiuntinys, laikomas Bosnijos taikos plano 
architektu, Richard Holbrook grįžo į Bosniją, kad bandytų jį 
įgyvendinti, gavęs naujus kroatų ir musulmonų vadovų pasi
žadėjimus sustabdyti etninę prievartą ir išspręsti savo nesuta
rimus. Jo pastangomis pasirašyta Daytono sutartis užbaigė be
veik 3.5 metų trukusį Bosnijos pilietinį karą. Vienu svarbiau
sių R. Holbrook uždavinių yra laikomas sudėtingų kroatų ir 
musulmonų santykių sureguliavimas. Jų federacija, sudaryta 
1994 m. JAV diplomatų pastangomis, kontroliuoja 51 proc. 
Bosnijos teritorijos ir yra atsvara kitai, serbų kontroliuojama, 
pusei. 

Jeruzalė. Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat pareiš
kė, kad priemonės, kurias Izraelis įvedė prieš palestiniečius po 
paskutiniojo savižudžių susisprogdinimo, prilygsta karo pas
kelbimui, ir įspėjo, jog jis žengs atsakomąjį žingsnį. Po praėju
sią savaitę dviejų arabų kovotojų savižudžių Izraelio turguje 
surengto sprogimo, kuriame be jų žuvo dar 13 žmonių, Izraelio 
premjeras Benjamin Netanyahu sustabdė taikos derybas su 
Palestinos išlaisvinimo organizacija (PIO) ir uždarė Vakarų 
Kranto bei Gazos sektoriaus rajonus. Taip buvo nutraukta pa
lestiniečių prekyba ir užkirstas kelias arabams pasiekti Izrae
lyje esančias darbovietes. Izraelio iždas įšaldė pardavimo bei 
muito mokesčių įsiskolinimų išmokėjimus palestiniečiams. Be 
to, Vakarų Kranto rajone Izraelis sulaikė daugybę palestinie
čių, įtariamų bendradarbiavimu su karingomis musulmonų 
grupuotėmis ir pagrasino vėl įžengti į PIO savivaldai atiduotas 
sritis, jei Y. Arafat nepavyks savo valdose pažaboti terorizmo. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton teigia, kad Vi
durio Rytų taikos procesas nejudės pirmyn, kol Izraelis neįsi
tikins, jog palestiniečių savivaldybė daro viską, kad užtikrintų 
saugumą. Spaudos konferencijoje Baltuosiuose Rūmuose, jis 
paragino palestiniečių vadovus ryžtingai kovoti su terorizmu. 
Jis taip pat paragino Izraelį vengti veiksmų, kurie ardytų abie
jų pusių pasitikėjimą. 

Varšuva. Lenkijos koalicinė Valstiečių partija patvirtino ži
nias apie ultimatumą premjerui, kai liko vos kelios savaitės iki 
rinkimų. Opozicijos politikų nuomone, konfliktas kairiojoje 
koalicijoje neprivers atsistatydinti vyriausybės, o Valstiečių 
partija tokiu žingsniu tik stengiasi įgyti pranašumo rinkimuo
se. Valstiečių partija pareiškė sieksianti premjero atsistatydi
nimo, jeigu kabinetas iki kito antradienio iš anksto nesumokės 
valstiečiams už derlių. 

Belfastas. IRA politinio sparno Sinn Fein vadovas Gerry 
Adams trečiadienį pirmą kartą susitiko su Britanijos ministre 
Šiaurės Airijos reikalams Mo Mowlam, su kuria turi aptarti jo 
partijos priėmimą į derybas dėl taikos. Šis susitikimas buvo 
surengtas praėjus mažiau nei trims savaitėms nuo partizanų 
sprendimo atnaujinti ugnies nutraukimą. Sinn Fein vadovas 
Britanijos ministrei pareiškė, kad jo partija norėtų, jog vyriau
sybė peržiūrėtų britų valdžios Šiaurės Airijoje pabaigos gali
mybę, tačiau neužsiminė apie jautrią IRA bei jos priešininkų 
monarchistų grupuočių nusiginklavimo problemą. 

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko 
trečiadienį Minske per susitikimą su Europos Sąjungos specia
liuoju atstovu Baltarusijoje Ariu Kostu pareiškė esąs pasiryžęs 
patenkinti kaltinamų neteisėtu valstybės sienos perėjimu ORT 
žurnalistų malonės prašymą, kai jie bus nuteisti. Specialusis 
ES atstovas pareiškė nuomonę, kad Baltarusijoje „subrendo 
būtinybė surengti naujus rinkimus"'. Tačiau jis nepatikslino, 
kokius — parlamento ar prezidento. 

Vašingtonas. Trečiadienio spaudos konferencijoje JAV pre
zidentas Bill Clinton išdėstė politinių tikslų, siektinų iki metų 
pabaigos, sąrašą. Tie tikslai apima platų veiklos lauką nuo biu
džeto ir rinkimų finansavimo reformos iki padėties Vidurio Ry
tuose. Clinton pasidžiaugė, kad šiais finansiniais metais numa
tytas ženklus biudžeto deficito sumažėjimas. Jis pažadėjo pasi
naudoti savo veto teise, kad sumažintų nereikalingas biudžeto 
išlaidas. Pagal įstatymą, kuris įsigaliojo praėjusiais metais, bet 
kuriuo dar nebuvo pasinaudota, prezidentas per penkias die
nas gali sustabdyti įstatymų kai kurių dalių vykdymą, nesus-
tabdydamas viso įstatymo. 

Ženeva. Tokyo, Hong Kongas bei Maskva — brangiausi pa
saulio miestai, o Šiaurės Amerikos miestai — prieinamiausi, 
teigia antradienį paskelbti tyrimo duomenys Maskvoje gyventi 
beveik 3 kartus brangiau nei Madride ar Pietų Afrikos preky
bos sostinėje Johanesburge. ..pigiausiame" tarp ištirtų 145 
didžiųjų miestų. Tyrimas, trumpai apžvelgęs vidutinius gyve
nimo lygius pasaulyje, parodė, kad Europa tampa vis prieina
mesnė, nors Londonas „brangsta" ir Europos sąrašuose per 
metus pakilo net per keturiolika vietų bei tapo 14-uoju bran
giausiuoju pasaulio miestu. 

daugiau kelionių Rusijoje, nei 
Rusijos — Lietuvoje. Dabar 
Lietuva yra pasirašiusi dviša
les tarptautinio keleivių ir 
krovinių vežimo sutartis su 36 
Europos ir Azijos valstybė
mis. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 8 d.: Šv. Do

mininkas. Kiriakas, Uogin
tas. Lelija. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas. 
Virginija. Jorūnas, Pilėnas. 
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1997 M. ŠALFASS-GOS 
VARŽYBINIS 

KALENDORIUS — II DALIS 
Čikagos ASK „Lituanica" jaunosios krepšininkes stengiasi atsikvėpti prieš jų laukiančias lutas rungtynes. 

Nuotr E. Š u l a i c i o 

Pateikiame šių metų likusių 
oficialių ŠALFASS -gos varžy
bų kalendorių. Šis kalendorius 
yra priminimas/papildymas 
šių metų pradžioje paskelbto 
metinio 1997 m. varžybinio 
kalendoriaus. (Aplinkraštis 
Nr. A-2/97.) 

Pasaulio Lietuvių Žiemos 
sporto šventė vyks 1997 m. 
rugpjūčio 14-15 d. Guthega 
kalnų kurorte, Australijoje. 
Rengia Sydney LSK „Kovas", 
talkinant Canberra LSK 
„Vilkui". Programoje — kalnų 
slidinėjimo slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys. Šios var
žybos yra dalis Vl-jų PLSŽ-
nių vyksiančių 1998 m. Lietu
voje. Šventės org. k-to adre
sas: Dr. Angonita Wallis, 43 
Yanko Rd., West Pymble, 
N.S.W. 2073, Australia. Tele
fonas: (02)-9498-1545; faksas: 
(02)9498-3719. 

Toronto-LSK „Jungties" 
12-sis 3-Pitch mišriu (CO-
ED) komandų softbolo tur
nyras vyks 1997 m. rugpjūčio 
23-24 d. Wasaga Beach, Ont. 
Šis turnyras yra kartu ir 1997 
m. ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Informacija: Brad Stephenson, 
6 Whittaker Ct., Guelph, Ont. 
NIC 1G1, Canada. Tel. 519-
766-9241, 

1997 m. Š. Amerikos Bal
tiečių lauko teniso pirme
nybės vyks 1997 m. rugpjūčio 
30, 31 ir rugsėjo 1 d., Colum-
bus, Ohio. Rengia latviai. In
formacija: Arturs Zageris, tur
nyro vadovas, P.O. Box 21874, 
Columbus, OH 43221-0874. 
Tel. 614459-5200, extension 
233. Faksas: 614-459-1151. 
Papildomai lietuviams: Eu
genijus Krikščiūnas, ŠAL-
FASS-gos Lauko teniso vado
vas, 105 Anndale Dr., North 
York, Ont. M2N 2X3, tel. 416-
225-4385. 

1997 m. ŠA. Lietuviu Ko
mandinės ir individualinės 
golfo pirmenybės vyks 1997 
m. rugpjūčio 30-31 d., United 
States Golf Accademy, Ply-
mouth, Indiana (netoli South 
Bend). Rengia — Čikagos Lie
tuvių Golfo klubas. Informaci
ja: Ray Rimkus, 6 Oak Brook 
Club Dr., Unit #K-206, Oak 
Brook, IL 60521-1324. Tel. 
630-279-1717. 

1997 m. Š-A Baltiečių Ir 
Lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybes vykdo Cle-
velando LSK „Žaibas", 1997 
m. rugsėjo 6 ir 7 d., Cuyahoga 
Community College, Western 
Campus, Parma, Ohio (Cleve-
lando priemiestis). Informaci
ja: Algirdas Bielskus (žiūrėk 
žemiau). 

1997 m. ŠA. Baltiečių ir 
Lietuvių sportinio šaudy
mo pirmenybės numatomos 
rugsėjo mėnesį, Kanadoje: 

rugsėjo 6 d. — stendinis 
(Trap) šaudymas, tik baltiečių 
pirmenybės; 

rugsėjo 7 d. — smulkaus ka
libro (.22) šautuvų (baltiečių ir 
lietuvių); 

rugsėjo 20 d. — pistoletų, 
baltiečių ir lietuvių. 

Rugsėjo 6 ir 7 d. varžybos 
vyks Hamiltono LMŽK „Gied
raitis" šaudykloje. Rugsėjo 20 
d. — latvių šaudykloje „Ber-
zaine". Varžybas vykdo lietu
viai. Informacija: Kazys Deks-
nys, ŠALFASS-gos Sportinio 
šaudymo vadovas, 1257 Royal 
Dr., Burlington, Ont. L7P 
2G2. Tel. 905-332-6006. Šau
dymo varžybų datos dar nėra 
galutinai patvirtintos. 

1997. m. Baltiečių ir Lie
tuviu plaukimo pirme
nybės numatomos galbūt 
Cievelande, spalio gale ar 
lapkričio pradžioje, tačiau nei 
data, nei vieta dar nenustaty
ta. Kontaktas — Algirdas 
Bielskus (žiūrėk žemiau). 

1997 m. Baltiečių Vyrų 
krepšinio turnyrais planuo
jamas surengti šių metų ru
denį Toronte. Vykdytų — To
ronto PPSK „Aušra". Data dar 
nenustatyta. Informacija: Ri
mas Miečius, 54 Burrows 
Ave., Etobicoke, Ont. M9B 
4W7. Tel. 416-234-0878; fak
sas: 416-234-8506. 

* 

Amerikos estai yra pasišovę 
surengti šį rudenį tinklinio 
turnyrą New Yorko apy
linkėje. Daugiau informacijos 
bus, kai gausim tikslius duo
menis. 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis į ŠALFASS-gos 
Centro valdybos gen. sekreto
rių Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486-
0889, faksas: 216-481-6064. 

Kalendoriaus pakeitimai bei 
papildymai bus nuolatos skel
biami. 

ŠALFASS-gos 
centro valdyba 

LIETUVOS SPORTININKAI 
PASAULIO ČEMPIONATUOSE 

Penkiakovės čempionato 
bronza — Lietuvos 

sportininkui 
Lietuvos penkiakovininkas 

Andrius Zadneprovskis š.m. 
rugpjūčio 1 d. Bulgarijoje pasi
baigusiose pasaulio šiuolai
kinės penkiakovės pirmeny
bėse surinko 5,456 taškus ir 
laimėjo bronzos medalį. Kitas 
lietuvis, vilnietis Edvinas 
Krungolcas, buvo šeštas ir su 
5,366 taškais. 

Pasaulio čempionu tapo 
prancūzas Sebastien Deleigne 
su 5575 tšk. Sidabrą iškovojo 
rusas Dmitrij Svatkovskij su 
5,542 tšk. 

Lietuvos rutulio 
stūmikas 12-je vietoje 

Atėnuose, Graikįjoje, vyks
tančiame pasaulio lengvosios 
atletikos čempionate, šešta
dienį, rugpjūčio 2 d., vyrų ru
tulio stūmimo varžybų finale 
lietuvis Saulius Kleiza užėmė 
12-tą vietą, rutulį nustūmęs 
18 m 21 cm. 

Auksu pasipuošė ukrainietis 
Aleksandr Bagač (21 m 47 
cm), sidabras teko ameri
kiečiui John Godin (21 m 44 
cm), bronzą pasiėmė vokietis 
Oliver-Sven Buder (21 m 24 
cm). 

Kvalifikacinėse varžybose 
„B" grupėje (tarp 17-kos spor
tininkų) Saulius Kleiza buvo 
septintas, parodydamas ge
resnį rezultatą — 19 m 71 cm. 

