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Susitiko Baltijos šalių 
ir JAV prezidentai

B. Dole kaltina B. Clinton 
naivumu Rusijos atžvilgiu

Vašingtonas, birželio 25 d. — 
Trijų Baltijos šalių prezidentai 
antradienį susitiko su JAV 
prezidentu Bill Clinton. Susi- 

j tikime daugiausia kalbėta Bal
tuos valstybių saugumo reika
lais.

Kaip praneša Lietuvos amba
sados JAV spaudos skyrius, 
prezidentai susirinko pusvalan
džio pokalbiui Baltųjų rūmų 
kabineto (vyriausybės) salėje, 

į Svečius pirmiausia pasveikino 
JAV prezidentas Clinton, pažy
mėdamas, kad jam ypač malonu 
priimti Baltijos šalių preziden
tus Baltuosiuose rūmuose. Po to 
iš eilės kalbėjo Latvijos, Lietu
vos ir Estijos prezidentai Gun
tis Ulmanis, Algirdas Brazaus
kas ir Lennart Meri.

Visi trys Baltijos šalių prezi
dentai pabrėžė ypatingų JAV 
vaidmenį, užtikrinant Baltijos 
šalių saugumą.

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pareiškė, kad JAV 
vyriausybės principinis spren
dimas dėl Baltijos šalių narys
tės NATO būtų ypač svarbus 
JAV pripažinimo aktas. Prezi
dentas pažymėjo, kad integraci
jos į Vakarų struktūras per
spektyva ir eiga sutelkė Lietu
vos visuomenę reformoms, įtvir
tino orientaciją į Vakarus. Tai 
taip pat padėjo pasiekti istorinį 
lūžį santykiuose su Lenkija.

A. Brazauskas pasakė, kad 
Lietuvos indėlis į nedalomą sau
gumą Europoje yra gerų santy- 

1 kių palaikymas su visais kaimy
nais. Įstojimas į Europos Sąjun
gą ir NATO atvertų papildomas 
galimybes santykių su šiomis 
kaimynėmis plėtojimui, iš
naudojant daugiašalių santykių 
suteikiamas galimybes.

Lietuvos prezidentas nurodė, 
•? kad Lietuva kuria savo ginkluo

tąsias pajėgas, kad jau prieš 
penkerius metus įrodė savo 
ryžtą apginti nepriklausomybę. 
Beje, Lietuva aktyviai daly
vauja „Partnerystės vardan tai
kos” programoje, aktyviai prisi
deda prie Dayton taikos susi
tarimų įgyvendinimo Bosnijoje.

Anot prezidento, labai svarbu, 
kad Vidurio Europos ir Baltijos 
valstybės kartu integruotųsi į 
NATO. Tai būtų aiškus signa
las, kad Vakarams rūpi Baltijos 
šalys, kad Vakarai remia jų 

j pastangas plėtoti demokratijos 
I ir rinkos ekonomikos reformas.

Lietuvos prezidentas pareiškė, 
I kad Lietuvos sugrįžimas į Euro

pą nebus įtvirtintas, kol Lietu
va netaps NATO narė. Jis pa
brėžė, jog ypatingai svarbu, kad 
Lietuva būtų paminėta, atsa
kant į klausimą „kas” yra per
spektyvios NATO narės, galin
čios pradėti stojimo procesą. Jis 
pridūrė, jog atsakymas į klau
simą „kada” viena ar kita šalis

Įteikti apdovanojimai Baltijos 
šalių prezidentams

Niujorkas, birželio 26 d. 
(AGEP) — Antradienį Niujorke 
trijų Baltijos šalių prezidentai 
Algirdas Brazauskas, Guntis 
Ulmanis ir Lennart Meri buvo 
apdovanoti už nuopelnus, stipri
nant Baltuos jūros šalių bend
radarbiavimą, saugumą bei eko- 

! nominį stabilumą.
Baltijos šalių prezidentus Ry

tų-Vakarų Studijų Institutas pa
gerbė iškilmingos vakarienės 
metu. Apdovanojimus įteikė 
JAV ambasadorė Jungtinėse 
Tautose Madeleine Albright.

k 1981 m. įkurtas institutas yra 
< privati transatlantiniais ryšiais 

įstos į NATO priklausys nuo 
kandidatų pasirengimo bei rea
lių saugumo poreikių.

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis pabrėžė, kad Baltijos 
šalys yra neatskiriama Vakarų 
pasaulio dalis, kad Europos Są
junga ir NATO buvo sukurtos 
šioms vertybėms apsaugoti.

Estijos prezidentas Lennart 
Meri pareiškė, jog Baltijos šalys 
padarė didžiulę pažangą per 
trumpą laiką. Anot Merio, labai 
svarbu, kad JAV vyriausybė 
griežtai pasmerktų įvairių Rusi
jos politinių sluoksnių daromus 
pareiškimus, grasinančius Bal
tijos šalims.

Prezidentas Clinton pažymėjo, 
jog Baltijos šalių pažanga iš 
tikrųjų nuostabi. Jis žavėjosi 
Baltijos šalių drąsa ir ryžtu, 
kovojant už nepriklausomybę. 
Jis pareiškė, kad JAV remia 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę ir saugumą. Dėl NATO, 
B. Clinton pabrėžė, kad pirmieji 
nauji NATO nariai neturėtų bū
ti paskutinieji, kad NATO plė
timo procesas atviras visoms 
Europos naujoms demokrati
joms.

Užsimezgušiame pokalbyje, 
Lietuvos prezidentas priminė, 
kad Lietuva, po ilgų okupacijos 
dešimtmečių, trokšta norma
laus, ramaus gyvenimo. Dėl to 
ir siekiama NATO narystės, ku
ri laiduotų saugumą, leistų ra
miai gyventi. A. Brazauskas pa
brėžė, jog svarbu, kad Lietuva 
dalyvautų NATO plėtimo proce
se;

Susitikime Baltuosiuose rū
muose dalyvavo ir Lietuvos už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys, Lietuvos ambasadorius 
JAV Alfonsas Eidintas. Tarp 
JAV vyriausybės atstovų buvo 
JAV viceprezidentas Al Gore 
(kuris su malonumu prisiminė 
savo viešnagę Taline 1995 m.), 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Strobe Talbott, pre
zidento nacionalinio saugumo 
patarėjas Anthony Lake, JAV 
ambasadoriai trijose Baltijos 
šalyse ir kiti.

Tai buvojau trečiasis Baltijos 
šalių prezidentų susitikimas su 
Bill Clinton. Pirmasis įvyko 
Niujorke 1993 m., o antrasis Ry
goje 1994 m.

Trys prezidentai antradienį 
atskrido į Vašingtoną iš Niu
jorko. Po susitikimo su B. Clin
ton, jie sugrįžo į Niujorką, kur 
vakare, per iškilmingą vaka
rienę, jiems buvo įteiktas Rytų 
ir Vakarų Studijų Instituto 
apdovanojimas.

Trečiadienį prezidentai grįžta 
į Vašingtoną, kur numatyti su
sitikimai su JAV gynybos sek
retoriumi William Perry, JAV 
Kongreso vadovais, spaudos 
atstovais.

besidominti organizacija, tirian
ti ekonominę, socialinę ir sau
gumo padėtį Vidurio ir Rytų Eu
ropoje bei buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Jos tikslas — palai
kyti demokratiniais principais 
besivadovaujančias visuomenes 
Vidurio ir Rytų Europoje. Tra
diciniais tapusiais kasmetiniais 
apdovanojimais pagerbiami tų 
valstybių vadovai, kurie pasi
žymėjo demokratinių vertybių 
puoselėjimu.

Baltijos šalių prezidentai ap
dovanoti ypač pabrėžiant jų iš
mintingą vadovavimą santy
kiuose su Rusija.

JAV Atstovų Rūmų narys demokratas Diek Durbin gegužės 22 d. Vašingtone buvo susitikęs su 
Lietuvos krašto apsaugos ministru Linu Linkevičium. Susitikimo metu min. Linkevičius padėkojo 
D. Durbin’ui už jo paramą, gerinant JAV ir Lietuvos ryšius. Linkevičius pabrėžė, kad įstojimas 
į Šiaurės Atlanto gynybinę organizaciją NATO yra svarbiausias Lietuvos siekis, paminėdamas, 
jog tuo tikslu Lietuva dalyvauja ir JAV vadovaujamoje Partnerystės Vardan Taikos programoje 
ir NATO vadovaujamoje taikos įvedimo operacijoje Bosnijoje. Pernai Diek Durbin pasiūlė pataisą 
JAV Nacionalinio Saugumo Atgaivinimo įstatymui, kuriame reikalaujama, kad visos Rytų ir 
Vidurio Europos valstybės būtų priimtos į NATO kai tik jos bus pajėgios įvykdyti visus NATO 
narystės įsipareigojimus. 

A. Brazauskas patvirtino 
JAV prezidentui, 

kad NATO narystė 
Lietuvai nepamainoma

Vašingtonas, birželio 26 d. 
(AGEP) — „Narystė NATO yra 
pagrindas mums užtikrinti savo 
saugumą”, pasakė Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
antradienį po pietų susitikęs su 
JAV prezidentu Bill Clinton, 
kiuris antradienį maždaug pusę 
valandos kalbėjosi su trijų Balti
jos valstybių vadovais A. Bra
zausku, Gunčiu Ulmaniu ir 
Lennart Meri.

Po susitikimo pokalbyje per 
„Amerikos balso” radiją, prezi
dentas A. Brazauskas pažymėjo, 
kad Baltijos šalių saugumas ir 
pastangos įstoti į NATO buvo 
pagrindinė susitikimo tema. 
„Aš pasakiau tiesiai, kad Lietu
va 70 metų šiame šimtmetyje 
buvo okupuota ir labai trumpai 
buvo nepriklausoma valstybė. 
Sakau, jūs turite suprasti mūsų 
šį norą ir veržimąsi”, sakė Lie
tuvos vadovas.

Jį lydėjęs užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys pažymėjo, 
kad Lietuvos pastangos įstoti į 
NATO grindžiamos keliomis 
prielaidomis. „Mes suprantame 
ir sakome, kad be saugaus Bal
tijos regiono, nebus saugios Eu
ropos. Tai vienas svarbiausių 
mūsų argumentų dabartinėje 
diskusijoje dėl NATO išplė
timo”, sakė ministras. Jis taip 
pat pabrėžė, kad „vienų valsty
bių saugumas negali būti didi
namas kitų valstybių sąskaita”.

Lietuvos ambasadorius Va-

Apdovanojimo iškilmėse daly
vavo apie 650 svečių, pramonės 
įmonių, bankų, teisės firmų bei 
verslo vadovai, lietuvių, latvių 
bei estų bendruomenių atstovai.

„Amerikos balso” radijas pra
nešė, kad už apdovanojimo me
tu surinktas lėšas institutas 
planuoja įsteigti savo filialus 
Baltijos valstybėse. Tokie 
filialai jau veikia Prahoje, 
Budapešte ir Varšuvoje.