Dviratininkei Gruodytei 
pasaulio pirmenybių 

sidabras 

Pietų Afrikoje vykstančiose 
pasaulio jaunių dviračių pir
menybėse, Lietuvos dvirati

ninkė Gitana Gruodytė 2 km 
persekiojimo varžybų treke 
iškovojo sidabro medalį (iki 18 
metų amžiaus grupėje). 

R. Nazarovienė pasaulio 
čempionate buvo trečia 

Lietuvos septynkovininkė 
Remigija Nazarovienė rugpjū
čio 4 d. iškovojo trečiąją vietą 
Atėnuose vykstančiame pa
saulio lengvosios atletikos 

Lietuvos sportininkė surin
ko 6,566 taškus. Ji atsiliko 
nuo moterų septynkovės 
varžybas laimėjusios vokietės 
Sabine Braun, surinkusios 

AUSTRALIJOJE LIETUVOS 
KREPŠININKAMS 

LAIMĖ NESIŠYPSO 
Lietuvos krepšinio jaunimo 

rinktinė Australijoje vyk
stančiame 2-me Pasaulio jau
nimo (iki 22 metų amžiaus) 
krepšinio čempionate rugpjū
čio 2 d., šeštadienį, 97:49 
(48:34) sutriuškino Kinijos 
rinktinę. 

Daugiausiai taškų Lietuvos 
komandai pelnė Mindaugas 
Žukauskas (20), Kęstutis Mar
čiulionis (17) ir Kęstutis Šeš
tokas (12). 

3 " grupėje žaidžiantys lie
tuviai, sekmadienį, rugpjūčio 
3 d., pralaimėjo Puerto Riko 
krepšininkams — 89:96 
(43:51). Vėliau rezultatyviai 
žaidė K Marčiulionis (19 
taškų), M. Žukauskas (17) ir 
Marius Janulis (16). 

Pasaulio jaunimo krepšinio 
pirmenybių 3 " pogrupio tur
nyrinė lentelė (vieta, koman
da, žaista rungtynių, iškovota 
pergalių): 

1. JAV 3 3 
Puerto Rikas 3 3 
Lietuva 3 2 
Jugoslaviją 3 1 
N. Zelandija 3 0 
Kinija 3 0 

„A" pogrupyje pirmauja Is
panija (3 pergalės), po dvi per
gales iškovojo australai, ar-

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

6,739 taškus ir britų lengv-
vaatletės Denise Lewis — 
6,654 taškai. 

Paskutinėje varžybų rung
tyje, 800 m nubėgusi per 2 
min. 10.51 sek., R. Nazaro
vienė buvo trečia ir iškovojo 
957 taškus. 

Pirmadienį septynkovinin-
kės dar metė ietį ir Lietuvos 
lengvaatletės rezultatas — 4o 
m 46 cm buvo 12-tas (734 
taškai). 

Galutinė moterų septyn
kovės varžybų dalyvių ri
kiuotė: 

1. Sabine Braun (Vokietija) 
6,739 tšk. 

2. Denise Lewis (Britanija) 
6,654 tšk. 

3. Remigija Nazarovienė 
(Lietuva) 6,566 (BNS) 

gentiniečiai ir turkai. Pergalių 
kol kas neiškovojo Egipto ir P. 
Korėjos rinktinės. 

Po keturias geriausias ko
mandas iš „A" ir 3 " pogrupių 
pateks į ketvirtfinalį. 

Pirmadienį čempionate poil
sio diena, o antradienį lietuvių 
varžovais buvo jugoslavai, tre
čiadienį — JAV krepšininkai. 

Rugpjūčio 5 d. Lietuvos 
krepšinio jaunimo rinktinė 
pralaimėjo Jugoslavijos ko
mandai 70:77 (37:38). 

Tai antrasis Lietuvos rink
tinės pralaimėjimas Australi
joje vykstančiame 2-ame Pa
saulio jaunimo (iki 22 metų 
amžiaus) krepšinio čempio
nate. 

Lietuvos krepšinio federaci
ja pranešė, kad rugpjūčio 5 d. 
rezultatyviausi Lietuvos ko
mandoje buvo Kęstutis Mar
čiulionis (16 taškų), Mindau
gas Žukauskas (13) bei Kęs
tutis Šeštokas ir Marius Janu
lis (po 12). 7 taškus įmetė 
Evaldas Jocys, 6 — Andrius 
Jurkūnas, 4 — Rimantas Kau-
kėnas. 

Varžovų komandoje pasi
žymėjo Vlado Sčepanovič (25 
tšk.) ir Dragan Lukovski (18). 

Šiose rugtynėse lietuviai pa-

PASAULIO LENGV. ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS GRAIKIJOJE 

Rugpjūčio 1-10 d. Atėnuose, 
Graikijoje, vyksta Pasaulio 
lengvosios atletikos pirmeny
bės, kuriose dalyvauja ir sep
tyni Lietuvos sportininkai, o 
taip pat ir buvęs čikagietis, 
daugkartinis JAV čempionas 
ir rekordininkas, Tomas Pūkš
tys. 

Pradžioje reikia pasidžiaug
ti, kad Lietuva jau laimėjo 
pirmąjį medalį Pasaulio leng
vosios atletikos pirmenybėse. 
Remigija Nazarovienė septyn-
kovėje užėmė III vietą ir įrašė 
Lietuvos vardą į medalius lai
mėjusiųjų valstybių sąrašą (po 

pirmųjų keturių dienų varžy
bų) laimėjo bronzą, sukalusi 
net 6,566 taškus. Po pirmosios 
dienos varžybų, sekmadienį ji 
stovėjo irgi trečioje vietoje. 
Pirmąją dieną Remigija buvo 
pirmoji rutulio stūmime (888 
tšk.). Daug taškų (1,077) ji 
gerai pasirodė šuolyje į tolį ir 

800 m bėgime. Tačiau pasku
tinioji rungtis — ieties meti
mas sužlugdė jos viltis sidabro 
medaliui. Šį įrankį Lewis nu
mėtė 52.60 m, o Braun — 
51.48. Remigijos pasiekimas 
— tik 43.46 m. 

Reikia pažymėti, jog septyn-
kovėje (iki 1980 m. ši rungtis 
buvo žinoma kaip penkiakovė 
ir tik 1981 m. buvo pridėtas 
200 m bėgimas ir ieties meti
mas) 

Medalio tikimasi ir 
iš V. Aleknos 

Jeigu R. Nazarovienės bron
za atėjo gana nelauktai, tai 
Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos pirm. Vitalio Vili
mo teigimu, medalį turėtų 
iškovoti diskininkas Virgilijus 
Alekna (jis Atlantoje buvo 5-
sis). Be jo, Atėnuose dar daly
vauja Vaclovas Kidykas (dis
kas), Saulius Kleiza (rutulys), 

taikė 44.1 proc. metimų (15 iš 
34) bei po krepšiais atkovojo 
31 kamuolį. Jugoslavų rodik
liai buvo geresni — pataikyta 
50 proc. metimų (23 iš 46) bei 
atkovoti 38 kamuoliai. 

Lietuvos krepšininkams „B" 
pogrupyje liko vienerios rung
tynės. Trečiadienį jie žais su 
•čempionato favoritais JAV 
krepšininkais. 

Pasaulio jaunimo krepšinio 
pirmenybių 3 " pogrupio tur
nyrinė lentelė (vieta, koman
da, žaista rugtynių, iškovota 
pergalių): 

1. JAV 3 3 
2. Puerto Rikas 3 3 
3. Jugoslavija 4 2 
4. Lietuva 4 2 
5. N. Zelandija 3 0 
6. Kinija 3 0 
Antradienį šioje grupėje dar 

susitiko Kinįja — Naujoji Ze
landija bei Puerto Rikas — 
JAV. 

Ketvirtfinalyje — Lietuva 
— Argentina 

Australijoje vykstančiame 2-
ame Pasaulio jaunimo (iki 22 
metų amžiaus) krepšinio čem
pionate trečiadienį paaiškėjo 
visos ketvirtfinalių poros. 

Lietuvos rinktinė rugpjūčio 
8 d. tais su kito pogrupio nu
galėtoja — Argentinos koman
da. 

Likusiose ketvirtfinalio rung
tynėse susitiks: Puerto Rikas 
— Ispanija, Turkija — Jugos
lavija bei JAV — Australija. 
Pergalės atveju lietuviams 
pusfinalyje tektų šios ketvirt
finalio poros nugalėtoja, ku
rios favoritu laikoma JAV 
rinktinė. 

Trečiadienį įvykusių pasku
tiniųjų rungtynių pogrupiuose 
rezultatai: 

JAV —Lietuva 90:66 
Argentina — Egiptas 97:58 
Turkija — P. Korėja 84:63 
Jugoslavija — Kinija 104: 51 
Puerto Rikas — N. Zelandija 

70:59 
Australija—Ispanija 69:61 

Galutinė turnyro pogrupiuose 
lentelė (vieta, komanda, per: 
galės, pralaimėjimai, krepšių 
santykis, taškai): 

„A" pogrupis 
1. Argentina 
2. Turkija 

3. Australija 
4. Ispanija 
5. P. Korėja 
6. Egiptas 

4 1 406:349 9 
3 2 358:325 8 
3 2 364:325 8 
3 2 423:338 8 
1 4 344:445 6 
0 5 284:443 5 

3 " pogrupis 
1. Puerto Rikas 5 0 451:338 10 
2. JAV 4 1 446:297 9 
3. Jugoslavija 3 2 410:378 8 
4. Lietuva 2 3 381:357 7 
5. N. Zelandija 1 4 296:357 6 
6. Kinija 0 5 242:506 5 

(BNS) 
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. \udrius Raizgys (trišuolis), 
Rita Ramanauskaitė (ietis), 
Tomas Bardauskas (šuolis į 
'tolį). J pirmenybes, gaila, ne
galėjo išvykti per treniruote 
Kaune kelio raiščius stipriai 
pasitempusi šuolininke į aukš
tį Nelė Žilinskienė. 

Iš šių tarpo jau rungtyniavo 
trišuolininkas A. Raizgys (ne
pateko į finalą) ir taip pat į fi
nalą nepatekęs T. Bardaus
kas. Rutulio stūmime lietuvis 
S. Kleiza iškovojo gana gar
bingą 12-ją vietą su 591 pėda 
ir 10 colių. Beje, rutulio stū
mime pirmuoju buvo ukrainie
tis Aleksander Bagač, šį įran
kį numetės 70 pėdų 5,25 colių, 
o antroje vietoje tik vienu co
liu atsilikęs buvo amerikietis 
John Gėdina. Tačiau tas ma
žas atsilikimas amerikiečiui 
„brangiai" kainavo, nes pirma
jai vietai piniginiai prizai yra 
60 takšt, dolerių, o už antrąją 
— 30 takšt, dolerių. 

Tomui Pukičiui 
nepasisekė 

Jau ne pirmą kartą per 
svarbias varžybas nelaimė 
lydi JAV ieties metimo čem
pioną ir rekordininką Tomą 
Pukštį. Jis, nepaisant sužeis
tos nugaros, rungėsi sekma
dienį, rugpjūčio 3 d., vyku
siose kvalifikacinėse varžy
bose. Jau nuvykus Atėnus, 
treniruotės metu jis stipriai 
patempė nugaros raumenis ir 
norėjo visai nedalyvauti var
žybose. Tačiau nusprendęs pa
mėginti, parodė vieną iš kuk
liausių rezultatų šiame se
zone. Jis ietį nusviedė 258 
pėdas ir pirmoje kvalifikaci
nėje grupėje buvo 9-sis. Ta
čiau kiti du JAV rinktinės na
riai mėtė dar blogiau: Ronald 
Bradstock (259-9 — 13-ji vieta 
toje pačioje grupėje), o Ed-
ward Kaminški (227-9 — 18-ji 
vieta antroje grupėje). 

Labai keistai susiklostė rei
kalai ieties metimo baigmėje. 
Čia netikėtai aukso medalį 
laimėjo tarptautinėje plotmėje 
beveik negirdėtas Marius Cor-
bett iš Pietų Afrikos (290-0), 
antruoju palikęs jau gerai 
pažįstamą Steven Beckley iš 
Didž. Britanijos (284-9). Bron
zą nugriebė graikas Konstan
tinas Garzioudis (264-3). Už jų 
liko žinomiausi ir gerieji meti
kai Michael Hill, Boris Henry 
bei olimpinis čempionas ir pa
saulio rekordininkas čekas 
Jan Zelezny. Šis, su kuklia 
269-2 pasekme, liko 9-je vie
toje. 

Atrodo, kad visi gerieji ieties 
metikai labai nervinosi, o kai 
kurie gal nebuvo geros formos. 
Pažymėtina, jog Mariaus Cor-
bett laimėtas aukso medalis 
ieties metime buvo pirmasis 
auksas bet kada pasiektas P. 
Afrikos sportininko. 
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6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tat 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DTTL 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tat (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.TMh Ave., Hfcfcory HB», N. 

Tat (706) 508-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak L*wn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

u i prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TaJ.708422-8260 

Čia dar norisi atkreipti dė
mesį į T. Pukščio pasiekimus. 
Jis prieš šias Pasaulio pirme
nybes dalyvavo daugelyje 
stambių varžybų Europoje. 
Apie dalį jų jau rašėme. Pas
kutinės jų liepos 9 d. vyko Lin-
zo mieste Austrijoje. Jos vadi
nosi *Ziper Grand Prix" susi
tikimu. Čia Tomas iškovojo III 
vietą su 285-1 pasekme. Šis 
rezultatas Tomui Pasaulio pir
menybėse, Atėnuose, būtų at
nešęs sidabro medalį. Tačiau, 
gaila, kad jį ištiko tas nelem
tas sužeidimas... 