Kartu su Baltijos prezidentais 
antradienį rytų-Vakarų Studijų 
Institutas pagerbė ilgametį 
„Pepsi Cola” įmonės prezidentą. 

šingtone Alfonsas Eidintas su
sitikimą pavadino sėkmingu.

Po susitikimo išplatintame 
Baltųjų Rūmų pranešime nuro
doma, kad JAV santykiai su 
Baltijos Šalimis yra stiprūs ir 
sėkmingai plėtojami. Baltijos 
šalys tampa gerais ekonomi
niais partneriais ir patikimais 
draugais.

Baltijos prezidentai susitiko 
su JAV gynybos sekretorium

Vašingtonas, birželio 26 d.— 
Toliau tęsdami savo vizitą į Va
šingtoną, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prezidentai trečiadienį 
susitiko su JAV gynybos sekre
toriumi William Perry.

Kaip praneša Lietuvos amba
sada JAV, susitikime buvo ap
tartas JAV ir Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas karinėje ir 
kitose srityse. Buvo aptartas ir 
NATO plėtimas. JAV vyriausy
bės pareigūnai pareiškė, kad 
NATO turėtų būti atvira Balti
jos valstybėms, ir taip pat kan
didatės, patenkinančios narys
tės reikalavimus, galės preten
duoti į narystę, pažymėjo JAV 
pareigūnai. Labai teigiamai 
buvo įvertintas Baltijos šalių 
dalyvavimas „Partnerystės var
dan taikos” programoje bei 
taikos palaikymo misijoje Bosni
joje. JAV vyriausybės atstovai 
pakartojo, kad JAV remia Balti
jos valstybių nepriklausomybę 
ir suverenumą.

Susitikime taip pat buvo pa
sikeista nuomonėmis dėl Balti
jos valstybių santykių su Rusija 
ir kitomis kaimyninėmis šali
mis, diskutuota apskritai dėl 
saugumo Baltijos regione.

Baltijos šalių prezidentai iš
reiškė ir užuojautą Saudi Ara
bijoje žuvusių JAV karių šei
moms ir artimiesiems bei JAV 
vyriausybei.

Susitikime dalyvavo ir Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys bei ambasadorius 
JAV Alfonsas Eidintas, JAV gy-

Pranešime sakoma, kad prezi
dento B. Clinton administraci
ja yra tvirtai už Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos integravimą į 
transatlantines stuktūras (t. y., 
NATO — Red.). JAV nori panai
kinti šaltojo karo padarinius be 
naujo pasidalinimo į blokus, 
pabrėžiama dokumente. Dabar
tinė JAV administracija rėmė ir 
toliau rems Baltijos šalių 
suverenumą, demokratiją ir 
perėjimą į rinkos ekonomiją.

Pranešime taip pat minimas 
ir Baltijos šalių dalyvavimas“ 
taikos įgyvendinimo operacijose 
Bosnijoje.

nybos sekretoriaus pavaduotojai 
Carter ir White, JAV ambasa
doriai Estijoje ir Latvijoje, kiti 
JAV pareigūnai.

Iš Pentagono trys prezidentai 
keliavo į JAV Kongreso rūmus, 
kur pirmiausia susitiko su At
stovų rūmų vadovu, respubliko
nu Kongreso atstovu Christo- 
pher Cox. Vėliau Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos delegacijos su
sitiko su Atstovų rūmų Tarp
tautinių santykių komiteto 
nariais Doug Bereuter, Ben Gil- 
man, Sam Gejdenson ir Gary 
Ackerman. Baltijos šalių vado
vai pabendravo ir su senatoriais 
Trent Lott (daugumos vadovas), 
Tom Daschle (mažumos 
vadovas), Wendell Ford ir Harry 
Reid.

Susitikimuose su įstatymų lei
dėjais buvo aptarti NATO plė
timo, santykių su Rusija ir ki
tais kaimynais bei kiti Baltijos 
šalių saugumo reikalai.

Trims prezidentams buvo su
rengti pietūs su žymiais poli
tikos apžvalgininkais William 
Safire (atstovaujantis laikraš
čiui „The New York Times”), 
Fred Hiatt (,,Washington 
Post”), Rowland Evans, Cord 
Meyer ir kitais. Įvyko ir bend
ra trijų valstybių vadovų 
spaudos konferencija JAV 
Nacionaliniame spaudos klube.

Vakare prezidentų A. Bra
zausko, G. Ulmanio ir L. Merio 
garbei JAV-Baltijos fondas su
rengė oficialų priėmimą.

Filadelfija, birželio 25 d. (AP) 
— Aštriai puldamas savo konku
rento užsienio politiką, Respub
likonas Bob Dole savo kalboje 
antradienį iškritikavo prezi
dento Bill Clinton „valstybinin
kais norinčių būti” štabą, ir už 
atnaujintą komunizmo kilimą 
Rusijoje apkaltino prezidentą.

JAV Respublikonų partijos 
statysimas prezidentinis kandi
datas, savo kalboje Pasaulinių 
Reikalų Tarybai Filadelfijoje, 
apkaltino B. Clinton naiviu 
JAV ir Rusijos santykių roman- 
tizavimu. Dole pareiškė, kad 
nuo Sovietų Sąjungos suskilimo 
Clinton tyčia stengėsi nematyti 
kai rusai laužė ginklų kontro
lės sutartis, ir ženklų, kad ko
munistinės pajėgos atgija.

„Likdamas pasyviu šių bei ki
tų neraminančių reiškinių aki
vaizdoje, prezidentas Clinton 
davė žalią šviesą pavojingiau
sioms tendencijoms naujoje Ru
sijoje”, pareiškė Bob Dole vers
lo bei visuomenės vadovams.

Antroje savo pagrindinių kal
bų užsienio reikalų klausimais 
šios rinkiminės kampanijos me
tu Bob Dole stengėsi iškelti stip
resnius kontrastus tarp savo ir 
prezidento pozicijų, pabrėžda
mas: „Yra skirtumas”.

Bet kaip ir gegužės mėnesį sa
kytoje kalboje apie JAV politi
ką Azijoje, jo pasisakymai ant
radienį Vidurio ir Rytų Europos 
klausimais rodo, kad dėl kai ku
rios politikos abu iš esmės suta
ria. Dole daugiausia nesutiko su 
Clintono iniciatyvų dažnumu, 
tempu ir nuoseklumu.

JAV viceprezidentas Al Gore, 
atsakydamas prezidento vardu, 
kaltino Dole šaltojo karo nostal
gija ir netiksliai pristatomais 

Sulaikytas indėlininkas, 
pistoletais išsireikalavęs 

savo pinigus
Vilnius, birželio 25 d. (AGEP)

— Antradienį apie 10 valandą 
ryto sulaikytas neviltin puolęs 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko indėlininkas Vladas Rū
kys, kuris pirmadienį, birželio 
24 d., grasindamas dviem pisto
letais, iŠ laikinojo banko admi
nistratoriaus išsireikalavo savo 
11,000 dolerių indėlį.

Pirmadienį apie 5:30 vai. po 
pietų Lietuvos Akciniame Ino
vaciniame Banke, savo kabine
te, buvo užpultas banko laikina
sis administratorius Romualdas

Seimas pratęsė 
pavasario sesiją

Vilnius, birželio 26 d. (AGEP)
— Lietuvos Seimas nutarė pra
tęsti pavasario sesiją iki liepos 
11-osios. Sesija turėjo pasibaigti 
šią savaitę. Už sesijos pratęsimą 
balsavo 58 Seimo nariai: 21 
parlamentaras buvo prieš ir 16 
susilaikė.

Praėjusią savaitę siūlymą pra
tęsti sesiją įregistravęs Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas tarp 
svarbiausiųjų likusių darbų 
minėjo galutinį balsavimą dėl 
Visuomenės informavimo prie
monių įstatymo, Seimo rinkimų 
įstatymo naujosios redakcijos, 
1996 metų valstybinio biudžeto 
patikslinimo, Šiaulių Laisvosios 
ekonominės zonos įstatymo pri
ėmimą.

Pagal Konstituciją, pavasario 
sesija turėjo baigtis birželio 30 
dieną.

faktais. Bet Gore pabrėžė, kad 
iš esmės Dole pritaria visais pa
grindiniais B. Clinton užsienio 
politikos klausimais, išskyrus 
dėl kūrimo JAV raketinės gyny
bos sistemos.

„Jis tik nori turinį pakeisti 
gąsdinimais ir ‘pračiuožti’ pro 
pagrindinius situacijos faktus”, 
pareiškė Gore, komentuodamas 
Dole pasisakymus dėl JAV po
litikos Bosnijoje.

Iš senatoriaus pareigų pasi
traukęs Bob Dole žadėjo „atsta
tyti Amerikos vadovaujančią ro
lę” ir kaltino Clinton’ą, kad jis 
Amerikos interesus stato žemiau 
Rusijos ar Amerikos sąjungi
ninkų. „Eroje, kai pasaulinių 
reikalų ‘žemės plokštės’ daro 
milžiniškus judėjimus, negali
me patikėti Amerikos vadova
vimo asmenims, kurie tik norė
tų būti valstybininkais ir tebe- 
kenčia nuo po-Vietnaminio sin
dromo... nuo iliuzijos, kad komu
nizmas pats žlugo, o ne buvo 
pastūmėtas”, kalbėjo B. Dole.

Žvelgdamas į liepos 3 dieną 
įvyksiantį antrą Rusijos prezi
dentinių rinkimų turą, Dole su
švelnino anksčiau išsakytą ašt
rią kritiką prezidentui Boris 
Jelcinui dėl bombardavimų Če
čėnijoje ir neseniai pradėtų re
presijų prieš Rusijos žydus. Dole 
davė Jelcinui kreditą už jo 
„centrinį vaidmenį Sovietų Są
jungos žlugime” ir išreiškė vil
tį, kad Jelcinas būtų perrinktas.

Kalbėdamas apie buvusių so
vietinių respublikų priėmimą į 
NATO, Bob Dole peikė Clinto- 
ną, kad jis „tyčia delsia”. Bet 
pirmojo Rusijos rinkimų turo 
birželio 16 d. išvakarėse B. Dole 
labai rūpestingai stengėsi neuž
gauti ir Rusijos nacionalistų.

Visokavičius. Plėšikas, grasin
damas dviem pistoletais, parei
kalavo grąžinti jo indėlį, laiky
tą šiame banke iki jo įšaldymo.

Jau nustatyta plėšiko asme
nybė — tai banko indėlininkų 
teisių gynimo koordinacinės 
tarybos narys, 47-erių metų V. 
Kukys. „Lietuvos ryto” žinio
mis, kai V. Kukys prasibrovė į 
R. Visokavičiaus kabinetą, ban
ko administratorius tuo metu 
kalbėjosi su „The Bank of New 
York” viceprezidente N. Gurfin- 
kel iš JAV dėl tolesnių bankų 
kontaktų.

Išsitraukęs du pistoletus ir 
atlaužęs gaidukus, V. Kukys 
teigė esąs „už įstatymo ribų” ir 
kad jam nesą ko prarasti. R. Vi
sokavičius liepė banko tarnau
tojams atnešti į kabinetą užpuo
liko reikalautą sumą. Paėmęs 
pinigus, V. Kukys pasirašė juos 
gavęs ir pasišalino, įspėjęs, kad 
pistoletai užtaisyti.

Policija nedelsiant pradėjo plė
šiko paieškas ir po 16 valandų 
jį sulaikė.

KALENDORIUS

Birželio 28 d.: Šv. Irenėjas, 
vyskupas, kankinys (mirė 202 
m.); Gaudrė, Rėdą, Tulantas.

Birželio 29 d.: Šv. Petras ir 
Paulius, apaštalai (mirė 64 ir 67 
metais Romoje); Benita, Matigir- 
das, Gedrime. 1893 m. gimė ge
ografas ir visuomenininkas Ka
zys Pakštas. 1932 m. mirė kuni
gas, poetas, „Lietuvių tautos 
dainius” Jonas Mačiulis — Mai
ronis.
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Redaktorė Irena Regienė

LIETUVOS OLIMPINĖJE 
RINKTINĖJE 64 ASMENYS

Atlantos olimpinėse žaidynėse 
dalyvaus iki šiol didžiausia 
istorijoje Lietuvos olimpinė 
rinktinė: sąrašuose — 64 sporti
ninkai. Šį sąrašą patvirtino Lie
tuvos tautinio olimpinio komite
to vykdomasis komitetas. Lietu
viai tikisi dalyvauti 15-os spor
to šakų varžybose.

Šiuo metu Lietuvos olimpinės 
misijos sąraše — įskaitant 
vadovus, trenerius, gydytojus, 
masažistus, mechanikus (dvira
čių) — 102 asmenys. Misijos 
vadovas — LTOK viceprezidentas 
Stasys Šaparnis. Tarp trenerių 
— trys užsieniečiai: du iš JAV 
(krepšinis, plaukimas), vienas — 
iš Rusijos (dviratininkų).

Prieš ketverius metus olimpi
nėse žaidynėse Barcelonoje Lie
tuvai atstovavo 47 sportininkai. 
Jie dalyvavo 11-os sporto šakų 
varžybose.

Čia pateikiamas Lietuvos 
olimpiečių ir jų trenerių są
rašas:

Baidarių ir kanojų irklavi
mas — dvivietė baidarė: Vidas 
Kupčinskas/Vaidas Mizeras; 
treneris Juozas Gedminas (visi 
ir Kauno).

Boksas — Vitalijus Karpa- 
čiauskas; treneris Julius Kibąs 
(abu iš Panevėžio); (atsarginis: 
Rimantas Prišmantas, panevė
žietis).

Dviratis — vyrai — trekas/ 
plentas: Artūras Kasputis, 
Remigijus Lupeikis; trekas: 
Artūras Trumpauskas, Min
daugas Umaras, Linas Balčiū
nas, Raimondas Vilčinskas; 
plentas: Ivanas Romanovas, 
Donatas Virbickas, Arnoldas 
Saprykinas, Saulius Ruškys (vi
si iš Klaipėdos), Raimondas 
Rumšas (Šilutė); treneriai Nar
sutis Dumbauskas, Vaclovas 
Šiugždinis (abu iš Klaipėdos);

Moterys — plentas: Diana 
Žiliūtė, Jolanta Polikevičiūtė, 
Rasa Polikevičiūtė; trekas: 
Rasa Mažeikytė (visos iš Pa
nevėžio, Rita Razmaitė (Šiau
liai); treneriai Valerijus Kono- 
valas, Antanas Jakimavičius 
(abu iš Panevėžio), Boris Vasil- 
jev (iš Rusijos, Maskvos);

Džiudo — Algimantas 
Merkevičius; treneris Petras 
Vinciūnas (abu iš Kauno).

Laisvosios imtynės — 
Ričardas Pauliukonis; treneris 
Sergejus Kasimovas (abu iš 
Klaipėdos).

Graikų-romėnų imtynės — 
Remigijus Šukevičius (iš Kau
no), Ruslan Vartanov; treneris 
Eduardas Fainšteinas (abu iš 
Vilniaus).

Irklavimas — Vyrai — dvi
vietė be vairininko: Juozas 
Bagdonas/Einius Petkus; trene
ris Kęstutis Bartkus (visi iš Vil
niaus). Moterys — vienvietė: 
Birutė Šakickienė; treneris Al
girdas Arelis (abu iš Kaimo).

Krepšinis — Arvydas Sabonis 
(Kaunas), Šarūnas Marčiulionis 
(Vilnius), Artūras Karnišovas 
(Vilnius), Gintaras Einikis, Ri
mas Kurtinaitis, Darius Lukmi- 
nas, Saulius Štombergas, Da
rius Maskoliūnas, Kęstutis Šeš
tokas, (visi iš Kauno), Eurelijus 
Žukauskas (Klaipėda), Virgili
jus Praškevičius, Tomas Pačė- 
sas; treneriai Vladas Garastas 
(visi iš Kauno), Jonas Kazlaus
kas (Vilnius), Don Nelson (JAV).

Lengvoji atletika — 
Aukštis; Nelė Žilinskienė.

Septynkovė: Remigija IMaza- 
rovienė (abi iš Vilniaus).

Rutulys: Saulius Kleiza 
(Kaunas).

Diskas: Virgilijus Alekna 
(Vilnius), Vaclovas Kidykas.

Ietis: Rita Ramanauskaitė, (iš 
Kauno).

Trišuolis: Audrius Raizgys (iš 
Kauno).

Ėjimas: Sonata Milušauskai- 
tė (Birštonas), Valdas Kazlaus
kas (Druskininkai).

Maratonas: Stefanija Stat
kuvienė, Dainius Virbickas (abu 
iš Vilniaus), Pavelas Fedorenko 
(Panevėžys), Česlovas Kundro
tas (Šiauliai); treneriai Kęstutis 
Šapka, Romanas Pšigockis, Ri
mas Kalibatas (visi iš Vilniaus).

Gimnastika (meninė) — 
Kristina Kliukevičiūtė; trenerė 
Sigita Mackonienė (abi iš Vil
niaus).

Plaukimas: — 50 ir 100 m 1. 
st.: Raimundas Mažuolis, 50 ir 
200 m 1. st.; Laura Petrutytė 
(abu iš Vilniaus) 50 ir 100 m 1. 
st., 100 m peteliške: Dita Žel
vienė; 100 m nugara: Mindau
gas Špokas, 100 m krūtine: Ne
rijus Beiga (visi iš Kauno), 200 
m nugara: Arūnas Savickas, 100 
m nugara: Darius Grigalionis 
(abu iš Panevėžio), 100 ir 200 m 
peteliške: Mindaugas Bružas 
(Klaipėda); Lietuvos komanda 
taip pat dalyvaus 4 x 100 m 
vyrų kombinuotos estafetės var
žybose; treneriai Evaldas Sky
rius, Evaldas Belevičius (abu iš 
Kauno), Mark Taylor (JAV).

Sunkioji atletika. — 
Ramūnas Vyšniauskas; treneris 
Bronius Vyšniauskas (abu iš 
Klaipėdos).

Šaudymas (stendinis) — 
Daina Gudzinevičiūtė; treneris 
Leonas Molotokas (abu iŠ Vil
niaus).

Stalo tenisas — Rūta Gar- 
kauskaitė; trenerė Roma Gar- 
kauskienė (abi iš Kauno).

Šiuolaikinė penkiakovė — 
Andrejus Zadneprovskis; trene
ris Edmundas Margevičius (abu 
iŠ Kauno).

Pastaba: treneriai S. Macko
nienė, R. Garkauskienė, B. Vyš
niauskas, S. Kasimovas, E. Be
levičius, nors ir vyks į žaidynes, 
akreditacijų dar nėra gavę.

Arvydas Sabonis Nuotr. Portland Trail Blazers

ARVYDAS SABONIS - 
LIETUVOS KREPŠINIO 

SIELA
Arvydas Sabonis dar naujokas 

NBA, nors Europoje jis jau dau
giau nei dešimtmetį yra krep
šinio legenda, kurį prasidėjo 
Kauno „Žalgirio” komandoje, 
kai septyniolikmečio Sabonio 
žvaigždė sužibo pirmą kartą, ir 
švytėjo žaidžiant už Sovietų Są
jungos komandą, vėliau Lietu
vos pirmojoje olimpinėje koman
doje, Madrido „Real”, o dabar — 
Portlando „Trail Blazers”.

Pirmasis Sabonio sezonas 
NBA prasidėjo lėtai, bet pro
duktyviai. Vyriausiasis treneris 
P. J. Carlessimo, Seton Hali 
universitete treniravęs ir kitą 
Lietuvos krepšinio žvaigždę 
Artūrą Karnišovą, nuogąs
taudamas, kad per ilgą aštuo
niasdešimt dviejų NBA lygos 
rungtynių sezoną senos ir nau
jos Sabonio tfaumos gali 
atsiliepti pagrindinio centro 
žaidėjo fizinei būklei, nenorėjo 
leisti „Sabui” žaisti ilgiau nei 
pusę žaidimo.

Tačiau sezonui įsibėgėjus, ir 
Arvydo kojoms išlaikant krūvį, 
lietuvio krepšininko žaidimo 
trukmė pailgėjo, ir visai nenuo
stabu, kad tuo pačiu išaugo ir 
Portlando sėkmė aikštėje. Kovo 
pradžioje Saboniui pradėjus 
žaisti pirminiame penketuke, 
„Trail Blazers” netruko laimėti 
septynias pergales iš eilės, 
vienu metu laimėjo aštuonioli
ka iš dvidešimties rungtynių ir 
pabaigė sezoną kaip viena ge-

Alia Jūratė Arbaitė ir Kelley Wilkenson po tarptautinių vandens baleto 
varžybų Dusseldorf, Vokietijoje.

ALIOS ARBAITĖS LAIMĖJIMAI
Šių metų birželio mėn. pra

džioje Alia Jūratė Arbaitė iš 
Tuscon, Arizona, Denver, Colo- 
rado,. vykusiose „American 
Junior Olympic” varžybose, 
vandens balete (sycronized 
svvimming), vienete iškovojo 
pirmą vietą — tapo Amerikos 
jaunių čempione!

Gegužės 17 d. tarptautinėse 
šio sporto varžybose, Dusseldorf,

Vokietijoje, iš 117 dalyvių, 
vienete (solo), Alia Arbaitė 
pasiekė 6-tą vietą. Dvejete su 
Kelly Wilkinson — septintą 
vietą.