Ed. Šulaitis 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ K PLB SEIMO 
VILNIUJE 
ZIGMAS GRYBINAS 

Apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės IX seimą „Draugo" 
skiltyse teko pastebėti tik dvi 
trumpas žinutes. Labai keista, 
kad tokio pobūdžio lietuviško 
veikimo viršūnė nebuvo pa
kankamai iškelta viešumon nė 
prieš seimui susirenkant, nė 
jam susirinkus, nė pagaliau, 
jam išsiskirsčius. Negi mūsų 
spaudos darbuotojams taip ir 
neparūpo, ką ten tie Vilniuje 
susirinkę 169 atstovai iš 27 
pasaulio valstybių kalbėjo, 
diskutavo, kūrė ar naikino? 
Tuo tarpu Lietuvos Respubli-. 
kos spauda posėdžių salėje 
buvo gausiai atstovaujama ir 
didžiuosiuose Lietuvos laik
raščiuose teko ne kartą skaity
ti žinias apie užsienyje gyve
nančių lietuvių, seimo narių, 
darbus. Gaila, kai kurios ži
nios buvo tendencingos, neati
tinkančios tikrovės. 

Nesiimu čia detaliai apra
šyti keturių ilgų Seimo darbo 
dienų vyksmo, o apsiribosiu 
bendra jo apžvalga ir įspū
džiais. Rašantysis buvo rink
tas JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovas, nepraleidęs 
nė vienos numatytos darbo va
landos Seime. 

Po šaunaus liepos mėnesio 
pirmos dienos pokylio viešbu
tyje „Lietuva", liepos 2 d., 
šventiškai pasipuošę Seimo 
atstovai ir Lietuvos valdžios 
bei Bažnyčios hierarchijos na
riai, rinkosi trečiojoje Respu
blikos Seimo posėdžių salėje. 
Garbės prezidiume sėdėjo lie-
tuvos prez. A. Brazauskas, 
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis, Vilniaus miesto meras 
A. Paskas, arkivyskupas A 
BačfcisV vyskupas P. Baltakis 
ir PLB valdybos pirmininkas 
B. Nainys. Pagiedojus Lietu
vos himną, visi prezidiumo na
riai sveikino susirinkusį sei
mą, linkėdami našaus darbo ir 
sėkmės, pozityviai vertindami 
išeivijos at l iktus darbus tė
vynei Lietir ii. Paskelbus 15 
minučių pertrauką, dažnas 
skubėjo salės priekin paspaus
ti ten esančių dignitorių ran
kas. 

Po pertraukos prie prezidiu
mo stalo j au sėdėjo 27 kraštų 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkai, pirmininkės ir, juos 
pristačius Seimo atstovams, 
PLB valdybos pirmininkas B. 
Nainys vadovavimą perdavė 
seimo prezidiumo pirminin
kams: V. Kamantui . A. Smitui 
ir A. Stepanui. 

Prasidėjus darbo sesijai, bu
vo priimtos taisyklės ir man
datai, o po to įkarštingai 
griebtasi keisti numatytą dar
botvarkę. Čia buvo kovota kie
tai iki dienotvarkė buvo pert
varkyta ir seimo atstovų pri
imta. 

PLB valdybos narių prane
šimai buvo persisunkę jaus
mingumu ir laiks nuo laiko 
prasimušančiu kartėliu. Per
skaitytas Garbės teismo aktas 
įpareigojo būsimą Garbės teis
mą padaryti sprendimus. Per 
skaitytas Revizijos komisijos 
aktas. 

Pasisakymai dėl pranešimų 
buvo aštrūs, bet juos su
minkštino PLB valdybos narių 
pademonstruotas prisirišimas 
prie savo pirmininko, čia pat 
įteikiant jam tautinių raštų 
juostą, rožę ir didžiulį medžio 
drožinį — Rūpintojėlį. Įtei
kiant pažymėta, kad rožė nu
vys, bet valdybos narių prisi
rišimas prie savo pirmininko 
nenuvys niekada. Šis valdybos 
ir jos pirmininko tarpusavio 
ryšio pademonstravimas die
notvarkėje nebuvo įrašytas, 
tačiau jam nesipriešinta ir jis 
seimo buvo maloniai priimtas. 

Po to buvo raštų LB valdybų 
jų jaunimo atstovų 

Štai kai kurie 
ir 
pranešimai. 
dėmesį patraukę šūkiai: 

Negalima sustabdyti laiko. 
Esame vienos tautos vaikai, 

mylėkime viens kitą. 
Mes tie patys, mes ir kei

čiamės. 
Mes jungiamės į Lietuvos 

Nepriklausomybės įgyvendi
nimą. 

Pakeiskime PLB Konstitu
ciją į tokią, kuri tarnautų ir 
dideliems, ir mažiems kraš
tams. / 

Pačius gražiausius dalykus 
pasaulyje negali paliesti, juos 
reikia išgyventi širdimi. 

Jeigu vežėjas blogas, tai dar 
nereikia laužyti vežimo. 

Gyvai dalyvauta diskusijose 
dėl pranešimų. Be numatytų 
dviejų dienų laikotarpyje pas
kaitų, atskirose dešimtyje gru
pių, buvo diskutuotos ir nuta
rimų komisijai pateiktos šių 
sekcijų išvados: 

visuomeninės ir organiza
cinės; 

švietimo, kultūros ir šeimos; 
religijos, jaunimo ir sporto. 
Grupėse kiek galima giliau 

svarstyti įvairiausi šių sekcijų 
aspektai. Surinkus visus pasi
sakymus, galima būtų pajusti 
diskusijų gelmę, bet tai ne šio 
rašinio tikslas. 

Penktadienis, liepos ketvir
toji diena, pradėta paminint 
JAV nepriklausomybę ir be
siklausant įvairių simpoziu
mų. Pravesta švietimo, kul
tūros, šeimos, religijos, jauni
mo ir sporto simpoziumai. 

Seimui kalbėjo psichologijos 
daktaras Šernas, Švietimo 
ministras Zinkevičius, kultū
ros ministras Šaltenis ir 
kultūrininkas Vaičaitis. 

Lietuvos vyriausybė pakvie-

* • 

Danutė Bindokienė 

Jau nereikia mylėti 
tik iš tolo 

\ LAISVĘ FONDO VI STUDIJŲ SAVAITES 
NUTARIMAS 

Po Valstybės dienos (liepos 6 d.) paminėjimo koncerto Vilniuje, PLB Seimo dalyves, iš kairės: Vaiva Vebraitė-
Gust, Ina Bertulytė-Bray, Regina Narušiene, Birutė Jasaitiene. 

tė visus seimo narius dalyvau
ti Valstybės dienos išvakarėse 
ruošiamame koncerte, Vil
niaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčios kieme. Austrų diri
gento diriguojamas, orkestras 
su choru ir septyniais solistais 
atliko G. Mahlerio Aštuntąją 
simfoniją. Po koncerto kai ku
rie seimo atstovai dalyvavo 
prezidentūroje priėmime. 

Paskutinė seimo diena, šeš
tadienis, liepos 5 d. buvo pas
kirta likusiems, neaptartiems 
klausimams, PLB organų rin
kimams ir Partizanų minėji
mui. 

Valdybon buvo parinkta 11 
kandidatų. Paskelbus pavar
des buvo pranešta, kad pavy
ko sudaryti tik vieną sąrašą 
su kaip tik reikalingu kandi
datų skaičiumi. Esą užklaus
tieji atstovai atsisakė kandi
datuoti. Patys atstovai traukė 
pečiais ir stebėjosi, kada tie 
atsiklausimai buvo pravesti ir 
kieno? Visur matei nustebu
sius veidus. Pasigirdo pro
testų balsai, bet, jų nepaisant, 
buvo pasiūlyta balsuoti „taip" 
ar „ne" už visą sąrašą. Salei 
visiškai nenusiraminus, pra
vestas balsavimas ir nutar-
ta.kad balsavusių „taip" buvo 
dauguma. Tuoj pat paskelbta 
naujai „išrinkta" PLB valdy
ba. 

Salei nespėjus nusiraminti 
ir susikaupti, galvotrūkčiais 
buvo renkama revizijos komi
sija. Ją „išrinkus", pasiūlyta 
rinkimus nutraukti , nes jau 
buvo laikas eiti Partizanų mi-
nėjiman. Siūlyta susirinkti po 
minėjimo. Taip ir paliko ne
aišku, kada tasai Garbės teis
mas buvo ^išrinktas", nors jo 
išrinkimas buvo oficialiai pas
kelbtas. 

Nors Partizanų minėjimas 
tą šeštadienį buvo jaudinantis 
ir pakilus, nors užbaigia
masis pokylis tą vakarą buvo 
turtingas ir linksmas, nors 
buvo linksniuojamos naujai 
„išrinktųjų" pavardės, nors 
sekmadienio, Valstybės dienos 

Šios vasaros Į laisvę fondo 
Lietuvos filialo studijų sa
vaitės metu Jurbarke birželio 
29 d. buvo priimtas nutarimas 
kreiptis į Lietuvos vyriausybę 
ir visuomenę raginant juri
diškai įteisinti 1941 m. Lai
kinąją Lietuvos vyriausybę. 
Cia spausdinamas visas to nu
tarimo tekstas. 

Lietuvos Respublikos Prezi
dentui A. Brazauskui 

Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkui V. Landsbergiui 

Lietuvos Respublikos Mini
strui pirmininkui G. Vagno
riui 

Lietuvos visuomenei ir išei
vijai 

J laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti 1997 metais 
Lietuvoje surengė 6-ąją stu
dijų savaitę, kuri vyko Jur
barke birželio 26-29 dienomis; 
joje dalyvavo keli šimtai Lie
tuvos, JAV, Australijos, Kana
dos, Venesuelos ir kitų kraštų 
lietuvių. 

J laisvę fondo Lietuvos fi
lialo tarybos ir valdybos atsto
vai savo posėdyje nutarė, o 
studijų savaitės dalyviai 
birželio 29 d. pritarė paremti 
LR Seimo nario Algio Kašėtos 
ir kitų iniciatyvą — valstybi
niais aktais įteisinti Laikinąją 
Lietuvos vyriausybę, kurią 

renginiai bu\o įvairus ir įdo
mūs, daugelis seimo atstovų 
nebegalėjo užmiršti to rinki
mų farso. 

Paskutinioji seimo diena, 
kelione pas Punsko lietuvius, 
vadovaujant jau naujam pir-

. mininkui, neįstengė išlaisvinti 
iš rūgščios ir darganotos nuo
taikos, nors Punsko lietuviais 
ir jų dvasia visi žavėjomės. 

Argi tokią demokratiją pade
monstruoti nuvažiavome Lie
tuvon? 

1941 m. birželio 23 d., reikš 
dama lietuvių tautos valią, 
Lietuvai ir pasauliui pristatė 
sukilimo vadovybė. 

Laikinoji vyriausybė, suda-. 
ryta iš visų patriotinių partijų' 
ir srovių atstovų, tikslingais 
sprendimais per pusantro mė
nesio spėjo panaikinti ne
teisėtus okupacinės sovietų 
valdžios įstatymus, atstatyti 
krašto administraciją, atkurt i 
švietimo sistemą ir grąžinti 
viešąją tvarką. 

1941-ųjų birželio sukilime 
prieš sovietų okupaciją lietu
vių tauta sudėjo gausesnes gy
vybių aukas negu Nepriklau
somybės karuose po I pasau
linio karo. 

Laikinoji Lietuvos vyriausy
bė okupacinės vokiečių val
džios buvo spaudžiama ir tero
rizuojama. Jvedus Lietuvoje 
civilinę okupacinę valdžią ir 
gen. komisarui von Rentelnui 
pasiūlius vyriausybės nariams 
tapti tarėjais, e. ministro pir
mininko pareigas, prof. Juozas 
Brazaitis pareiškė: „Ačiū, ne! 
Esame pasižadėję tarnaut i 
Lietuvai". Tada vyriausybės 
nariai-perėjo į pogrindinę anti-
nacinę rezistenciją. 

Saujelės kriminalinių nusi
kaltėlių juodi darbai, kolabo
ruojant su naciais, nukreipti 
daugiausia prieš Lietuvos pi
liečius žydus, nekeičia istori
nio fakto, kad lietuvių tauta 
sukilo prieš sovietinius oku
pantus ir pasiekė savo tikslą 
— atkūrė Lietuvos nepriklau
somybę. 

Studijų savaitės dalyvių var
du— 

I la isvę fondo L i e t u v o s 
filialo t a r y b a i r v a l d y b a 

Ver t a p r i s imin t i , kad JAV 
Paštų departamentas 1963 m. 
liepos 1 d. pradėjo skirstyti 
paštą pagal „zip codes". 

Daug dešimtmečių užsienio 
lietuviai, prisiminę toli pa
liktąją tėvynę Lietuvą, su 
širdies skausmu kartojo savo 
pamiltojo poeto Brazdžionio 
žodžius: „Tave mylėti tega
lime iš tolo..." Turbūt niekas 
nesitikėjo, kad priešų pasta
tytos užtvaros pavirs dulkė
mis, Lietuvos padangėje vėl 
laisvai suplevėsuos trispalvės, 
o į tėvų žemę atsivers keliai. 