Sveikiname Amerikos jaunių 
čempionę Alią Arbaitę ir lin
kime sėkmės siekiant aukščiau
siųjų olimpinių laurų.

A.N.

riaušių NBA komandų.
Sezono metu žaisdamas po 

dvidešimt dvi minutes, Sabonis 
vidutiniškaisurinkdavo vos 
daugiau nei keturiolika taškų ir 
per rungtynes pagaudavo septy
nis atšokusius kamuolius. 
Tačiau kur.Jtąs svarbesnė (nei 
statistiniai duomenys) yra Sabo
nio įtaka koipandai. Carlessimo 
sako, jog..Sabonis „puikiai 
jaučia žaidimą..., o to negalima 
išmokyti... jis yra vienas iš tų re
tai pasitaikančių žaidėjų, kurie 
padaro savo komandos draugus 
geresniais”^

Pasibaigūš reguliariam se
zonui ir artėjant svarbiausioms 
čempionato ^finalinėms varžy
boms, Carlessimo leido Saboniui 
žaisti daugiau nei trisdešimt mi
nučių per rungtynes, kas davė 
nuostabius rezultatus — viduti
niškai per * vienas rungtynes 
Sabonis surinkdavo dvidešimt 
šešis taškusir pagaudavo dvyli
ka atšokusių kamuolių.

Arvydas sako, kad daugiausia 
pastangų prisitaikyti NBA 
pareikalavo žaidimas gynyboje. 
Europoje leidžiama zoninė gy
nyba, tuo tarpu NBA kiekvie
nas žaidėjas turi asmeniškai 
dengti kitą žaidėją — vienas 
prieš vieną. Trijų sekundžių 
(ties centro linija) taisyklės taip 
pat griežčiau laikomasi JAV nėi 
Europoje.

Portlando sirgaliai iš pat pra
džių šiltai sutiko „Sabą”, ir jis 
netrukus tapo vienu populia
riausiu komandos žaidėju. Ilga
mečiai „Trail Blazer” gerbėjai 
sako, kad Sabonis jiems. pri
mena buvusį Portlando puikų 
žaidėją Bill Walton. Iš tiesų, 
tarp šių krepšininkų yra daug 
panašumų, net ir tai, kad abiejų 
sportinėms karjeroms trukdė 
kojos ir pėdos traumos.

Nepaisant, kad Arvydo trau
mos riboja jo judrumą, Sabonis 
perduoda ir meta kamuolį kaip 
gynėjas — talentas, kuris 
nelieka nepastebėtas jo ko
mandos draugų. „Kai Arvydas 
turi kamuolį, — sako puolėjas 
Harvey Grant, — bet kuriuo 
metu turi būti pasiruošęs gali
mam kamuolio perdavimui”.

Ir vis tik „Sabas” gana gerai 
prisitaikė prie savo fizinių apri
bojimų. Kaip ir daugelis kitų 
aukšto lygio sportininkų, jis 
išmoko žaisti nepaisydamas 
skausmo, kuris ko gero sustab
dytų menkesnio charakterio 
žmogų. Paklaustas apie pėdos 
traumą, Arvydas atsakė su

STALO TENISAS 
BOSTONE

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos III aukšto salėje š.m. 
birželio 8 d. vyko metinis stalo 
teniso turnyras. Turnyre daly
vavo lietuvių ir portugalų ko
mandos — 20 asmenų. Rungty
nes organizavo Česlovas Kiliu
lis.

Žaidėjai buvo suskirstyti į 
„A” ir „B” grupes. „A” klasėje 
I vietą laimėjo J. Carlos, H v. — 
M. McCarthy ir III — J. Macha- 
do. „B” klasėje I v. atiteko M. 
Pareirai, II v. — M. Silvai ir m 
v. — Algiui Skabeikiui.

Po rungtynių svečiai buvo pa
vaišinti lietuviškais patiekalais 
ir laimėjusiems įteiktos dova
nos. Portugalai pakvietė lietu
vius ateinantį sezoną žaisti jų 
klube, Bostono priemiestyje —- 
Sumerville.

Prieš išsiskirstant Č. Kiliulis 
padėkojo visiems turnyro daly
viams už dalyvavimą varžybose, 
pabrėždamas, kad ateinantį se
zoną bus kviečiama daugiau ko
mandų dalyvauti lietuvių ruo
šiamame metiniame stalo 
teniso turnyre.

k.n.

humoro gaidele. „Mano pėda? Ji 
nuolat skauda. Man neramu tik 
tada, kai ji neskauda”.

Jei sezono pradžioje Sabonis 
kėlė smalsumą, tai per šiuos 
metus jis užsitarnavo pasi
tikėjimą. Vasario mėnesį jis 
buvo išrinktas žaisti NBA visų 
žvaigždžių naujokų varžybose ir 
buvo laikomas vienu geriausiu 
nauju žaidėju lygoje. Tačiau 
paskutiniuoju metu net ir šis 
įvertinimas atrodo pernelyg 
menkas Sabonio pasiekimams 
apibūdinti. Ši nuomonė atsi
spindi ir Jack Magruder, Ari
zonos „Daily Star” krepšinio 
komentatoriaus pastaboje apie 
tai, kad Jei Sabonis turėtų svei
kus kelius, jis galėtų būti kandi
datu ‘Vertingesnio žaidėjo’ titu- 
lui”!‘ ?

Jei Sabonio reputacija ir buvo 
žinoma, tai pats jo žaidimas 
buvo atradimas NBA sportinin
kams bei treneriams. „Phoenbc 
Šuns” komandos vyriausias ad
ministratorius Brian Colangelo 
sako, kad Arvydo meistriš
kumas „yra tiesiog neprilygs
tamas tokio ūgio žaidėjui”. Port
lando treneris sutinka, pridur
damas, jog Sabonis yra tas,taip 
retai sutinkamas žaidėjas, kuris 
gali padaryti savo komandos 
draugus geresniais žaidėjais. 
„Jis turi įgūdžius, kuriuos 
paprastai turi žemesnio ūgio 
žaidėjai, — sako Carlessimo, 
— kaip gynėjas, kuris meta 
ir perduoda kamuolį, bet Sa
bonis visa tai atlieka būdamas 
septynių pėdų ir trijų colių”.

Ne mažesnį įspūdį Sabonis 
daro ir savo bendražygiams. Los 
Angeles „Lake” centro žaidėjas 
Vlade Divac sako: „Jis yra pats 
geriausias aukštaūgis, prieš 
kurį man yra tekę žaisti”. 
Phoenix treneris Cotton Fitz- 
simmons lakoniškesnis: „Sabo
nis yra sunkvežimis”.

Žaisdamas JAV Arvydas jau
čiasi atsigavęs. „Lyg būčiau 
NBA iš naujo gimęs... Nesi
jaučiu kaip trisdešimt vienerių 
metų... Noriu jaustis jaunu, bet 
mano kūnas neleidžia”. Vis dėl
to, Sabonis neturi jokios šird
gėlos, kad politika bei fiziniai 
negalavimai trukdė jo karjerai. 
„Aš laimingas būdamas čia ir 
nesigailiu dėl to, kur likimas 
buvo mane nunešęs”.

Pasibaigus penkerių metų 
sutarčiai, kurią Arvydas pasi
rašė su Portlandu, Sabonis 
tikisi tuo pabaigti savo įspū
dingą karjerą. Pakankamai 
laiko kitoms olimpinėms žaidy
nėms ir galimybei dalyvauti 
NBA čempionate. Tikėkimės.

Kęstutis Pocius ir
Diana Vaškevičiūtė-Smith
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Futbolas Čikagoje
UŽTEKO TIK TOLIMOS 

PERKŪNIJOS
Prieš savaitę teisėjai dėl trum

pos audros nutraukė Lombard, 
IL, vykusias čekų „Spartos” ir 
„Lituanicos” rungtynes, kai 
mūsiškiai vedė 1-0. Istorija 
pasikartojo ir praėjusį sekma
dienį (birželio 23 d.) Burbank, 
IL, vykusiame lenkų „Highlan- 
ders” — „Lituanicos” susi
tikime, tik šį kartą net didesnio 
lietaus nebuvo, nors tolumoje 
perkūnas kelis kartus sugriau
dė. ;Antrasis kėlinys; buvo vos 
pradėtas (lenkai vedė 1—0), bet 
teisėjai sušvilpė rungtynių 
pabaigą ir tuoj dingo... Teigia
ma, kad teisėjai yra labai įsi
bauginę, kai birželio pradžioje 
per Park Ridge, IL, vykusias 
vaikų futbolo rungtynes perkū
nas nutrenkė jauną vyrą su švil
puku.

Tokį rungtynių nutraukimą 
būtų galima suprasti, jei būtų 
kilusi didelė perkūnija su audra 
ir dėl to būtų galimybė nuken
tėti. Atrodo, kad dabar teisėjai 
laukia progos sutrumpinti rung
tynes, bet neužmiršta pasiimti 
visą atlyginimą.

Nenorint dar kartą rinktis ir 
žaisti nebaigtą rungtynių laiką, 
„Lituanicos” komandos vadovai 
sutiko su 1—0 pralaimėjimu.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą

Pirmd.. 3 v. p.p. - 7 v. v., antr. 12:30 -3 v. p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p. 
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112

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

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėti angliškai) tel. 708*422-8260

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652
Tel. 312-434-2123

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, IL 60652

Panašiai pasielgė ir „Spartos” 
klubo vadovybė — jai buvo 
užskaitytas 0—1 pralaimėjimas. 
Šių dviejų „trumpų” rungtynių 
metu „Lituanica” iškovojo 3 
taškus. Laimėjusi 3 taškus prieš 
lietuvius, „Highlanders” vie
nuolikė savo grupėje užėmusi I 
vietą, turės kovoti su kitos I di
vizijos grupės nugalėtojais - 
„Panthers” komanda dėl 
čempionų vardo.

Beje, rungtynės prieš „High
landers” prasidėjo ne 3 v. p.p., 
kaip tvarkaraštyje buvo numa
tyta, bet 1 v. p.p. Apie pakei
timą dar buvo galima "pain
formuoti lietuvių komandos žai
dėjus, bet niekam neatėjo min- 
tis pranešti „Lituanicos” in
formacijos vedėjui.

DRAUGIŠKOS 
RUNGTYNĖS

Gana kukliai užbaigę pirme
nybių sezoną, „Lituanicos” 
vyrai netrukus aikštėje pasi
rodys draugiškose rungtynėse. 
Jos vyks pirmadienį, liepos 8 d., 
7 v.v. aikštėje prie Pasaulio 
lietuvių centro, Lemonte. „Li
tuanicos” varžovais bus į X 
Lietuvių tautinių šokių šventę 
atvykstančių Pietų Amerikos 
(Argentinos ir Brazilijos) tau
tinių šokių šokėjų grupių fut
bolininkai. Tokios rungtynės 
jau tapusios tradicija ir jų metu 
varžovai gali pamatyti įdomių 
momentų. Ir šį kartą laukiama 
atkaklios kovos.