Deja, užsieniuose Antrojo 
pasaulinio karo nublokštoji 
lietuvijos dalis netruko ap
sižiūrėti , kad svajonių ir ilge
sio Lietuva nemažai skiriasi 
nuo tikrosios — kone pusšimtį 
metų priverstos gyventi sve
timųjų vergijoje. Ir staiga pa
sigirdo aimanos: „Ne tokios 
Lietuvos ilgėjomės..." Retas, 
grįžęs iš viešnagės tėvynėje, 
parsiveža optimistiškesnį įs
pūdį, ta rytum bijodamas pasa
kyti, kad galbūt ne viskas taip 
j au blogai Lietuvoje, kad yra 
ir nemažai teigiamų pro
švaisčių, tik nereikia užmerk
ti akių, su jomis susidūrus. 
Mes paprastai matome tai, ką 
t ikimės matyti: jeigu ieško
sime vien neigiamybių, tai ir 
ras ime; jeigu nevengsime rea
liai vert int i tenykštį gyveni
mą, Lietuvos ateitis neatrodys 
tokia beviltiška. 

Iš tolo mylėti yra nesunku. 
Vaizduotėje paprastai susiku
r iame kur kas šviesesnį 
įvaizdį, negu jis tikrovėje įma
nomas. O jeigu tas įvaizdis 
da r apsuptas nostalgijos, gal
būt da r ir giliausioje sielos 
kertelėje krebždančio kaltės 
j ausmo, kad palikome gimtą
ją Šalį skaudžiausioje jos isto
rijos valandoje, susirūpinę 
daugiau savo ir savo šeimos 
saugumu, susidursime su la
bai nuo realybės nutolusiu 
vaizdu. Ne viskas Lietuvoje 
buvo tobula anuomet, pirmo
sios nepriklausomybės gyveni
mo metais . Daug netobulumo 
yra ir šiandien. 

Po 1918 metų vasario 16-
tosios Lietuva laisva gyveno 
22 metus . Per tą laiką daug 
pasiekta, daug padaryta, bet 
da r daug neatlikta. Nesunku 
tikėti , kad, tokiu pažangos ke
liu e inant , ateitis galėjo būti 
labai šviesi. Deja, galėjo būti 
ir ki ta ip, nes veikė kai kurios 
neigiamos jėgos ir krašto vi
duje, ir iš užsienio. Iš tikrųjų 
mes niekuomet nesužinosime, 
a r Lietuva būtų tapusi visa
pusiškai veiksminga, apsi
švietusi , pasiturinti demokra
t inė valstybė. Ne visi tuometi
nio, ypač paskutiniųjų neprik
lausomybės metų, valstybinio 
gyvenimo ženklai krypo ta 
l inkme. Buvo daug trintie? ir 

politinėje, ir visuomeninėje 
plotmėje, vienok mes nesa
kome, kad nepriklausomybes 
laikotarpio Lietuva buvo „su
gadinta, pažeista, blogybėmis 
aptekusi". Valstybė yra tik 
tokia, kokie jos gyventojai. 
Nei daugiau, nei mažiau. 
Tauta yra jos žmonės, ir tik 
nuo jų priklauso tos tautos 
ateitis. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Lietuva sparčiai pakilo iš 
griuvėsių, nes žmones to 
norėjo ir visomis jėgomis kibo 
į darbą. Nors prieš nepriklau
somybes paskelbimą tauta 
daug dešimtmečių buvo pa
vergta, tačiau prisikėlimui ir 
savarankiškam gyvenimui ją 
paruošė atgimimo l?kotarpis. 
Tauta žinojo, kad niekas nie
ko veltui neduos, kad pra
džioje laukia daug sunkumų, 
bet ryžosi viską nugalėti, 
užmokėti bet kokią kainą už 
teisę laisvai gyventi. Lietuvio 
kaimiečio dvasios okupantas 
neįstengė pavergti, tad toji 
dvasia, kietas darbas ir 
užsispyrimas padėjo tvirtus 
pamatus nepriklausomybei. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 
nors tas pats, bet po kitokia 
vėliava į Lietuvą įžygiavęs, 
okupantas atsinešė modernios 
propagandos priemones, ku
rios subtiliai, kaip ilgai nesu
sektos ligos bakterijos, už
krėtė tautos sielą ir ją su
žalojo. Nemažai lietuvių ne 
tik patikėjo okupanto „rojaus" 
įvaizdžiu, bet net šiandien, at
sidūrus laisvėje, kai kas jo il
gisi. Praeis dar daug laiko, 
kol visiškai išsisklaidys rau
doni rūkai ir lietuviai tvirtai 
paims likimą į savo rankas. 
Kad tai įvyks, abejoti nerei
kia. Gyvenimas tėvynėje ma
tomai keičiasi į gerą pusę. Tik 
neskubėkime ieškoti neigia
mybių, tik turėkime kan
trybės ir meilės. Visų pirma 
reikia užgydyti tautos žaiz
das, o tai neatliksime, nuolat 
jas badant piktos kritikos 
pirštu. Kaip Seimo pirm V. 
Landsbergis, sveikindamas 
PLB seimą Vilniuje liepos 2 
d., pastebėjo: „...Mūsų darbas 
nebaigtas, bendras tikslas te 
bėra: pasveikusi Lietuva, ge
rovės Lietuva, saugi Lietuva". 

Praėjo laikas, kai Lietuvą 
tegalėjome mylėti iš tolo. Nors 
iš arti ne viskas taip tobulai 
atrodo, tačiau „iš tolo" yra 
sapnas, svajonė, vizija, neap
čiuopiamas vaizdas, kai tuo 
tarpu ,,iš arti" turime gyvą, 
gražią, realią savo tėvynę. 
Jeigu ant jos rūbo yra dėmių, 
nekritikuokime, o kantnai pa
dėkime jas nuvalyti. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

(Tęsinys) 
J a m net prikaišio

jama, jog j is per uoliai tarna
vęs „Rymui". O kam gi jis 
turėjo tarnauti? Jis. būdamas 
„Rymo Katalikas"? Varšuvai, 
Maskvai,' Kaunui? Tada jis 
būtų ministeris, ne vyskupas. 
Čia joks priekaištas. Reikia 
juk žmonių, kurie būtų nenu
sidažę politika. 

Būkime a.a. arkivyskupui 
Matulevičiui teisingi: jis buvo 
toks, koks turi būti geras 
dvasininkas. 

Kan. J . Tumas 

Pirmą kartą arkivyskupą 
Jurgį Matulevičių pažinau to
kiose aplinkybėse. Rodos, 
1907 m. Varšuvoj buvo kata
likų surengti socialiniai kur

sai, kuriuose dalyvavo ir iš 
Lietuvos dvasininkų. Ta proga 
„Žarijoj" (kairiųjų laikrašty) 
buvo įdėtas straipsnelis, nuk
reiptas prieš socialinį kunigų 
veikimą. Kun. dr. J . Matulai-
tis-Matule^ičius. vienas kursų 
prelegentų, lietuvių kunigų 
vardu per katalikų spaudą, 
(rodos, „Šaltinyje") „Žarijai", 
kiek prisimenu, paskelbė at
virą laišką. To atsakymo rim
tumas ir drąsa mums, susis
pietusiems prie „Žarijos", pa
darė didelį įspūdį. Aš ir 
kiti, kurie katalikams tada 
buvome nepalankūs, kun. dr. 
J. Matulevičių jau pradėjome 
vertinti kaip žymesnį kunigą. 

1918 m. gruodžio mėn. po 
vysk. J. Matulevičiaus ingreso 
į Vilniaus katedrą, Lietuvių 

Valstybės Taryba Ekscelenci
jai pagerbti suruošė iškilmin
gus pietus. Jvairios delegacijos 
tada vyko sveikinti J.E. vysk. 
J. Matulevičiaus. Žinoma, 
svarbu buvo, kad lietuvių de
legacijų būtų ko da giausia. 
Aš ten nuvykau kaip lietuvių 
gimnazijos direktorius. Daug 
kas sakė sveikinimo kalbas, 
visi buvo jaukiai nusiteikę. Aš 
iš anksto nebuvau manęs 
kalbėti. Mat. kaip „kito lioge-
rio" žmogus, bijojau sudrumsti 
jaukią nuotaiką. Tačiau, suža
vėtas vyskupo simpatiškumu 
bei humaniškumu, pasakiau 
ir sveikinimų bei linkėjimų 
kelis žodžius. Nors vyk. J. 
Matulevičius, atsakydamas į 
sveikinimus, manęs asmeniš
kai nepaminėjo, bet jis, ben
drai kalbėdamas, davė atsa
kymą ir į mano kalbą. Tik ta
da aš pajutau, kad tarp vysk. 
J. Matulevičiaus ir manęs at
sirado kažkas artimo. 

1919 m. Vilnių paėmė bol

ševikai. J ie groitai pasistengė 
išleisti dekretą, draudžiantį ti
kybos dėstymą mokyklose. 
Lietuvių mokytojų seminarijos 
direktorius buvo priverstas tą 
komisaro įsakymą seminarijoj 
paskelbti. Mokiniai visi kaip 
vienas paskelbė streiką ir 
išsiskirstė. Tis pat galėjo 
įvykti ir mano vedamojoj gim
nazijoj. Spaudimas iš bolše
vikų pusės, del įsakymo vyk
dymo delsimo buvo didelis. 
Man buvo žinoma, kad bol
ševikai Vilniuje neilgai bus. 
todėl rūpinaus kad lietuviš
kos mokslo į-raigos neiširtų; 
kitaip, lenkams užėjus, mes 
būtume likę be mokyklų. 
Reikėjo rasti kokią nors išeitį. 
Aš kreipiausi tuo reikalu į 
vysk. J. Matulevičių. Jis davė 
man bendrų nurodymų ir. — 
kas svarbiausia, — palaikė 
mano sumanymą išbraukti ofi
cialiai tikybą iŠ pamokų skai
čiaus, tačiau, kad neįvyktų 
nerimas, mokiniams to nesa

kyti ir vis dėlto viena ar kita 
forma tikybinius mokinių rei
kalus patenkinti. Kad geriau 
išsiaiškintų dalyką ir daryda
mas man revizitą, vysk. J . 
Matulevičius buvo pasižadėjęs 

'užeiti pas mane į namus. Savo 
pažadą jis greitai įvykdė. 
Atėjęs namuose terado tik 
mano brolį Vaclovą, tuo laiku 
buvusį bolševikų komisarą. 
Nepaisant taip didelių ideolo
ginių skirtumų, juodu labai 
nuoširdžiai kalbėjosi visą va
landą Mano brolis sakėsi vys
kupo Jurgio buvęs tiesiog 
sužavėtas. Jis jį vertino kaip 
labai kultūringą žmogų. Ka
dangi tada vyskupas manęs 
nerado namie, tai netrukus aš 
vėl turėjau pas jį lankytis. 
Kalbėjome svarbiausia dėl 
bolševikų kišimosi į jaunuo
menės auklėjimą. Vysk. J. 
Matulevičius tada man pa
sakė, kad jei daugumas pri
tars tokiai bolševikų tvarkai, 
tai ir jis nesipriešinsiąs, nes 

esąs demokratas; — „tačiau 
kaip vyskupas", — sake j is . — 
„aš negaliu palikti žmonių be 
tikybos; man reikės rūpintis 
jaunuomenės religiniu auklėji
mu, tik kitu būdu, panašiai, 
kaip daroma Amerikoj". 

Rodos, visai kitu laiku ir 
kita proga man teko kalbėtis 
su vysk. J. Matulevičium dėl 
agrar inės reformos Lietuvoje. 
Man atrodė, kad tokia refor
ma nelabai derinasi su Kata
likų Bažnyčios morale, kuri 
gina nuosavybės teises. Tokių 
nuomonių buvo ir daugiau. 
Tik po pasikalbėjimo su vysk. 
J . Matulevičium man paaiš
kėjo, kad čia galima daug to
liau eiti negu aš maniau. 

Susidur iant su vysk. J . Ma
tulevičium, man ypač krito į 
akį jo tolerancija; jis niekad 
neprimesdavo kitam savo nuo
monės: išdėstydavo dalyką at
virai, paprastai ir tiek. Jis į 
ki tus darė įtakos savo sielos 
t au rumu . Jo žvilgsnis buvo 

toks gilus, viliojąs, jog paverg
davo kiekvieną. Mudviejų san
tykiai pasidarė dažni ir nuo
širdūs. Pas mane jis ateidavo 
(kai kada su dabartiniu vysk. 
Kukta) paprastai vakaro 
prietemoj, kad lenkai netaip 
pastebėtų ir neįtartų, jog j i s 
per daug bičiuliaujasi su lietu
viais veikėjais. Mes tada kal
bėdavomės ir apie kunigų. 
ypač lenkų, kišimąsi į pasauli
nę politika. Nuostabu, kad j i s 
net apie aiškius savo priešus 
atsiliepdavo su pagarba, laiky
damas jų elgesį paprasta 
žmogiška silpnybe. Nors aš ir 
visi. kurie tik su juo turėdavo 
reikalų, aiškiai jautėme, kad 
jis ir kaip vyskupas ir kaip 
žmogus yra už mus daug 
aukštesnis, tačiau jis niekad 
neduodavo jokiu būdu to su
prasti. 

'Bus daugiau) 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTŪRA 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes devintojo seimo atsto
vams liepos 8 d. buvo suteikta 
aplankyti Lietuvos Respubli
kos prezidentūros naujai atre
montuotus reprezentacinius 
rūmus. Daugelis atstovų pasi
naudojo tuo kvietimu ir buvo 
sužavėti. 

Apie prezidento Algirdo Bra
zausko norą restauruoti Meno 
darbuotojų rūmus ir išsaugoti 
juos kaip Lietuvos reprezenta
cini — administracinį centrą, 
Lietuvoje buvo daug rašyta ir 
kritikuota. Ekskursijos daly
viams buvo aprodyti visi res
tauruoti pirmo ir antro aukšto 
kambariai , posėdžių bei konfi
dencialių pokalbių salės, sek
retoriato įstaigos, prezidento 
kabinetas (prezidento tą dieną 
nebuvo Vilniuje), moderniai 
įrengta spaudos konferencijų 
salė su techninėmis priemo
nėmis pokalbius versti į pen
kias kalbas, prezidento pa
tarėjų kabinetas ir kitų repre
zentacinių auditorijų bei 
laukiamųjų svečių salės. Visų 
dalyvių įspūdžiai buvo teigia
mi. Lietuvos sostinei reikalin
ga turėti reprezentacinį cent
rą, nors ir sunkiame ekono
miniame laikotarpyje. Tas rei
kalas ir buvo įgyvendintas. 