E.Š.

Tel. kabineto ir buto: 708-652-4159
DR. P. KISIELIUS 
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Išskyrus trečd.; šeštd. 12 - 4 v. p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllb, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
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LIETUVOS VALSTYBINIS 
SAUGUMAS
LIUDA RUGIENIENĖ

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos posėdžiai

Išklausius LR Užsienio reika
lų ministro Povilo Gylio, Krašto 
apsaugos ministro Lino Linke
vičiaus, specialių misijų amba
sadoriaus Česlovo Stankevi
čiaus pranešimus apie Lietuvos 
valstybės politinę padėtį ir 
apsaugą, buvo JAV LB atstovų 
pranešimai: Komisijos pirmi
ninko Donato Skučo ir Krašto 
valdybos pirmininkės Reginos 
Narušienės.

Pirmasis kalbėjo Donatas 
Skučas apie Lietuvos kariuo
menės pasiruošimą įstojimui į 
NATO. Jis pabrėžė, kad politi
niai ir kariniai pasiruošimai 
turi būti vykdomi lygiagrečiai. 
„Naujas žodis, kurį aš išmokau, 
yra sąveikumas. Lietuvai reikia 
pasiruošti kariškai sąveikauti, 
kad galėtų bendrai veikti su 
NATO”. Lietuva tą daro labai 
rimtai. Vienas batalionas ir dvi 
fregatos yra rengiamos pagal 
NATO standartus. Šis batalio
nas, kaip ir visi kiti batalionai, 
buvo suorganizuotas pagal so
vietinį modelį. Perorganizavi
mui reikalinga 40 mln. dol.; JAV 
paskyrusios tarp 13-17 mln. dol., 
kiti kraštai mažiau, 1996 m. 
Lietuva iš savo 180 mln. litų 
biudžeto yra paskyrusi 10 mln. 
litų. Apie kai kuriuos NATO 
reikalavimus iš viso nėra 
pradėta galvoti, o jų yra ma
žiausiai 13. „Galima konsta
tuoti, kad Lietuva yra 25 pro
centus pakeliui į NATO. Pakol 
išsispręs politinės problemos, tai 
Krašto apsaugos ministerija iš
spręs integravimą”. Didžiausi 
trūkumai dėl sąveikumo visų 
pirma yra finansai, o antroje 
vietoje — paruoštų žmonių trū
kumas. Krašto apsaugos minis
terijoje tiek darbuotojai, tiek 
karfnmkai nemoka angliškai, o. 
vienas reikalavimų yra, kad, 
visų į NATO stojančių vals
tybių, karininkai ir darbuotojai 
mokėtų bent vieną iš NATO 
kalbų, tai yra anglų ar pran
cūzų. Dėl šitos priežasties ne
galima pasiųsti atstovus į kon
ferencijas. „1995 metais Lietu
va negalėjo pasiųsti žmogaus ne 
dėl to, kad jis nežinojo karinių 
dalykų, bet dėl to, kad jis nemo
kėjo anglų kalbos”. Pasiųsti 
kartu vertėją taip pat sunku, 
nes susiduriama su tam tikrais 
sunkumais. Čia yra kaip tik 
viena tų sričių, kurioje galėtų 
padėti JAV LB. Krašto apsau
gos ministerija ruošia anglų 
kalbos kursus darbo metu po 
vieną valandą į dieną. Karinin
kų patirtis gerėja. Jau 300 Lie
tuvos karininkų yra studijavę 

užsienyje.
Išvados. „Bendradarbiavimas 

tarp Lietuvos ir NATO kraštų 
kiekvienais metais didėja. Čia 
buvo minėta Military to Mili
tary’ programa ir kitos. Jos 
didėja ir didės, o tai yra labai 
sveikintinas dalykas. Kalbos 
nemokėjimas vis daugiau pasi
daro problema. Suderinimas ar
ba sąveikumas pasidaro irgi 
problema, bet ji yra palaipsniui 
sprendžiama. Galbūt reikėtų 
paskirti daugiau lėšų, kad pro
cesas būtų pagreitintas, bet čia 
vėl susiduriama su kitom krašto 
lėšų problemom”. Ministerijoje 
yra nesuprantamos NATO tvar
kos taisyklės, nes nėra kam 
šiuos dokumentus išversti. Šian
dien ministerijoje yra vienas 
darbuotojas iš Amerikos, kuris 
rūpinasi tais reikalais, tačiau jo 
neužtenka. Paskirti dar trys 
etatai, bet nėra kam užpildyti, 
nėra žmonių, kurie pakankamai 
mokėtų anglų kalbą. Ministeri
ja tuos žmones turės surasti. Iš 
viso reikalinga apie 10 žmonių, 
kad susitelkusius dokumentus 
būtų galima išversti į lietuvių 
kalbą ir įgyvendinti jų turinį. 
Nors ir yra noras susiderinti su 
Briuselio reikalavimais, tačiau 
dabar nęąuprantamos taisyklės, 
pavyzdžiui, kokie yra reikala
vimai iki bataliono lygio, iki 
fregatos lygio. Tai toks yra 
bendras karinis pasiruošimas 
Lietuvos įstojimui į NATO.

D. Skučas savo pranešimą už
baigė mintimi: „Karinis pasi
ruošimas negali per daug toli at
silikti nuo politinio, nes tada vėl 
susidaro savos rūšies problemų, 
kurių Lietuvai tikrai nereikia”.

Reginos Narušienės praneši
mas. JAV, demokratiniai išsi- 

/ vysčiusios valstijos, vadovaujasi 
savo žmonių nuomonėmis. Kar
tais atsiranda vienas kitas va
das, kuris sugeba vesti savaip, 
bet dažniausiai patys žmonės 
nustato politiką. Nuomonės yra 
pateikiamos Kongreso nariams, 
senatoriams, žurnalistams. 
Samprotavimo, nuomonių for
mavimo būrelis pateikia savo 
požiūrį, kuris taip pat yra labai 
svarbus. Pokomunistiniu laiku 
JAV vis mažiau dėmesio kreipia 
į užsienio politiką, o daugiau į 
savo vidinius reikalus. Per pa
staruosius dvejus metus dau
giausia rūpinosi ekonomija ir 
biudžeto deficitu. Visame 
šitame procese Europa nebuvo 
ypač svarbi ir Baltijos kraštai 
didelio rūpesčio nesukėlė. Kar
tais įvykiai staigiai pakeičia 
padėtį, kaip Bosnijoje, Kuveite 

ir Kuboje. Galbūt ir Rusijos 
Dūmos pareiškimas Lietuvos 
reikalams padės. Dėl įvairių 
politinių priežasčių, bet koks 
aštresnis ėjimas turi būti pa
darytas JAV LB, nes ją sudaro 
JAV piliečiai. „Mes skiriamės 
savo pasisakymais nuo jūsų, bet 
mums visada reikia žinoti, kaip 
Lietuvos valstybė reaguoja. 
Mums reikia informacijos, kad 
nepakenktume jums. Mūsų išei
vijos atsakomybė visuomet yra 
kelti Lietuvos vardą, kovoti už 
nepriklausomybės išlaikymą”.

R. Narušienė paaiškino JAV 
Kongreso narių nuomones, bu
vusias prieš metus, maždaug 
vasario mėnesį. Vienas trečdalis 
visiškai norėjo iš NATO pasi
traukti. Jie galvojo, kad nėra 
reikalo NATO priklausyti, Ru
sija neagresyvi, tai kam visos 
tos išlaidos. Kitas trečdalis 
manė, kad nereikalinga NATO 
praplėsti, vėl didesnės išlaidos, 
o grėsmės nėra. Tik vienas treč
dalis suprato, kad yra svarbus 
NATO išplėtimas ir Rytų Euro
pos kraštų apsaugojimas. Išei
vija šią padėtį labai gerai 
supranta. Washingtone yra LB 
būstinė, kurioje visą laiką dir
ba du žmonės. Jų pareigos yra 
stebėti spaudą Lietuvoje, JAV ir 
visuose kraštuose, lankytis ir 
sekti Kongrese komisijų ir ko
mitetų darbus, kad galima būtų 
suvokti politinę kryptį. Kai pa
stebima, kad Lietuvai gresia pa
vojus, tuomet greitai reaguoja
ma. Vienas konkrečių pavyz
džių, tai momentas kai Kongre
se Lietuva būtų buvusi išbrauk
ta iš galinčių į NATO įstoti 
sąrašo. Greitai reaguoti padėjo 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės, kurių JAV yra 60, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir kiti. Iš
braukimas buvo sustabdytas. 
Lietuvai bandoma padėti finan
sų, paramos reikaluose.

Kaip mes veikiam? Pirmiau
sia per apylinkes, kurios yra 
beveik visos JAV. Apylinkės 
narius raginame skambinti sa
vo senatoriams ir Kongreso ats
tovams, kad kaip nors jų nuomo
nės būtų paveiktos mūsų labui. 
Taip pat yra aktyvistų, kurie 
padeda. Jie šoka į darbą ir kon
taktuoja Kongreso narius, pra
šydami Lietuvai paramos. Tre
čiasis būdas, tai yra sudaryta 18 
kraštų koalicija, kuri reprezen
tuoja maždaug 22 m’n. JAV bal
suotojų. Koalicijai priklauso bu
vę Sovietų Sąjungos kraštai. 
Koalicija vaidina ypač svarbią 
rolę šiais rinkiminiais metais. 
Sėkmingo bendro darbo pavyz
dys, kai koalicija paprašė pre
zidento Clinton paskubinti 
NATO procesą ir atsakyti: kas 
ir kada. Labai atviras pasi
kalbėjimas su prezidentu Clin
ton buvo vasario 12 d. „Tame 
susirinkime aš jo paklausiau: 
kaip jūs apsaugosit Baltijos 
kraštus ir kitus iki kol NATO 

bus pilnai mums pateiktas — 
narystė? Jokių garantijų, žino
ma, mums nedavė, bet davė 
man suprast, jeigu bus koks 
veiksmas, kad jis atsakys su 
kitu veiksmu. Ir tas yra svarbu. 
Taip pat prezidentas Clinton 
labai aiškiai pasakė, kad NATO 
narystė yra atvira visiems, ku
rie dabar dalyvauja partnerys
tės programoje, vadinasi ir Lie
tuvai. Kada — priklausys nuo 
mūsų pačių”.