Prezidentūros reprezentaci
nių pastatų ansamblį sudaro 
keli rūmai. Vidury — repre
zentacinis kiemas netaisyklin
go kvadrato. Pastatai vėlyvojo 
klasicizmo dviaukščiai rūmai 
yra netoli katedros. Juos ribo
ja S. Daukanto gatvė 3/8, Uni
versiteto g. 6, Totorių g. 28 ir 
parkas. Kieme, priešais repre
zentacinius rūmus, vyksta pa-
radaL,.AŠkilmingų švenčių mi-
nėjig»}-£ Šiais metais, liepos 6 
d., sekmadienį, iškilmingai 
buvo paminėta Lietuvos val
stybės diena, Mindaugo karū
navimas įvykęs 1253 m. Min
daugo karūnavimo — val
stybės diena tapo tautos oru
mo švente. 

Istoriniai šaltiniai teigia, 
kad dabartinių rūmų vietoje 
buvo įsikūrę vyskupai XVI 
amžiuje. XVII — XVIII am
žiaus vyskupų rūmai apgriau
ti, keletą kartų degė. Po vys
kupo I. Malskio mirties, rūmai 
perėjo \ valstybės iždą, o po 
trečiojo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės padalinimo, 
šeimininkavo rusų carinė ad
ministracija. Pagrindinė rūmų 
rekonstrukcija vyko 1874 me
tais pagal rusų klasicizmo at
stovo V. Stasovo projektą. Vil
niaus kraštą prijungus prie 
Lenkijos, rūmai išsaugojo re
prezentacine — administraci
nę paskirtį. Okupacijos laiko
tarpiu čia buvo įrengti kari
ninkų namai. Apie 1980 
metus pastatai buvo perduoti 
meno darbuotojams. 

Pritaikant rūmus reprezen
tacijai ir prezidento rezidenci
jai, buvo remtasi informacija 
apie jo pobūdį ir nuspręsta at
kurti istorinį interjerą. Tačiau 
nedaug yra išlikusios medžia
gos apie tuos rūmus, ypač apie 
jos vidų. Šiek tiek yra istori
nes medžiagos apie tuose 
rūmuose stovėjusius baldus. 
Apie baldų likimą nėra žino
ma. Žinoma tik. kad baldai 
buvo gaminami Sankt Peter
burge pagal V. Stasovo eski
zus. Vienintelis šio stiliaus 
baldų komplektas, priklausęs 
•J Baltrušaičiui, buvęs Lietu
vos ambasadoje Maskvoje, 
Mandien yra Lietuvos dailės 
::QZiC'.iu|<' K< pija kuria pa^a-
r no Kaun.) ..FYrda" stovi 
k' :. T: c; < • r 11 • i. i:;' j j i j pokalbių >a-
'.!•/;(' Kurnu antrojo aukšto bai-
•'..-.. h:;\o Mipmicktiioti naujai. 
:H.- :.t-ra i~!;kc jokiu istoriniu 
•i•Miioi-nu. kuriuo* butų gali
ma -<kti Yra išlikos tik pas-
>_at<.-:-'..i- laiknKii*. pagaminta.* 

1820 m. Vilniuje garsaus 
meistro Savickio, papuoš re-
kretoriatą. 

Prezidento dekretu buvo 
paskirta speciali komisija rū
mų interjero ir meno kūrinių 
kolekcijos parinkimui. Prezi
dento kabineto baldai ir visas 
interjeras pagamintas iš ąžuo
lo „Kauno baldai" firmos. 
Meno kūrinių kolekcijai vado
vauja Lietuvos dailės muzie- ' 
jaus direktorius R. Budrys. 
Šiuo metu daugumas kūrinių 
yra paskolinta iš muziejų. Il
gainiui yra projektuojama 
įsigyti paveikslų, gobelenų, 
skulptūrų, susijusių su isto
rine Lietuvos praeitimi. Visus 
tvarkymo darbus finansavo 
prezidentūra. Atstatymo dar
bus vykdė Lietuvos įvairios 
statybos rangovai ar subran
govai. Prezidento noras buvo. 
kad visos medžiagos bei dar
bai būtų panaudota iš Lietu
vos. Tačiau vidaus apdailai 
reikėjo panaudoti medžiagas 
iš kitur, pvz.; graikiškas mar
muras, itališkos keraminės 
plytelės, bet visur panaudotas 
lietuviškas parketas, kiekvie
name kambaryje skirtingas. 

Archeologiniai tyrimai rep
rezentacinių rūmų teritorijoje 
prasidėjo tik 1995 m. rudenį. 
Archeologų užduotis buvo iš
tyrinėti ir užfiksuoti žilą 
praeitį menančius objektus. 
Rūmų kieme ankstyviausi ra
diniai siekia bronzos ir an
kstyvojo geležies amžių. Da
bartinio parko vietoje, spė
jama, kad tai buvo amati
ninkų centras, aptikta medi
nių pastatų liekanų. S. Dau
kanto aikštės paviršius daug 
kartų buvo žeminamas. 1655 
m. gaisras sunaikino vyskupų 
rūmus ir amatininkų medi
nius kvartalus, kurie nebuvo 
atstatyti. 

Pastato rūsyje yra išlikusi 
senos vyskupų rūmų sienos 
dalis. Mūsų grupei vadovė la
bai vaizdžiai nupasakojo kiek
vieno kambario paskirtį, kaip 
buvo atkurti to kambario bal
dai, kokie paveikslai puošia 
sienas. Kol kas pakankamai 

sutvarkytas yra tik vienas 
reprezentacinis pastatas. Kiti 
pastatai, kaip pritaikymą- Lie
tuvos Respublikos prezidento 
rezidencijai, prezidento dova
nų muziejus, administracinis 
pastatas dar laukia restaura
vimo. Viską atstačius ir sut
varkius, Lietuva galės garbin
gai priiminėti kitų tautų va
dovus bei atstovus. 

Mūsų šalis vilioja turistus 
švariais pušynais, gražiais 
gamtos vaizdais, bet savo di
dingą praeitimi n gaii pasiro
dyti. Amžių slinktyje tauta 
buvo skriaudžiama, niokota, 
apvogta kaimynų tiek iš rytų, 
tiek iš vakarų. Pilys sugriau
tos, turtai išvežti. Nežinia kur 
ilsisi mūsų didieji kuni
gaikščiai, karalius Mindaugas 
ir kiti tautos valdovai. Lietu-

CLASSIFIED GUIDE 

Naujieji prezidentūros rūmai Vilniuje. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

ŠV. KAZIMIERO 
L I T U A N I S T I N Ė S 

M O K Y K L O S M O K S L O 
M E T Ų UŽBAIGIMAS 

Štai j a u baigėsi 1996-1997 
mokslo metai . Šv. Kazimiero 
l i tuanis t inės mokyklos moki
niai praleidžo 32 šeštadienius 
semdamies i lietuvių kalbos, 
l i te ra tūros ir istorijos žinių. 
Visi mokiniai , nuo jauniausio 
kiškučio iki vyriausio Semina
ro s tudento , dalyvavo įvai
riuose renginiuose: Kalėdų 
.Eglutėje", „Blynų baliuje", 
Velykų laikotarpyje vaidino 
Kryžiaus Kelius bei dalyvavo 
įvairiuose konkursuose. 

Pasku t inę mokyklos dieną 
visi mokiniai , mokytojai ir 
tėveliai sus i r inko Šv. Kazi
miero parapijos salėje užbaig
ti mokslo metus . Mokyklos di
rektorė, Mary tė Newsom, t a rė 
a t idarymo žodį, t rumpai pa
pasakojo 1996-1997 mokslo 
metų mokyklos veiklą. Užimti 
vietas pr ie garbės stalo buvo 
pakviesti : mokyklos globėjas 
pre la tas A. Olšauskas, Ignas 
Medžiukas, konsulas V. Če
kanauskas , ilgametė mokyk
los mokytoja Aldona Kudir
kienė ir penki Seminaro moki
niai: Vilija Gulbinaitė. Audra 
Kudirkai tė , Ieva Mulokaitė, 
Aidas Mat t i s ir M a r a Ane-
l iauskas. Pre la tas A. Olšaus
kas , Ig. Medžiukas ir konsu
las V. Čekanauskas pasveiki
no visus mokinius baigus 
mokslo me tus ir palinkėjo, 
saugiai pra le idus vasarą vėl 
grįžti į mokyklą. 

Direktorė Marytė Newsom, 
iškvietė visus Seminarą bai
giančius mokinius į priekį. 

voje daug slypi grožio ir istori
jos praeit ies, t ik reikia ją su
rasti ir a tkur t i , nes tautos 
pamata i nesuardomi. Savo 
valstybę tur ime vertinti ne 
mažiau už ki tas . Panašiomis 
mintimis dalinosi šios PLB 
seimo grupės dalyviai, baigę 
apvaikščioti reprezentacinių 
pas ta tų rūmų atremontuotą 
dalį. 

M a r i j a R e m i e n ė 

Šiuos penkis jaunuolius ir 
jaunuoles mokė Paulius Gra
žulis ir Regina Gasparonienė. 
Seminaro globėja Aldona Ku
dirkienė kvietė svečius, kurie 
skaitė paskaitas įvairiomis, 
šiuo metu aktualiomis, temo
mis. Visiems abiturientams 
buvo įteikti diplomai ir dova
na nuo tėvų komiteto. Vilija 
Gulbinaitė tarė atsisveikini
mo žodį visų abiturientų var
du. 

Paskui vyko kiekvienos kla
sės pristatymai. Klasės auk
lėtojos mokiniams įteikė pa
žymėjimo lapus, pažymių kny
geles ir dovanas mokiniams, 
kurie baigė visais penketais. 

Po oficialaus mokslo metų 
užbaigimo visi važiavo į ge
gužinę, kuri vyko netoli mo
kyklos esančiame parke. 

AR 
KALIFORNIJOS 

LJETUVIV DIENŲ 
BELAUKIANT 

Kalifornijos Lietuvių dienų 
šventė, Los Angeles miesto 
kultūrinių renginių priežiūros 
skyriaus iš dalies finansuoja
ma, pamažu artėja. Š.m. spa
lio mėnesio pirmąjį savaitgalį 
— šeštadienį ir sekmadienį — 
Šv. Kazimiero parapijos kie
mas žada būti sunkiai beat
pažįstamas. Ne vien dėl pro
gramos triukšmingo įvairumo, 
daugiau dėl naujoviško persit
varkymo. 

Dienų atidarymo iškilmės — 
šeštadienį, spalio 4 d., 12 va
landą. Jose dalyvauja šventės 
garbės pirmininkas vyskupas 
Paulius Baltakis. Po atidary
mo — programų įvairovė. Lie
tuvių liaudies dainas atlieka 
etnografinis ansamblis „Ūka
na", lietuvių liaudies šokius 
šoka „Vyčiai" iš Čikagos ir 
„Spindulys" iš Los Angeles. 
Meno kolektyvų ir solistų pa
sirodymai vyks abi šventės 
dienas. Konkursas geriausiam 
likeriui „Krupnikas" nustatyti. 
Laimėjimų didysis laimikis — 
vienas tūkstantis dolerių, ir 
penki mažesni laimėjimai. 
„Linksmasis subatvakaris" 
parapijos salėje 8 vai. vak. ap
vainikuos pirmosios dienos pa
baigą. 

Abi dienas — spalio 4 ir 
spalio 5 d., šauniosios Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
virėjos kviečia pasivaišinti 
tradiciniais patiekalais; bus 
galima nusipirkti lietuviškos 
duonos, autentiško raguolio, 
kvapnaus skilandžio. „Alinės 
kiemas" bus pasiruošęs gaivi
nančiais gėrimais, nokusiu 
vynu, „nusistelbusiu" alumi 
visus atgaivinti. 

Meno kūriniai, aliejus ir 
grafika, medžio drožiniai, 
juostos, šiaudinukai, Baltijos 
gintaras, lietuviškos kasetės, 
CD's, knygos, senovės" Lietu
vos žemėlapiai, suvenyrai, 
spauda bei jų prenumeratų ir 
organizacijų informacijos sta
lai; kelionių agentūros paslau
ga, teisiniai patarimai; naujos 
pažintys, senųjų spontaniškas 
atnaujinimas, mažyliai ir jų 
krykštavimai oro sienų name
liuose... 

Lietuvių dienų šventės vado
vas ir jo puikus „štabas", LB 
Los Angeles apylinkės globo
jamas, laukia kiekvieno iš arti 
ir iš toli, žadėdamas visų ma
lonumui ne tik gražų Kalifor
nijos orą, bet ir atmintiną Pa-
cifiko pakrantės lietuvių vai
šingumą. Yra būtina visiems 
iš visur Angelų miesto aplin
koje Lietuvių dienas šįmet 
švęsti! Šventės informacija: 
(213) 664-2723; (310) 394-
7741; (714) 362-1473; (818) 
345-9352. Malonėkite tai 
įsidėmėti. 

S t a s ė V. Šimoliūnienė 

REAL ESTATE MISCELLANEOU8 

2r RE/ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

E L E K T R O S 
Į — M PATAISYMAI 

Turiu Chicaoo* miaato Udbną. 
Dirbu užmfMty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU tVBKATOS, 
M GYVYBES DRAU0SM3. 

Agentas Frank Zapoai ir O*. Mgr. Aukaa! 
S Kana kalba MuvMkai. 

FRANK ZAPOU8 
32M1AW«atMBt 

TaL(7M) 
' (773) 531 

U M K K ICAJ.TOKS 
7 t » $. PatatU M . 
43*5 S. AfOMf AM. 

DANUTĖ MAYEM 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayar. J pn> 
fessktnaaij, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimą* 
veltui. 

VALOME 
KIUMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. BUBNYS 

773-737-5141 

PORRBiT 
raniniili12 
apL for ranL 

Al ut*bee indcL Pariong * Laundry. 
73 St & Kedzie Ava. vfc. 8660amą 
One month depoait 708 423-7679 

MISCELLANEOUS 

rarauoaarnaa neoeagiaa aoeya 
dkMtt narna* Vlniujo, Antakal

nyje. Yra galimybė pirkti dkJei.sMypą 
šaka. Kreiptis: 760-340-0719 arba 

702-384-4478, arba VHua, 
011-370-2-768-342 

3 miegamų-2 vonių 
kampinį namą 8L PsiB Bssoh, 
RortdojB. Kaina $158,900.00 
Dėl informacijos afcBBMsMfc ' 

įvaryt 
namus ir gyventi kartu, 

bus parūpintas kambarys 
ir maistas. $350 į sav. 

TaL 630-820-9770 

CHtCAOO/ASHBURN 
8S33S.KOUN 

3 BDRM., 2 BA., 
BRK. RAISED RANCH HOME 

40 ft. lot. w/skto drive, brick garage, 
msd. Bsmt. and much more! 

7 7 3 - 7 3 6 - 1 5 8 0 

„SaMySos". 2717 W. 71 8L 
išnuomojama patalpa 

dėl rastinės, 
krautuvės arba kirpyklos. 

Tai. 773-471-2888 arba 
773-778-2482 

Wa ant acoeptng wMtraaa 6 banquat 
•Mup / housekeeping appBcatJona. 

Mušt be availabie weekends. 
Appry in person 

Judefs Rad Derby, 127 St 
& Kadzia Ava., tai 708-386-1703 

Prta 66 SL ir Kadzia Ava. 
išnuomojamai o Ramo. Dutas 

su šiluma ir virtuvės įrengimais. 
$380 į mėn. 

TaL 708425-7160 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, 
arba pirkti jau pririnktų. 

Važiuoti: 1-94 M IftsNpan 
E*1ĮNawBuMo. 

Tolau aakiažanfctaM 
MiKE'S BLufafchHicii. 

Atsrvežkrte uogoms toaptailus. 
čia graži vieta visai Išimai 

pasidžiaugt gamtoje. 
Tai 816 488 2808 

PIGIAUSIAI PASIUSITE SIUNTINI TIK PER 
BALTIA BCPRESS CO. LTD. 

PREZ VIDMANTAS RAPSYS 

TIK TRUMPĄ LAIKĄ SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SIUNTINIAMS LĖKTUVU 
S 2 . 4 5 / L B S 

IR JOSŲ SIUNTINIAI LĖKTUVU PASIEKS JOSU ARTIMUOSIUS PER 8-12 DIENŲ 

• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
•AMERIKIETIŠKI MAISTO SIUNTINIAI PIGIAU, NEI KITUR-TIK $44.00 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
8327 S PULASKI RD. 
CHICAGO, IL 60652 

DVI PATOGIOS PRISTATYMO VIETOS 

VIENAS NEMOKAMAS TELEFONA8 

1 - 8 0 0 
1 - 8 0 0 

S P A R N A I 
7 7 2 - 7 6 2 4 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE, IL 60106 

Angele* LituanNtine-- mokyklos 1996/97 mftų Seminaro abiturientai IS k. Audm Kudirkaitė. Vili> i (;„). 
hinaitf, Ieva M ili>k.ntt. mokytoja Aldona Kudirkiene. Manus Aneliauskas ir Aidas Mattis 

££t midlcind Fcdercil 
• ^ ^ ^ ^ 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 

(708) 596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE 
LENOER 

•BMMSSBiaBMBMaaBMBMaaaBMasaBMasasMaBMaaaeaiBMaB^Bja î̂ a^^ba^^MM 



LAIŠKAI 
VILTIES PREZIDENTO 

RINKIMŲ PINIGAI 

Redaktores D. Bindokienės 
vedamasis („Draugas", 1997.-
07.11) apie Amerikoje 1991-92 
m. St. Lozoraičiui sutelktų, 
bet rinkimuose nesunaudotų, 
pinigų panaudojimą 1997 me
tų prezidento rinkimuose yra 
vertas dėmesio. Štai dar ke
letą minčių: 

Atėjo laikas, kad čia pasisa
kytų ne tik spauda, bet vie
šumon vėl išeitų ir tų likusių 
daugiau kaip 30,000 globėjai. 
Šiuo metu neatsimenu net to 
„fondo" vardo, nežinome jo 
adreso ir neaišku, ką galvoja 
tie, kurie už tuos likusius pini
gus atsakingi. Jei neklystu, 
paskutinę apyskaitą 1993 m. 
(?) spaudoje paskelbė St. Ba
ras. Tad pradėkime su klausi
mu atsakingiems tų pinigų 
valdytojams: kokia, jų many
mu, yra teisinė tų pinigų 
padėtis ir kas iš vis daroma? 
Juk nuo anų rinkimų jau 
praėjo beveik penkeri, o nuo 
St. Lozoraičio mirties treji 
metai! 

Redaktorės Bindokienės siū
lymas tuos pinigus panaudoti 
stipendijai ar stipendijoms yra 
labai geras. Prie siūlymo dar 
batų galima jungti Kaune at
kurtą Vytauto Didžiojo univer
sitetą, kuris — prisimenate — 
St. Lozoraiti tuoj pat pagerbė 
garbės doktoratu. Kita gali
mybė būtų tą sumą telkti 
abiejų Stasių Lozoraičių, tėvo 
ir. sūnaus, archyvų sukatalo-
gavimui. Juose sukaupta daug 
(bent dviejų kartų!) medžiagos 
apie Lietuvos diplomatiją. 
Šiuo metu archyvai yra Danie-
los Lozoraitienės žinioje. Ga
vus jos sutikimą, už turimą 
suma,, būtų galima paruošti 
Lozoraičių diplomatinio archy
vo išsamų, dabartinių laikų 
naudojimui pritaikytą, kata
logą. Toks katalogas padėtų 
išsaugoti turimus dokumentus 
ir, aišku, būtų labai naudin
gas tyrinėtojams ateityje. Tai 
irgi reikšmingas uždavinys, 
būtų neabejotinai arti prie šir
dies mirusiam St. Lozoraičiui. 
St. Lozoraitis kažkada galvojo 
net Lietuvos diplomatijos isto
riją rašyti ir yra minėjęs, kad 
tokiam darbui turi daug me
džiagos. Savaime aišku, kad 
šiais pinigais sukataloguoti 
archyvai ir toliau Ūktų Lozo
raičių šeimos žinioje. 

Viena aišku, kad šie pinigai 
negali būti atiduoti 1997 m. 
rinkimų kandidatams. Pinigai 
buvo surinkti ne Lietuvoje 
vykdomų prezidento rinkimų 
kažkokiam bendram rėmimui, 
bet — labai konkrečiai — kan
didatavusio Stasio Lozoraičio 
politiniam bei visuomeniniam 
uždaviniui. Valio Vyt. Lands
bergiui ir V. Adamkui, kurie 
jau pareiškė, kad jie tų pinigų 
nevynios į savo (hmm..., sava
naudiškai bandomą lamdyti) 
„demokratinių tradicijų" sida
brinį popierėlį. Jokių tradicijų 
tokio pobūdžio pomirtiniams 
palikimams nėra: nėra čia ko 
ir' pūsti tokius dūmus visuo
menei į akis. 

D. Bindokienei vedamajame 
taikliai atsiliepus, pats laikas 
šių visuomeninių pinigų rei
kalą deramai išspręsti ir visa 
tai užbaigti. 

Antanas Dundzila 
McLean,VA 

KĄ DARYTI SU PINIGAIS? 

Savo vedamajame („Drau
gas":, 1997 m. liepos 11 d) re
daktorė Danutė Bindokienė 
gvildeno įdomią problemą: ką 
daryti su mirusio Stasio Lozo
raičio, kuris tebėra labai popu
liarus ir gerbiamas, į prezi
dentus rinkti kapitalu, ši 
.masinanti suma" turėtų būti 

panaudojama — kitų kandi
datų rinkimams; jaunuolių 
stipendijoms; ją tiesiog palikti 
našlės Danielos nuožiūrai.. 

Jeigu tie pinigai yra suauko
ti žmonių, reikėtų atsiklausti 
tų žmonių nuomonės. Reikėtų 
tai padaryti neatidėliojant, 
nuosekliai apgalvojus visas 
aplinkybes, nes kapitalas Lie
tuvos atstatymui yra labai rei
kalingas, juo labiau, kad tas 
kapitalas žmonių sukauptas 
visų gerovei. 

Stasė V. Šimoliūnienė 
Victorville, CA 

DĖL S. LOZORAIČIO 
KANDIDATŪROS 
RĖMIMO FONDO 

Liepos 9 d. „Draugo" pir
mame puslapyje radau žinią, 
kad Amerikoje yra fondas Sta
siui Lozoraičiui į prezidentus 
remti. Jis buvo suauktas Ame
rikos lietuvių. Vienas jo tvar
kytojų yra Valdas Adamkus. 

Šiuomi norėčiau patikslinti, 
kad prie Stasio Lozoraičio pre
zidentinių rinkimų prisidėjo ir 
Kanados lietuviai. Prieš rinki
mus V. Adamkui buvo nusiųs
ta arti 17,000 dol. 

Po rinkimų kelis kartus 
kreipėmės į V. Adamkų ir į 
ambasadą Vašingtone, prašy
dami piniginės ataskaitos, bet 
jokio atsakymo negavome. Da
bar norėčiau pabrėžti, kad Ka
nados lietuviai tuos pinigus 
skyrė tik. S. Lozoraičiui pa
remti, o ne bet kokiam kandi
datui. Taigi būtų tikslu ir tei
singa tuos pinigus pervesti 
Danielai Lozoraitienei, kad ji 
jais . disponuotų pagal savo 
nuožiūrą. Jeigu ji atsisakytų, 
prašome sugrąžinti kanadie
čių dalį kanadiečiams. 

M. Uleckienė 
Toronto, Ont., Canada 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

Jaunieji „Draugo* vasaros šventes, vykusios t. marijonų sodelyje rupgpjūčio 3 d., dalyviai susipažįsta su 
vėliausiu dienraščio numeriu. Iš kaires: Lina Avižienytė, Saule Sidrytė, Gaja Sidrytė, Daiva Avižienyte, Vincas 
Sidry8 ir Gintas Sidrys. 

E* MEMORIAM 
Š.m. balandžio 6 d. mirė Elė 

Pareigytė, Vilniaus universite
to Filologijos fakulteto Anglų 
filologijos katedros vyresnioji 
dėstytoja. 

Su „Draugo" skaitytojais no
riu pasidalinti velionės bend
radarbių atsisveikinimo kal
ba, pasakyta prie jos kapo. Iš 
tos kalbos bus aišku, kokia 
šviesi, nepakartojama (ir man 
taip Šatrijos Raganą prime
nanti) buvo mūsų Alelė. 

„Pavasariui atbundanti, bet 
dabar žiemos šalčiu alsuojan
ti, Rokantiškių žemė atsiveria 

Viešoji anketinė velionės 
biografija atrodo labai nesudė
tinga ir kukli. Rūsciaisiais 
1941 m. baigusi Kunigaikš
tienės Birutės valstybinę gim
naziją, tais pačiais metais 
įstojo į Vilniaus universitetą 
studijuoti anglų kalbos, para
leliai dar lankydama ir Vil
niaus muzikos mokyklos for
tepijono skyrių. Muzika, visą 
gyvenimą lydėjusi ir guodusi 
velionę, vienu metu buvo ta
pusi svarbiausiu ir vieninteliu 
dalyku: okupacinei vokiečių 
valdžiai uždarius universitetą, 

kapo duobe, kuri amžinam jaunajai plačių interesų ir ga 
poilsiui greitai priglaus beveik limybių humanitarei tebuvo li: 

AMERIKOS IR KANADOS 
PAŠTAS ATSILIEKA NUO 

LIETUVOS 

Liepos 27-tą gautame „Tė
viškės žiburių" (6.17.97) nu
meryje skaitau apie dr. Adolfo 
ir Jadvygos Damušių gegužės 
25 d. ruošiamas išleistuves 
Ateitininkų namuose. 

Keista. Dviem mėnesiam 
praėjusi po tos datos, kada 
Damušiai jau apie pusantro 
mėn. gyvena Lietuvoj, jiems 
„ruošiamos išleistuvės". Lietu
voj išeinantis savaitraštis 
„Dienovidis" jau prieš mėnesį 
aprašė jų sutikimą Vilniuje. 

„Dienovidis" iš už Atlanto 
spėjo ateiti pas mus į Ameriką 
su naujesnėmis žiniomis, negu 
„Tėviškės Žiburiai" iš Toronto. 
' Ko gi verti mūsų „pamoky

mai" Lietuvai sekti Ameriką, 
kad net savo pašto patarnavi
mais negalime prilygti Lietu
vai. 

Gal tai tik vienas atvejis, 
bet „Dienovidis" gaunamas iš 
Lietuvos per 7-9 dienas, o „Tė
viškės žiburiai" iš Toronto irgi 
keliauja bent savaitę. Paly
ginkite atstumus ir kraštų 
pažangą. 

Alfonsas Pargauskas 
Orland Park, IL 

AR TIKRAI IŠ LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 
ŠALINAMI GERI 

LIETUVIAI? 