JAV turi jausti, kad Lietuva 
iš tikrųjų yra pasiryžusi įstoti į 
NATO, o ne tik apie tai daug 
kalbanti. Tas pasiryžimas ir 
vykdymas yra labai svarbūs 
valdžios įtikinimui. Reikalinga 
greita ir tiksli informacija. Taip 
pat reikia susipažinti su rapor
tais, pvz., RAND raportu ir 
kitais, kadangi jie pateikia JAV 
valdžiai išvadas ir nuomones. 
RAND raporte teigiama, kad 
Baltijos kraštų žmonės, gyveną 
JAV, padaro Baltijos kraštų 
saugumą svarbesnį, nei kad jis 
turėtų būti. „JAV valdžia žiūri 
kitaip, kadangi mes įsijungiant 
į darbą. Mes esame triukšmingi, 
nenusileidžiam”. Visuomet pri
menama JAV valdžiai, kad pati 
Lietuva už savo laisvę kovojo. 
„Dažnai prieiname prie Kon
greso narių ir senatorių, kurie 
mums nėra palankūs vien tik 
dėl to, kad kartu su savimi pasi
imam prof. Landsbergį, į kurį 
žiūrima, kaip simbolį. Dažnai 
nori su juo susitikt, su juo pa
sikalbėt”. Prieš metus atrodė, 
kad Lietuvos įstojimas į NATO 
bus negalimas,' tačiau reikalai 
keičiasi. Garantijos nėra. Jei 
galima tikėti prezidentu Clin
ton, tai narystė Lietuvai yra at
vira ir ji bus priimta, kuomet 
bus pasiruošusi. „Dabar vyrau
ja nuomonė, kad mes nebūsime 
eilėje tų, kurie pirmieji bus 
įtraukti, bet kad ta mūsų gali
mybė yra įeiti su antra banga, 
kuri bus priimama, tačiau pri
klauso, kaip bus pasirengta, 
koks pasiryžimas ir taip pat 
mūsų darbas užsienyje. Dabar yra 
rinkiminiai metai JAV, galima 
juos paveikti. Aš tikiuosi, kad 
Lietuva taps NATO nare”. R. 
Narušienė nemano, kad agresijos 
atveju JAV apgintų Lietuvą.

Būtų panašiai, kaip buvo 
je už nepriklausomybės atstaty
mą — žmonės turės gintis patys. 
NATO narystė atneš Lietuvai 
apsaugojimą. JAV LB nariai tai 
supranta, todėl „mes visi 
įsitrauksime į tą darbą”.

Diskusijų metu (tekstai paiim- 
ti iš protokolo) Povilas Gylys 
pabrėžė, kad „Mūsų politikos 
vienas iš prioritetų yra atkurti 
ryšius su Lietuvių Bendruome
ne. Sis susitikimas įneš gerumo 
į tą bendradarbiavimą. Gal bu
vo pasitikėjimo deficitas iš 
abiejų pusių. Vertybinės orien
tacijos panašios. Dėl strateginių 

tikslų valdžia su opozicija jau 
artėja”.

Č. Stankevičius, paklaustas, 
kiek yra pažengta NATO - NVS 
- Ukrainos bendradarbiavime, 
atsakė: „Jau yra institucinis 
vieningumas (Lietuva pasirašė 
Europos sąjungos sutartį), ins
titucinė integracija vyksta. Uk
rainos vaidmuo turi būti labiau 
prilyginamas Rusijos vaidme
niui. Kai Ukraina buvo privers
ta atsisakyti branduolinio gink
lo, jos . reikšmė susilpnėjo. 
Manau, kad Ukraina nesiinteg- 
ruos į NVS”.

P. Gylys apie naftos tiekimą 
iš kitur atsakė taip: „Kai 
privatizavome naftos įmones, 
tai privatus interesas nugalėjo 
barjerus. Yra Būtingė dviem 
tikslam — eksportui ir importui. 
Yra terminalas Klaipėdoje, naf
ta gali ateiti sausuma, orimūl- 
sija — pigus, garantuotas kuras, 
irgi iš kitur. Tik kodėl jis taip 
mušamas? Dėl ekologijos? Grįž
tu prie saugumo. Idėja, kuri pa
didintų nepriklausomumą ir 
saugumą, yra mušama. Angli
joje ir Danijoje orimulsija 
naudojama, nors ten reikalavi
mai didesni”. Apie įsileidimą 
Vakarų pasaulio bankų: „Mes 
nepriklausomybės pradžioje ne
įvertinome to, kad nemokame 
bankininkystės. Vėl kaip su 
energetika. Man kartais neaiš
ku. Visi kalba, kad bankų rei
kia, o jų nėra. Bankininkai 
nenori konkurencijos, jie gali 
tarpusavyje daryti monopolinį 
efektą, o su svetimais nesusi
tarsi. Lietuvos bankų susijun
gimas šiuolaikinių standartų 
požiūriu būtų nieko blogo, bet 
patriotiniu motyvu pridengia
mas noras išvengti konkurenci
jos. Mes norim turėti užsienio 
bankus”.

Komisija, išklausiusi praneši
mų ir diskusijų, padarė šį pa
reiškimą: „Komisija teigia, kad 
Lietuvos narystė NATO yra 
būtina sąlyga Lietuvos nacio
naliniam saugumui užtikrinti. 
Lietuvai siekiant tapti NATO 
nare būtina tuo pačiu metu 
veikti tiek politinėje, tiek ka
rinėje srityje.

Šiuo metu yra labai svarbu: 
operatyviai keistis informacija 
tarp Užsienio reikalų minis
terijos, Krašto apsaugos minis
terijos ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstaigos Wašingtone; 
krašto apsaugos sistemos dar
buotojai turi sparčiai mokytis 
bent vienos iš NATO oficialiai 
vartojamų kalbų; sąmoningą 
Lietuvos apsisprendimą tapti 
NATO nare būtina aiškinti pa
saulio visuomenei ir įtakin
giems politikos veikėjams; tiks
linga kviesti į Lietuvą atitin
kamus JAV Senato, Kongreso ir 
kitus valdžios narius, kad jie 
susipažintų su esama padėti
mi’’.

Danutė Bindoldenė

Religijos laisvė?
Nuolat skelbiama neginčytina 

tiesa, kad Lietuvos (ar bet ku
rio kito krašto) ateities gerovė 
tiesiogiai surišta su priaugan
čiųjų kartų auklėjimu. Jeigu su
tinkame, jog sovietinio valdymo 
dešimtmečiais brukama ideolo
gija bei pasaulėžiūra iškreipė 
pagrindinį lietuvio charakteris
tikos įvaizdį ir suluošino jo dva
sią, laikas rimtai susirūpinti, 
kad šiandieninis vaikas bei 
jaunuolis būtų maitinamas 
krikščionišką moralę, tėvynės 
meilę ir tikrųjų vertybių auklė
jimą skatinančiu dvasios penu. 
Juk į dabartinių vaikų ir jau
nuolių rankas ilgainiui bus ati
duotas tautos bei valstybės 
vairas, todėl reikia pasistengti, 
kad tos rankos būtų tvirtos, o 
ateities vizija — skaidri.

Lietuvos spaudoje birželio 
mėnesį pasirodė pareiškimai, 
kad Katalikų Bažnyčios vado
vybė protestuoja prieš LDDP 
atstovų Seime ketinimą panai
kinti privalomą tikybos dės
tymą mokyklose. Ta tema atsi
liepė Gediminas Kirkilas, kurio 
pareiškimo antrasis paragrafas 
skamba taip: „... LDDP laikosi 
tų principų, kurie užfiksuoti 
mūsų Konstitucijoje: Lietuvoje 
nėra valstybinės religijos, vals
tybės ir savivaldybių mokyklos 
yra pasaulietinės, bet jose tėvų 
pageidavimu mokoma tikybos. 
LDDP ir siekia, kad šios Kons
titucijos nuostatos būtų reali
zuotos, t.y. tikybos būtų 
mokoma tėvų pageidavimu 
pasirenkamų dalykų pamokoms 
ar papildomam ugdymui skirtu 
laiku”.

Vadinasi, mokiniai, kurie ne
lankytų tikybos pamokų, tą 
laiką gali praleisti, kaip nori — 
sėdėti kitose pamokose, užsiimti 
patinkamais darbais ar dar 
kitaip. Juo blogiau, kai tikyba 
mokoma po reguliarių pamokų, 
o tikinčiųjų tėvų vaikai turi 
laiką praleisti klasėje, kai jų 
draugai laisvai žaidžia, spor
tuoja, poilsiauja. Tai aiškus 
smūgis religiniam auklėjimui, 
nepaisant, kad jį LDDP mėgina 
dangstyti dabartine Lietuvos 
Konstitucija ar pamėgdžioti 
JAV santvarką, „atskiriant 
valstybę nuo Bažnyčios”. Jaus
dama, kad būsimuose rinki
muose gali nustoti nemažos 
dalies vietų Seime, LDDP sten
giasi skubiai įgyvendinti kaip 
galima daugiau savo įstatymų. 
Kadangi naujai išrinktas 

i Seimas, bent pradžioje turės 
darbų pilnas rankas, tikybos 
dėstymo klausimas valstybinėse 
mokyklose gali būti patogiai 
atidėtas tolimesniam laikui ir, 
pagal įsisenėjimo teoriją, galbūt 

niekuomet nepakeistas.
Užsienio lietuviai turi kone 

pusšimčio metų patirtį nepri
valomo, bet savanoriško, švie
timo srityje. Mes labai gerai ži
nome, kaip sunku vaikus 
surinkti į šeštadieniais dės
tomas lietuviškas pamokas, kai 
jų draugai amerikiečiai mė
gaujasi laisvalaikiu ir visais jo 
malonumais. Tiesa, ypač susi
pratusių ir tvirtos valios tėvų 
atžalynas lanko tas vargo mo
kyklėles, jas baigia ir užaugę 
nesigaili praleistų prie lietu
viškos knygos šeštadienio rytų. 
Deja, galbūt keliskart didesnis 
skaičius tėvų per greitai kapi
tuliuoja, nusileidžia vaikų 
„ožiukams” ir lituanistinis švie
timas >nukenčia. Labai retas 
tokių, lietuviško švietimo nera
gavusių, jaunuolių vėliau 
vienokiu ar kitokiu būdu akty
viai įsijungia į lietuviškos 
visuomenės gyvenimą.

Komunistinio režimo laikais 
pagrindinė „religija” buvo ateiz
mas, brukamas tautai visomis 
moderniausiomis priemonėmis. 
Religinis viešas auklėjimas 
buvo griežtai draudžiamas ir 
kontroliuojamas, o nepaklusnūs 
kunigai, vienuoliai, ar pasau
liečiai, kurie, pagal savo pašau
kimo ir sąžinės balsą, nepakluso 
tam draudimui, susilaukė skau
džiausių bausmių. Pagrindines 
tikėjimo tiesas tegalėjo vaikui 
duoti šeima. Ką reikėjo daryti, 
jei ir patys tėvai nedaug apie’ 
religiją žinojo, o dar mažiau ją 
praktikavo? Metams slenkant, 
tokių „nežinančių” tėvų vis 
daugėjo ir ilgainiui galbūt visoje 
tautoje „kulto apraiškų” pro
blema būtų išnykusi. To ko
munizmas ir siekė.