Dabartinėje Lietuvos Respu
blikoje vyksta neįtikėtinų da
lykų, kurie kenkia lietuvių 
tautai ar lietuviškumui, iš lie
tuvių tautos išraunant patrio
tiškumą, kurio dar esama. 

„Draugas" Nr. 138, 1997 m. 
liepos 18 d., pirmame pusla
pyje spausdino, kad Savano
riškos krašto apsaugos 
(SKAT) 62 bataliono vadas 
Juozas Griguola nori išaiš
kinti, ar jo vadovaujamam da
linyje yra pritariančių lietuvių 

visų čia susirinkusiųjų ir šim
tų, dar nežinančių skaudžios 
žinios, mokytoją. 

Sakau mokytoją, nes šiuo, o 
ne kitu kuriuo vardu geriau
sia nusakomas velionės pa
šaukimas, viso gyvenimo misi
ja, gilaus pareigos ir atsako
mybės jausmo suformuotas 
charakteris, dešimtmečius vi
siems aplinkiniams žmogiš
kumo šviesą ir šilumą spindu
liavusi jos asmenybė. 

Balandžio 6 d., ilgos ligos 
iškamuota, nustojo plakusi il
gametės Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto Anglų fi
lologijos katedros vyresniosios 
dėstytojos Elės Liudmilos Pa-
reigytes širdis. Vasario 13-tąją 
velionei sukako 73 m. Ji — iš 
tos kartos žmonių, kurie, gimę 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
imliu protu suvokė ir jautria 
siela išgyveno keturiasde
šimtųjų dramą, viena kitą kei
tusias okupacijas, universiteto 
uždarymą, tremtis ir rezisten
cijos kovas. Vieni išbandymai 
ir velionę paliesdavo asme
niškai, kiti — kaip bendra 
tautos nelaimė. Jai teko lai
kas, kai savo išgyvenimais 
buvo dalijamasi tik su pačiais 
artimiausiais žmonėmis. 

O daugelis gal tik nujausti 
galėdavo, kokio intensyvumo 
dvasinis gyvenimas formuoja 
tokį taurų veidą, tokios gel
mės žvilgsnį, tokias altruisti
nes nuostatas. 

tautinei vienybei, siekiančių 
ar palaikančių mintį, kad Lie
tuva - lietuviams. Jo manymu 
(ar jo vadovybės įsakymu), tai 
neleistina, pritariančių lietu
viškai tautinėms idėjoms ne
turėtų būti SKAT eilėse. 

Iš tiesų, Lietuva yra lietu
viams, o ne svetimiesiems ar 
lietuvų tautos priešams. Ap
saugoti Lietuvą nuo svetimųjų 
ar lietuvių tautos priešų, yra 
visos tautos ir Lietuvos ka
riuomenės pareiga. Būti geru 
lietuviu turėtų būti kiekvieno 
lietuvio, lietuvės pasididžia
vimas, natūralus tikslas. Pa
triotų lietuvių persekiojimas, 
vijimas iš Lietuvos kariuo
menės neturėtų būti vykdo
mas. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA 

kusi tik muzikos mokykla. 
Bet, vos atidarius universi
tetą, Elė Pareigytė grįžta tęsti 
anglų kalbos studijų ir 1948 
m. ne tik sėkmingai jas baigia, 
bet ir iš karto paskiriama 
anglų kalbos dėstytoja. Paski
riama visam likusiam gyveni
mui. 

32 gražiausius, darbingiau
sius savo metus Velionė ati
davė senajai Alma Mater, šim
tams iki šiol su didele šiluma 
ją prisimenančių anglistų. Ši
ta gilaus dėkingumo pers
melkta atmintis — ir bus 
bene vienintelis turtas, kurį 
velionė susikrovė per pedago
ginio darbo dešimtmečius. Kiti 
turtai — pinigai, garbė — jos, 
atrodo, netraukė. Porą metų 
labai sunkiu laiku (1953-55) 
ėjusi katedros vedėjos parei
gas, Elė Pareigytė tikruoju 
savo pašaukimu laikė jauno
sios anglistų pamainos ren
gimą, šiam tikslui be rezervo 
atiduodama viską — puikias 
specialybės žinias, kasmet au
gantį pedagoginį meistrišku
mą, neblėstantį atsakomybės 
jausmą, paprastą žmogišką 
gerumą. 

Tik dideliu kuklumu ir reik
lumu sau galima paaiškinti 
tai, kad paskelbusį svarių ir 
įdomių anglų kalbos leksikolo
guos ir dėstymo metodikos 
klausimais, Elė Pareigytė ne
gynė disertacijos, nesiekė sa
vęs vertų skambesnių pedago
ginių vardų. 

Bet ji buvo Pareigytė — mo
kytoja, dėstytoja, kolegė, žmo-

Nuotr. Jono Kuprio 

gus, asmenybė, pirmiausia 
auklėtinių širdyse įrašiusi 
savo vardą, įdiegusi meilę ir 
pagarbą pedagogo profesijai, 
skiepijusi jų sielose aukštus 
etinius idealus. Profesoriai ir 
docentai, mokslų daktarai ir 
profesinio meistriškumo pasie
kę mokytojai, plačius kultūros 
dirvonus išplėšę vertėjai ir 
daugelyje kitų kultūros sričių 
savo gyvenimą įprasminę Elės 
Pareigytės auklėtiniai, garbin
gai nešantys jos perduotą es
tafetę, kartu yra ir jos paliki
mo paliudijimas, ir garantija, 
kad šviesus Velionės vardas 
išliks atmintyje tol, kol gim
tąja žeme vaikščios buvę jos 
mokiniai. 

O paskutiniai žodžiai Išei-
nančiajai tebūnie: ačiū ir su
die. Ačiū už nepamirštamas 
ne tik anglų kalbos, bet ir gy
venimo pamokas. Ir tegu pa
vilnio kalvelės smiltys būna 
Jums tokios lengvos, kaip 
lengva ir jauku aplinkiniams 
buvo gyventi ir dirbti kartu su 
Jumis". 

Paruošė 
Emilija J. Valantinienė 

LINKUVOJE PAMINĖTI 
LIETUVIŠKOS 

SPAUDOS PLATINTOJAI 

Pakruojo rajone, prie Linku
vos gimnazijos, atidengta pa
minklinė lenta Linkuvos para
pijos knygnešiams, darakto
riams, spaudos platintojams. 

Ceremonijoje sekmadienį 
dalyvavo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kurio 
tėvas ir senelis yra gimę prie 
Linkuvos. 

Po paminklinės lentos ati
dengimo posėdžiavo Linkuvos 
500 metų sukakties minėjimo 
komitetas, vadovaujamas Vy
tauto Didžpetrio. 

2000-aisiais metais sukaks 
500 metų, kai istoriniuose šal
tiniuose buvo paminėtas Lin
kuvos vardas. 

1998 metų vasarą prie buvu
sios NKVD būstinės Linku
voje bus atidengta paminklinė 
lenta kovotojams už Lietuvos 
laisvę, bažnyčios šventoriuje 
bus pastatytas paminklas, su
mūryta parapijų tremtinių 
siena, kurioje bus nurodytos 
tremtinių šeimų pavardės ir 
kaimai, iš kurių jie buvo 
išvežti. 

Linkuvos jubiliejui paminėti 
renkamos lėšos, speciali są
skaita yra atidaryta Lietuvos 
Žemės ūkio banko Pakruojo 
skyriuje. 

(BNS) 

A.tA. 
DR. ANTANAS MINDAUGAS 

GAUSAS 
Gyveno Boscobel, WI, anksčiau Čikagoje, Bridge-

port apylinkėje. 
Mirė 1997 m. rugpjūčio 3 d., 8:30 vai. vakaro, sulau

kęs 67 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. 
Nuliūdę liko: žmona Margaretha Gausienė Knittel, 

dukterys — dr. Robertą Gausaitė, Christina Gausaitė, 
sūnus dr. John Gausas; uošvė Emma Knittel-Wuerfel 
Vokietijoje. 

Velionis buvo sūnus a.a. pulk. Antano ir a.a. Kazi-
mieros Elzbietos Gausų, brolis a.a. Jono, uošvis a.a. 
Moritz Friedrich Knittel. 

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. iš 
Petkus-Lemont laidojimo namų velionis buvo nu
lydėtas j Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 
10 vai. ryto buvo paaukotos šv. Mišios už jo sielą. Po 
šv. Mišių velionis Antanas buvo palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, uoivė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. 
Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
VANDAI ŽILINSKIENEI 

Australijoje mirus, gilią užuojautą reiškiu 
artimiems draugams — ALBERTUI ir OSKA
RUI KREMERIAMS ir jų šeimoms. 

Elena Švažienė 

PAŽAISLIO VIENUOLYNO FONDUI 
(per įgaliotinį Algį Liepinaitį) lankstinukų apie Pažaislio Vienuolyną 

svetimomis kaktomis išleidimui aukojo: 
Dr. V. Dubinskas $200, Leo ir Stasė Kantu* $110. Antanina 

Vasiukevičiene $100, (a.a. Juozo Vasiukevičiaus atminimui). Dr. P.l. 
Jokubka $100 (spalvotom skaidrėm), Mrs. Terese Norkus $100, Mr. ir 
Mrs. Stasys Tikuise $100, Stasys Paulauskas $89, Romas Pūkštys 
(Transpak) $60, O.P. $BO, Mr. ir Mrs. Atgis Liepinaitis $60 (i i viso 
$750), Mr. ir Mrs. L Kirkus $60, Mrs. Angele Kateiiene $$0, Dr. Birut* 
Kasakaitiene $60, Stasė ir Jonas Šiaučiūnas $60, Prel. Juozas Prun-
skis $60, Mr. ir Mrs. J. Brizgys $60, Gražina lukauskiene $20, Emilija 
Paužuolienė $10. 

Aukokime Pažaislio Vienuolyno fondui, nes jis supažindina 
svetimtaučius su vienuolyno viduramžių menu, baroko stiliaus 
architektūra, taip pat su skriaudomis, kurias padarė per Lietuvą perėję 
siaubingi karai. 

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Pažaisli* Fund, 

c/o Sra. of St. Caslmir, 
2601 W. Marquatta Rd., 
Chlcago, IL 60629-1817. 

Aukas galima nurašyti nuo „Income Tax". Ant čekio užrašykite: 
„Pažaislio Vienuolyno fondas". 

JOB OPENING AT JBANC 

The Jolnt Baltic American National Commltte announces 
the opening of the followtng posltlon: 

COMMUNITY OUTREACH COORDINATOR 

Prlmary responsibilities are coordinatlng communlty 
outreach actrvltles of JBANC by developlng grassroots 
strategies, researchlng and tracklng legJslatlve lssues 
atid draftlng Informatlonal materlals. 
Also. maintalnmg ofncc opcratlons. lncludlng bookkeeptng. 
Ouallficatlona: 
• BA/BS degree 
• U.S. cltlzen 
• Interest and knowiedge of potiucal process and of Balne States 
• Proflclency of one of the Baltic language preferred 
• Strong wrltten and verbai Communications skUls. 
Reapond by August 23 to: 

Ingrida Lusis. JBANC Chalr 
446 Wlndover Are, HW 

Vlenna. VA 22180 
or: JBANC. faz (301) 309-1406 

Elena Pareigytė 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chlcago 

2212 VVest Cermak Road, Cnicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



• • • F 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJOS GARBEI LIETUVIŲ LAIVININKŲ 

Š.m. rugsėjo 12 d. Pa
nevėžio V. Žemkalnio gimnazi
joje vyks mokytojų ir buvusių 
gimnazijos mokinių, gyve
nančių užsienyje, susitikimas. 
Visi kviečiami dalyvauti. In
formacijos teikiamos, parašius 
gimnazijos direktoriui E. Ur
bonui, V. Žemkalnio gimnazi
ja. Smėlynės 29, 5319 Pa
nevėžys. Lietuva. 

„Draugo" renginių komi
tetas ir administracija nuo
širdžiai dėkinga talkininkams: 
Algirdui Čepėnui, Vaciui 
Jakovickui, Vitaliui Lekec-
kui, Kaziui Rožanskui ir 
Antanui Valavičiui, vaiši
nusiems gausius vasaros 
šventės (rugpjūčio 3 d.) lanky
tojus gaivinančiais gėrimais. 

Verta nusivežti vaikus, o 
gal ir patiems nuvykti ir 
pamatyti milžinišką, 445 pėdų 
iigio, ' 3,600 tonų Amerikos 
karo laivą ,,USS Fahrion", ku
ris praėjusį sekmadienį at
plaukė į Čikagos Navy Pier 
uostą. Nemokamai laivą gali
ma apžiūrėti kasdien nuo 1 iki 
7 vai. popiet. Laivynas ruo
šiasi šį 30 metų senumo laivą 
„paleisti į pensiją" metų pa
baigoje. Karo laivas „USS 
Fahrion" Navy Pier uoste bus 
iki rugpjūčio 10 d. 

„Draugo" administracijo
je galima įsigyti įdomią vaiz
dajuostę su Skersnemunės, 
Veliuonos, Raudonės, Jurbar
ko apylinkių vietovaizdžiais. 
Vaizdajuostė visai nauja, ge
rai pagaminta, tinka ir pa
tiems, ypač iš tų vietovių kilu
siems, pasigrožėti ir kitiems 
parodyti. Kaina tik 20 dol., — 
tai daug pigiau, negu kelionė į 
Lietuvą patiems savo akimis 
tas vietoves pamatyti. 