Atkūrus nęprildausomybę, tu
rėjo būti atkuria ir religinė 
laisvė, į kurios rėmus telpa ir 
tikybos dėstymas, bent jau pra
džios mokykloje, kai vaiko pro
tas yra itin viskam imlus. Ką 
mokinys įsisavina tuo metu, 
neišdils visą gyvenimą. Ne
sunku suprasti, kuo LDDP mo
tyvuoja tikybos pamokų nu- 
stūmimą į paskutinę vietą. Jų 
dabartinė patirtis valdžioje 
rodo, kad daug lengviau tautą 
apgaudinėti, skandinti alko
holyje ir korupcijoje, jeigu 
gyventojai nepažįsta krikš
čioniškos moralės dėsnių, neturi 
tvirto tikėjimo bei pasitikėjimo 
Aukščiausiojo galia. LDDP, ar 
jiems tolygūs, nori užsitikrinti, 
kad ir ateities lietuvis pasiliktų 
po vyriausybės „padu”, neturė
damas savo dvasinių vertybių, 
lengviau priima brukamas iš 
šalies.

ARTIMO JI ANGLĮ JA
LEONAS VENCKUS
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Tuo tikslu peržiūrėjau jūsų asmens bylą, bet nie

kur neužtikau, kad jūs britų pilietis. Matyt, praleista. 
Kada jūs priėmėte britų pilietybę?

— Mr. Murphy, aš nesu britų pilietis.
H —, Jus nesate? Tad kaip jūs į mūsų firmą patekote?

— Po to, kai turėjau pasikalbėjimą su Tamsta, Sir. 
K—' Well, aš tada neabejojau, kad jūs esate pilietybę 
priėmęs. Esu tikras, kad iki rudens tai dar padarysite.

Aš dar niekam krautuvėje nebuvau prasitaręs apie 
mūsų šeimos ketinimą imigruoti Amerikon, tad ir da
bar nieko apie tai nesakiau. Padėkojau Mr. Murphy už 
numatytą pakėlimą pareigose kaip už komplimentą ir 
pridūriau:

— Koks skirtumas, aš aš būsiu britų pilietis ar ne
būsiu. Aš visur ir visuomet stengiuosi savo pareigas 
atlikti kaip galint geriau, tad pilietybės pakeitimas 
manęs nepagerins. Jeigu dabar atsisakyčiau savo pilie
tybės dėl geresnio darbo galimybės, jausiuos lyg sulau
žęs ištikimybę savam kraštui.

— You are right, Mr. Venckus, — nusijuokė virši
ninkas. — Jūsų nuomonė teisinga, tad pasilikite, kas 
esate.

Atsisveikinant, lyg ką atsimindamas, dar paklausė:
— Ar jūs išgeriate?

ML Nustebau. Prie ko dabar tas klausimas? Nieko 
daugiau nepagalvojęs, atsakau jam:
* ~~ Progos išgerti neieškau, bet, jai pasitaikius, į 

stiklelį nespjaunu. Išgeriu. Kodėl klausiate?
— Nieko, tik taip sau, — nusišypsojo Mr. Murphy.
Man sugrįžus į krautuvę, kiti pardavėjai apstoję tei

ravosi, ko buvau pakviestas pas viršininką. Pasakiau, 
kad dėl pilietybės neturėjimo. Nustebo ir jie sužinoję, 
kad aš ne britų pilietis. Tai pirmas atsitikimas jų fir
moje. Besikalbant Mr. Wilson manęs paklausė:

— Sakyk, ar Mr. Murphy kada nepaklausė, ar iš
geriate?

— Taip, kaip tik šiandien klausė. Įdomu, kodėl jis tei
ravosi?

Visi tarnautojai nusijuokė:
— Todėl, kad jis ir pats mėgsta išgerti ir blaivininkų 

neapkenčia. Gal netrukus įsitikinsi.
Ir tikrai. Už kelių savaičių vienas pardavėjų pradėjo 

organizuoti savaitgalio ekskursiją po Yorkshire laukus 
ir šilynus. Pasakojo, kad Mr. Murphy tokias ekskursijas 
labai mėgstąs ir kartu dalyvaująs. Išvykstama autobusu 
iki kokio numatyto nedidelio kaimelio. Ten išlipa viena 
ekskursijos grupė, kita pusė važiuoja toliau iki kitos vie
tovės ar kaimo. Grupės vadai aprūpinti žemėlapiais ir 
kompasais. Jie veda savo grupę, lyg kokią karinę 
žvalgybą per Yorkshire kalnus, laukus bei pelkynus. 
Kitame maršruto gale, dažniausiai miestelio gerame 
restorane, jau užsakyti stiprūs gėrimai ir skanūs pie
tūs. Mr. Murphy pats apmoka pietų bei gėrimų sąskai
tas, niekam neleisdamas prisidėti. Tokių vaišių metu 
jis tarnautojus vadina net vardais. Tada visi, vienodai 
suprakaitavę, purvinais batais „žygio draugai”.

Tačiau ant rytojaus viskas pamiršta. Mr. Murphy 
vėl vaikšto elegantiškai apsirengęs po krautuvę, 
džentelmenas su raudonu gvazdiku atlape, nė žodžiu 
neprišimenąs vakarykštę ekskursiją ir draugystę.

Amerikos konsulate

Sujudome visi..Gavome kvietimą iš Liverpool atvykti 
Amerikos konsulatan sveikatos patikrinimui. Mums 
paskirtoji data — gegužės 29 diena. Buvome girdėję apie 
brangų gydymą JAV, tad jau iš anksto pradėjome 
„remontuotis”. Žmona jau seniai turėjo bėdų su dan
timis. Tad pradėjo lankyti dantistą. Tas patarėjai gen
dančių dantų negydyti į bet ištraukti ir pakeisti dirb
tiniais. Europoje žmonės savo dantis vertina ir saugoja; 
dirbtinius deda tik, kai kitos išeities nebėra. Didž. Bri
tanijoje kitaip. Prarado žmogus du tris dantis, turi jau 
kelis taisytus, tai daugiau ir nebetaisys. Išraus visus 
likusius dantis ir įsidės dirbtinius. Baltus, lygius, 
gražius. Kaip filmų artistų. Tad paklausė žmona anglo 
dantisto patarimo, nors jam ir nesakė, kad ruošiasi į 
Ameriką išvykti.

Elytei, kaip tyčia, gerklėje užtino tonsilai. Gydytoja 
patarė operuoti. Netrukus ligoninėje nusikratė tos bė
dos, kurią turėdavo kasmet po kelis kartus. Aš jaučiuo
si neblogai. Nugarkaulio operacija, atrodo, pavyko la
bai gerai. Dantis tikrinu reguliariai kasmet. Rodos, visi 
esame sveiki, bet ką pasakys konsulate?

Į Liverpool vykome traukiniu. Konsulato laukiama
jame jau daug žmonių, nors dar ankstyvas rytas. Dau
giausia svetimtaučiai, tik vienas kitas anglas. Užsi
registruojame prie langelio ir sėdame į eilę. Ten prasė- 
dime geras dvi valandas, kol iššaukia mūsų pavardes. 
Sveikatos tikrinimas vyksta ne konsulato patalpose, bet 
visai kitoje vietoje. Tikrina nuodugniai. Liepia visiškai 
nusirengti. Aš baiminuosi, kad gydytojas, pamatęs mano 
nugaroje operacijos žymes, ko gero gali nepraleisti. 
Gydytojas pačiupinėja sąnarius, paspaudžia matomą 

randą. Įsitikinęs, kad galiu kojas bei rankas lankstyti 
be skausmo, galiu lenktis bei sukinėtis, priekabių 
neturi. Blogesni reikalai su mano žmoną. Jos kraujo 
spaudimas aukštas, bet pulsas retas. Tas sukelia gydy
tojo įtarimą. Jis pradeda ją nuodugniau tikrinti. 
Pagaliau sustoja prie mažo šešėlio jos plaučiuose. Gydy
tojas įtaria džiovą esant. Klausia, kaip seniai serganti. 
Bet žmona niekuomet džiova nesirgusi, jam atsako nei
giamai. Jis matyt, netiki ir reikalauja pristatyti iš Man- 
chesterio plaučių klinikos nuotraukas, kurias ten 
padarė, belaukiant kvietimo atvykti į konsulatą. 
Išeiname prislėgta nuotaika.

Sugrįžę iš gydytojo į konsulatą, vėl turėjome eilėje 
laukti. Kol viską atlikome, buvo jau vėlyva popietė. Iš 
visų imigracijos kandidatų paėmė pirštų nuospaudas, 
kurias jau bent dešimt kartų esame davę, prieš atvyks
tant į Angliją. Pasirašome bent kelis pareiškimus, ku
rių skaityti neturime nei noro, nei laiko. O klausti, ant 
ko pasirašome, lyg ii- nepatogu. Tik Elytė prieštarauja, 
kad jos dokumentuose, vieton Lietuvos pilietybės įrašo 
„stateless”, vadinasi, be pilietybės. Bet jai paaiškina, 
kad jos kelionės dokumente išduotame britų įstaigos, 
neįrašyta Lietuvos pilietybė. Mano žmona ir aš turime 
Lietuvos užsienio pasą ir keliausime, kaip Lietuvos 
piliečiai.

Pagaliau mus nuveda į vicekonsulato kabinetą. 
Moteris. Ji mums paaiškina, kad Elytei ir man vizoms 
gauti kliūčių nėra. Tik Juzefos išleisti jie negalėsią, kol 
nebus pateikti konkretūs duomenys apie jos plaučius. 
Tačiau ji optimistė ir turi vilties, kad viskas gerai pra
eis, todėl jau dabar mus prisaikdina. Pakeliame rankas 
ir kartojame jos žodžius, kurių dabai*  nebeprisimenu.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
PARTNERYSTĖ VILTYJE

Clevelando daktarų ir gailes
tingų seserų, kurie Klaipėdoje 
operavo vaikus, pagerbimas bus 
birželio 29 d. Lietuvių namų vir
šutinėje salėje 6 v.v..

Šį renginį globoja Clevelando 
BALFo skyrus. Iškilmingo po
kylio pietų auka 25 dol. asme
niui. Šokiams gros Johnny Sin- 
ger orkestras. Jaunimui tik šo- 

^—kiai po 8*val.  — 10 dol. Pelnas 
■ skiriamas medicininiams įran
kiams bei vaistams, kad lietu
viai gydytojai Klaipėdoje galėtų 
operuoti vaikus su veido iškry
pimais. Clevelando medikų gru
pė pajuto Lietuvos žmonių dė
kingumą ir šilumą; parodykime 
ir mes savo dėkingumą.