Pasaulio lietuvių centro 
metinė gegužinė — sku
bančios vasaros šventė — bus 
rugpjūčio 17 d., nuo 12 vai., 
centro sodelyje. Subėgę iš arti
mesnių ir tolimesnių vietovių, 
susitiksime daug draugų bei 
pažįstamų, o jei pasiseks, 
užmegsime ir naujas pažin
tis... Algimanto Barniškio 
linksma muzika ir daina visus 
sutiks ir maloniai nuteiks. 
Savo skambia daina talkins ir 
iemontiškė Jūra Bakaitienė. 
Bus skanus maistas, malonus 
patarnavimas, linksmi drau
gai; bus galima pašokti, padai
nuoti, pasportuoti. Pasinaudo
kime ta proga, nes kitą mė
nesį PLC rudens sezono ati
darymas bus jau po stogu — 
salėje. Visus kviečia PLC ren
giniu komitetas, o savo daly
vavimu prisidėsite ir prie šio 
centro išlaikymo. 

Chicagoje ir apylinkėse 
ruošiamų lietuviškų rengi
nių kalendorius skaitytojų 
informacijai "Drauge" spaus
dinamas kiekvieno mėnesio 
pirmos savaitės laidoje. Orga
nizacijos, pageidaujančios, 
kad jų numatomi renginiai 
būtų įrašyti rugsėjo mėn. 
kalendoriaus laidoje, prašomi 
nedelsiant pranešti JDraugo" 
redakcijai. Pranešimus pra
šome siųsti raštu — laišku ar 
faksu. Kiekvienas pranešimas 
turi būti pasirašytas prane-
šančiojo asmens pilna pa
varde, nepamirštant pažymė
ti ir telefono numerį. Telefonu 
renginių registracijos neprii
mame. 

Čikagos Lietuvių preky
bos rūmų golfo diena vyks 
rugsėjo 27 d. J. Lieponio „Old 
Oaks" golfo klube. Norintieji 
dalyvauti, prašomi kreiptis į 
David Gaidas, Jr, tel. 708-974-
4410. 

Santaros—Šviesos suva
žiavimo literatūros vakare 
rugsėjo 4-7 d. Lemonte daly
vaus Vitalija Bogutaitė, Karlis 
Jirgens, Eglė Juodvalkė, Ni
jolė Martinaitytė, Almantas 
Samalavičius ir Liūne Sute
ma. 

Ateinanti rudenį, spalio 
mėn. JDraugas" rengia seriją 
koncertų, kuriuos atliks jauni 
menininkai iš Lietuvos: so
pranas Aušra Cicėnaitė, te
noras Vaidas Vyšniauskas 
ir akompaniatorė Eugenija 
Kuprytė. Solistai dalyvavo 
Čikagos lietuvių operoje, o 
Lietuvoje jie atlieka daugelį 
pirmaeilių partijų. Koncertai 
bus Čikagoje, Lemonte, Los 
Angeles, Clevelande, Detroite, 
St. Petersburge ir keli koncer
tai Kanadoje. 

O gal laimėjote? „Draugo" 
vasaros šventės laimėjimų 
traukimo metu ne visi lai
mingųjų bilietėlių savininkai 
atsiėmė savo laimikiukus. Tad 
peržiūrėkite čia skelbiamus 
numerius: jeigu jų tarpe yra 
turimas, kreipkitės į „Draugo" 
administraciją ir galite atsiim
ti savo laimėtą dovaną. 
Oranžinės spalvos bilietėlių 
numeriai: 324560, 324458, 
324557, 324487, 324450, 
324373, 324434, 324376, 
324336, 324405, 324512, 
324386, 324481, 324383, 
324544, 3243%, 324550; vio
letinės spalvos bilietėliai: 

056817, 056923, 
056611, 056835, 
056690, 056875, 

DĖMESIUI 
Daugelis Čikagos lietuvių 

pažįsta kun. Antaną Markų, Kviečiame visus lietuvius, 
kuris, nors šiuo metu darbuo- turinčius savo laivus, atplauk-
jasi nelietuvių parapyoje, yra ti Michigan ežeru į Balzeko 

056822, 
056566, 
056548, 
056754. 

įsijungęs i lietuvišką, ypač 
Lietuvos Vyčių, veiklą. Jis 
turi ypatingą meilę Šiluvos 
Marijai, todėl ryžosi paruošti 
maldų knygelę lietuvių ir 
anglų kalba: ,A Novena to 
Our Lady of Šiluva" — 
„Novena į Šiluvos Mariją". 
Knygelė bus platinama ne tik 
lietuviams katalikams, bet ir 
angliškai kalbantiems tikin
tiesiems. Kun. Markus tikisi, 
kad ji bus išspausdinta iki šio 
rudens, iki Šiluvos atlaidų, 
kad Dievo Motinos meilė 
plačiau pasklistų, kad jos 
užtarimas lydėtų, ir lietuvius 
ir nelietuvius. 

Vienok pritrūko lėšų kny
gelės spausdinimui padengti, 
tad kun. Markus kreipiasi į 
visus lietuvius, prašydamas 
kuklios paramos šiam gra
žiam tikslui. Jeigu kas galėtų 
paaukoti kelis dolerius, pra
šomi čekius rašyti „Šiluva De-
votion" vardu ir pasiųsti: Fa-
ther Anthony Markus, Most 
Holy Redeemer Church, 9525 
South Lawndale Ave, Ever-
green Park, IL 60805. 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
MUZIKOS SĄJUNGOS 

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS 

Š.m. gegužės 20 d. Rinkime 
komisija išsiuntė sąjungos 
nariams laiškus, prašant bal
suoti už vieną iš dviejų kandi
datų SALMS pirmininko vie
tai. Vokai turėjo būti grą
žinami iki birželio 15 d. 

Buvo gauti 143 vokai — 
apie 60.6 proc. išsiųstųjų. Pa
teiktieji kandidatai: Dalia Vis-
kontienė iš Toronto, Canada, 
ir Faustas Strolia, Chicago, 
IL. Pagal balsų daugumą, 
išrinktas F. Strolia (108 bal
sai), o D. Viskontienė gavo 32 
balsus. 

Rinkiminę komisiją sudarė: 
dr. Leonardas Šimutis, Jr, 
Manigirdas Motekaitis ir Ka
zys Skaisgirys. 

Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus dalyvauti me
tiniame „Vilties vėjai" poky
lyje, š.m. spalio 4 d. 6 vai. vak. 
ruošiamame „Spirit of Chica
go" laive. Laivas iš Navy Pier 
išplauks 8 v.v. Bus proga susi
tikti su pažįstamais ir pa
sigėrėti įspūdingais Čikagos 
dangoraižių vaizdais. Numato
ma puiki vakarienė, gera mu
zika, šokiai. Visas pelnas ski
riamas vaistų ir medicinos 
aparatūros siuntimui Lietuvos 
ligoninėms ir prieglaudoms. 
Informacijai skambinti tel. 
708-422-8297. 

i'r.i::^ i-" r:.|iiii:iM ne vien savo skaitytojus informuoti, bet ir jų sveikata, todėl vasaros Šventėje buvo matuoja-
i- Kr.fi',osj»,ifiis ir atitekami kiti sveikatos patikrinimai Nuotraukoje kraujospūdį t. marijonų provinciolui 

. ii, :,,,:<iiii Petraičiui. MIC. matuoja Cook County ligonines medicinos sesuo; stovi (>s kaires): Benjamin Go, 
\1 h • •'.< Countv ligonines Gastroenterologijos gydytojas ir profesorius bei ,Ioe Kulys, kurio dėka gautos sveika
tos tikrinimo pasl:r.ii?os 

išvyką („pikniką), kuris ren
giamas sekmadienį, rugpjūčio 
24 d., New Buffalo, MI. No
rime įkurti naują laivininkų 
klubą — „Lithuanian Yacht 
Flotilla of Lake Michigan". 
Galėtume rengti ekskursijas į 
Michigan ežero uostus, į kitus 
ežerus, upes. 

Pirmasis visų lietuvių laivi
ninkų suplaukimas, papuošus 
laivus lietuviškomis tri
spalvėmis, bus šio renginio 
metu prie Balzeko Stone Birch 
Manor, New Buffalo, MI. 
Ežero pakrantė bus pažymėta 
lietuviška vėliava, tad rasti 
bus nesunku. Balzeko vasar
vietė yra kelios mylios į šiaurę 
nuo paties New Buffalo uosto. 
Daugiau informacijų galima 
gauti, skambinant 773-582-
6500. Jeigu oras būtų audrin
gas ar ežere labai didelės ban
gos, tuomet jachtų suplauki
mas atidedamas kitiems me
tams. 

Valentinas Krumplis 

8 ARTI IR TOLI 
LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 

CHEMINĖS DRAUGIJOS 
214 SUVAŽIAVIME 

Kiekvienais metais įvyksta 
du Amerikiečių cheminės 
draugijos suvažiavimai. Ar
timiausias bus š.m. rugsėjo 7-
11d. Las Vegas mieste. 

Ypatingas dėmesys atkreip
tinas į Alberta universiteto 
Kanadoje profesoriaus Jono 
C. Vėdero pranešimą apie vi
rusų stabdytojų sintetinį pa
gaminimą. Prof. Vėderas gavo 
organinės chemijos daktaro 
laipsnį iš Massachusetts tech
nologijos instituto. Jis yra 
gen. Povilo Plechavičiaus vai
kaitis. 

Medicinos chemijoje pra
nešimus taip pat padarys R. 
F. Dėdinas ir A V. Kriau
čiūnas; neorganinėje chemijoje 
— M. Balanda; geochemijoje 
G. A. Waychunas, o katalizėje 
— K J. Balkus, jaun. 

Stasys Šimoliūnas 

RENGIAMA „DIRVOS" 
GEGUŽINĖ 

„Dirvos", savaitraščio, lei
džiamo Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos, Cleveland, 
OH, ir „Vilties" draugijos va
saros šventė-gegužinė vyks šį 
sekmadienį, rugpjūčio 10 d., 
Liudos ir dr. Vinco Apanių 
sodyboje. Pradžia 1 vai. p.p. 

RELIGINIS KONKURSAS 

Šiemet religinio konkurso 
vertinimo komisiją sudaro 
kun. R. Krasauskas, dr. Mirga 
Girniuvienė, ses. Ona Mikai-
laitė, Eligijus Sužiedėlis ir 
ses. M. Bernadeta Matukaitė. 
Konkurso medžiagą siųsti iki 
š.m. rugsėjo 1 d.: Religinė 
komisija, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT 06260. Tuo 
adresu galima gauti ir plates
nių informacįjų apie kon
kursą. 

KONCERTUOS SOLISTĖ 
IŠ KAUNO 

St. Petersburgo Lietuvių 
klube rugpjūčio 10 d., sekma
dienio popietės metu, rengia
mas koncertas, kurio progra
mą atliks Kauno Muzikinio 
teatro solistė Violeta Sagai -
tytė-Lingailienė. Amerikoje ji 
koncertuoja nebe pirmą kartą: 
dalyvavusi Čikagos Lietuvių 
operos choro statytoje „Jūratė 
ir Kastytis", kartu su ,Ainių" 
ansambliu pasirodžiusi Kana
doje ir JAV. Solistei akompa
nuos jos dukra Ainė. 

Kuo taip susidomėję ..Draugo" vasaros .šventes (rugpjūčio 3 d J svečiai? 

Nagi Čikagos miesto polieijos pareigūno Uwrence ir jo keturkojo draugo K.bo demonstruojamais nusikaltėlių 
gaudymo metodais. Šventėje .šios įdomybes atsirado Joe Kulio dėka.. 

Visos nuotraukos šiame puslapyje J o n o Kuprio 

SVARBU MOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKŲ 

TĖVAMS 

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės ri
bose šiuo metu jau yra 
nemažai priešmokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus vaikų. 
Apylinkės LB valdyba su
sirūpino jų lietuvišku auk
lėjimu ir kviečia tėvus regis
truoti vaikučius į lituanistinę 
mokyklą, nes mokslo metų 
pradžia jau nelabai toli. 

Mokyklos ir registracijos 
reikalais raginama skambinti 
LB St. Petersburgo apylinkės 
Švietimo tarybos atstovui Sta
siui Morkūnui tel. 398-2489 
arba LB apylinkės vicepirm 
Vidai Meiluvienei, tel. 360-
1364 (vakarais). 

„Draugo" metinis pokylis 
įvyks rugsėjo 21 d. Martiniąue 
pokylių salėje. Stalus ar pa
vienius bilietus galima įsigyti 
JDraugo" administracijoje. 

Labai svarbus Pasaulio 
lietuvių centro renginys, 
„Moters savaitgalis", vyks š.m. 
spalio mėn. pabaigoje. Norime 
paprašyti, jei kas turite kokių 
pasiūlymų, naujų minčių, pa
sidalinkite su mumis. 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„1827 m. įkurta Palangos vais
tinė ir dabar tebeveikia. Pagal 
lietuvių liaudies receptą čia 
buvo gaminamas vaistažolių 
mišinys Trejos devynerios', 
susidedantis iš 27 dalių, šir
dies lašai, kurie buvo parda
vinėjami ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Rusijoje". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

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

(sk/ 
x Vytauto Didžiojo šauliu 

rinktinės administracija ren
gia linksmavakarius rugpjū
čio 2, 9 ir 16 d. 7 vai. vaka
ro, 2417 W. 43 St. Gros A. 
Barniškio orkestras. Bus už
kandžių, kavos. Veiks atgai
vos baras ir kiti įvairumai. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

(sk) 

x Ona Mazionytė, Chicago, 
IL, Lietuvos Dukterys, Chica
go, IL, Melrose Parko Lietuvių 
klubo iždininkas V. Rakaus
kas ir Cyril ir Joan Chrabot, 
Oak Brook, IL, visi, pratęsda
mi metinę Lietuvos našalaičio 
globą, kiekvienas atsiuntė po 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

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, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
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