Negalėdami šiame renginyje 
dalyvauti, galite savo auka pa
remti šį kilnų darbą, auką siun
čiant į „Taupą”, kur atidaryta 

“"'Sąškaita? Čekius rašyti Part- 
ji-nęrship . įn Hope-BALF — 
^tĄUPA, 767 Esat 185 str. Cle- 
I veland, OH 44119. Aukos at- 
» leidžiamos nuo mokesčių.
Į Bilietus į banketą galite įsigy- 
; ti Dievo Motinos parapijoje po 
’ Mišių ir Šv. Jurgio parapijoje bi- 
' lietus platins Zina Gėlgotaitė. 
• Telefonas rezervacijoms:- 943- 
I 0910.

Visa tai buvo maloni pramoga 
apylinkėje ir Matulaičio na
muose globojamoms motinoms, 
taip pat ir kitiems Matulaičio 
namuose globojamiems.

Motinos pagerbimo proga A. 
Lipčienė parinko iš vietinių 
lietuvių aukų Lietuvos „Cari
tas” organizacijos šalpos dar
bams paremti. Surinkta dau
giau kaip 300 dol., o iš bend
ruomenės iždo 100 dol. parem
ta lituanistinė mokykla. Matu
laičio namuose pagerbimo daly
vių užkandžiais ypač pasirūpi
no M. Noreikienė.

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS 

DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS NARIAIS

REALMARTII. Ine. 
6602 S. Pulaskl Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

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

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100 pagef 312-305 0307
Fax. 312-585-3997

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

T. G.
< 
t 
f
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PUTNAM, CT
MOTINOS PAGERBIMAS 

MINĖJIMAS

RE/MAX
REALTORS 

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

GRĖlf 
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriui*!*  FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui.
• Perkame ir parduodame namus
- Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
Talkininkai, padėję krauti BALFo siuntinius į Lietuvą Philadelphijoje. Iš kairės: Loreta 
Leimonienė, Washington, DC, BALFo skyriaus1 sekretorė, Sigitas Leimonas — ižd.; antroje eil. 
— svečias iš Čikagos Viktoras Puodžiūnas ir Jurgis Vodopalas.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 
sūnūs ir dukros. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Po to pirminin
kas supažindino dienos kalbėto
ją, žurnalistą, visuomenininką 
Vilių Bražėną, paskaitydamas 
jo turiningo, gyvenimo plačią 
biografiją. Kalbėtoją Vilių 
Bražėną visuomenė gerai pažįs
ta iš jo našios veiklos žurnalis
tikoje ir visuomeninėje veiklo
je. Jis savo gyvenimą nuo jau
nystės pašventė skautiškajai 
veiklai, rašė skautiškas dainas, 
dalyvavo įvairiose lietuvių ir 
amerikiečių organizacijose, ypač 
kovojo prieš mūsų tautos paver
gėjus — komunistus ir Lietuvos 
problemas skelbė amerikie-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Putnamiečiai dėkingi sve
čiams už informacinį vakarą, 
linki ir nedideliems lietuvių 
telkiniams sudaryti progą ir 
pakviesti užsienyje gyvenančius 
Lietuvos valdžios pareigūnus 
pokalbiams.’

Juozas Kriaučiūnas

dybai.
Visi minėjimo dalyviai buvo 

LB valdybos pavaišinti sumuš
tiniais, saldumynais, kavute ir 
vynu. Minėjimas praėjo susi
kaupimo dvasioje, pagarbiai 
prisimenant mūsų tautos trage
diją bei visus žuvusius, kentėju
sius už tautos laisvę.

Alkos archyve apsaugai patal
pinti Lietuvos konsulo New 
Yorke archyvai. Lietuvos val
džia panoro tuos archyvus per
keltu į Vilnių. Š.m. gegužės 17 
d. dalies tų archyvų perkėlimui 
paruošti atvyko: buvęs gene
ralinis konsulas, pastaraisiais 
metais buvęs Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų Or- 

. ganizacijos, dabar tapęs amba
sados patarėju, Anicetas Simu
tis (jis yrą Alkos direktoriato 
narys), dabartinis generalinis 
Lietuvos konsulas Nexv Yorke 
Petras Ariusas ir abu konsulai 
-New Yorke — Darius Gaidys ir 
Adolfas Milukas.

Dienos?vakarė Alkos direkto
riato pirm. dr. Juozas Kriaučiū
nas pakvietė svečius ir sukvie
tė vietos lietuvius į vienuolyno 
patalpą svečių pagerbimui, su
sipažinimui ir bendriems pokal
biams. Svečiai suglaustai 
pasisakė apie savo darbus ir 
sunkumus ^darbuose. Jie savo' 
darbą ir buyimą prilygino jįetu- 
vos valdžios ausims užsienyje. 
Valdžia girdi jų skundiis ir pa
siūlymus, bet valdžioje esantieji 
biurokratai reaguoja į tai 
uždelstai, o kartais ir visai ne
reaguoją. /Tiesa, valdžios parei
gūnai turi labai daug rūpesčių 
pačioje Lietuvoje, daugeliui 
trūksta žinių ir patyrimo. Lietu
vai gavus laisvę, pamatyta, kad 
kraštas labai nualintas ir reika
lingas ne tik pataisymo, bet 
dažnai perstatymo ir kūrimo iš 
naujo. Tam reikia lėšų ii' gero 
„gaspadoriaus”, kurių trūksta. 
Tačiau palaipsniui vykdomas 
krašto gerovės kėlimas. Reikės 
nemažai metų, kol krašto gero- 
vė. bus pakankamai pakelta. O 
dabar užsienyje gyvenantieji 
prašomi visokiais būdais padėti 
Lietuvai ir jos žmonėms.

, Svečiai ne tik atsakinėjo į 
įvairiais reikalais dalyvių klau
simus, dažnai užmetimus Lietu
vos valdžiai, bet ir diskutavo su 
dalyviais. Konsulas Gaidys pa
dėjo kai kuriems užpildyti 
balsavimui registravimo blan-. 
kus ir smulkiai paaiškino Lietu-

DAYTONA BEACH, FL.

MINĖJOME BIRŽELIO 
DRAMĄ

„SIETYNAS” 
ATOSTOGAUS

COLDUieU. 
BANKCRO

MICHIGAN
COLDVVELL BANKER ARST AMERICAN

LB Putnamo apylinkės Va
dovybė š.m. gegužės 5 d. suruošė 
motinos pagerbimą-minėjimą. 
Diena pradėta ryte pamaldomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių vienuolyno-koplyčioje: Šv; 
Mišias aukojo kun. V. Cukuras; 
jis pamoksle kėlė motinos reikš
mę žmonijai, bet ypač Lietuvai, 
Dievo apvaizdos kelyje.

Motinos pagerbimas ir minėji
mas vyko popietyje Matulaičio 
namuose, R. Taunienei vado
vaujant. Trumpa paskaitėle B.

* Kondratas aukštino lietuvę mo- 
į tiną, nes jos neleido Lietuvos 
« žmonėse sunaikinti viltį, moralę 
< ir tikėjimą, jų palikimu ir pa

stangomis Lietuva prikelta lais
vei. Pati motina jėgų sėmėsi iš 
Švč. Mergelės ir Motinos Mari
jos.

Connecticut valstijos šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos 
mokiniai, įvairaus amžiaus, 
vadovaujami mokyklos vadovės 
E. Balsienės, atliko trumpą 
programėlę: kiekvienas padek
lamavo po ilgesnį ar trumpesnį 
eilėraštį, visi padainavo kelias 
daineles’ir pašoko porą šokių, 
pagal yaikų pajėgumą. Mokinių 
pasirodymūš dafyyiai priėmė su 
pasiterikmimįi ir. džiugiai.

Po prbgtamos vyko visų daly
vių, kurių bųyo'apie 80, pabend
ravimas, pasivaišinant kava, L 
vaisių sultimis ir užkandžiais, ^vos paso gavimo procedūrą.
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Connecticut lituanistinės mokyklos dalis mokinių, atlikusių programą Put- 
name Motinos dieną, š.m. gegužės 5 d. Antroji iš kairės mokyklos vedėja Erina

Daytona Beach lietuviai kas- 
met-pagarbiai, pridepdma rim
timi pamini lietuvių tautos 
didžiąją dramą — okupanto vyk- v čiams ir kitataučiams. Viliaus 
dytus pirmuosius ‘ trefnimus 
1941 m. birželio 14-15 a. ir po jų 
visus kitus vykdytus lietuvių

• trėmimus' į Sibirą niirčiai ir 
kančioms.

Šių metų birželio įvykių minė
jimą suruošė LB Daytona'Beach 
apylinkės valdyba, vadovau
jama Mindaugo Petriko. Minė
jimas birželio 16 d. pradėtas 
Prince of Peace katalikų bažny
čioje, Ormond Beach, lietuviams 
skirtomis pamaldomis. Šv. Mi
šias aukojo kun. Ričardas Gras- 
so. Pamokslo pradžioje pasveiki
no visus tėvus ir motinas tų . 
dienų proga, paryškino Tėvo ir 
Motinos vaidmenį šeimoje, kaip 
naujos gyvybės kūrėjus. Palin
kėjo laimingiausių metų. Liūd
na, kad šį kartą kun.-K; Grasso 
nei žodeliu neprisiminė šios 
dienos — birželio tragedijos 
ruošto minėjimo. Matyt, jis 
nebuvo apie tai painformuotas. 
Jis visuomet tokiomis progomis 
rasdavo jautrų žodį, , ir apie 
lietuvių tautos išgyvenimus.

Šv. Mišių iškilmingumą pra
turtino choro „Sietyno” gražios 
giesmės. Pamaldų pradžioje cho
ras giedojo „Vežė manę iš 
namų”, toliau jautriai skambėjo 
„Parveski, Viešpatie”, — žodžiai 
P. Jurkaus, muzika F. Strolios, 
„O Viešpatie, parodyk kelią”, 
žodž. Irenos Vakarytės, muz. M. 
K. Klajūno ir kitos giesmės. Šv. 
Mišių skaitymus ir tikinčiųjų 
mąlaą, pačio sukurtą, skaitė 
nuolatinis skaitovas Kazimie
ras Barūnas. Aukas nešė Danu
tė Petrikienė, Elena Ambrozai- 
tienė, Ada Monkienė.

Pamaldose ir minėjime daly
vavo arti šimtas šio telkinio 
lietuvių.

Tuojau pa pamaldų, salėje to
liau vyko minėjimas.’

Minėjimą pradėdamas, LB 
apylinkės pirmininkas Min
daugas Petrikas pasveikino 
gausiai susirinkusius dalyvius, 
padėkojo už dalyvavimą minė
jime. Pasveikino tėvus — Tėvo 
dienos proga, o taip pat An
tanus, ką tik šventusius var
dines — Antaną Sprindį, Anta
ną Kalvaitį, Antaną Gudaitį ir 
Antaną Skridulį. Pasveikino 
klubo pirmininką Joną Daugė
lą, švenčiantį savo gimtadienį ir 
apdovanotą „Dr. Kazio Griniaus 
fondo” žurnalistikos premija. 
Tylos ir susikaupimo minute 
prisiminti visi ištremtieji, 
nukankinti, žuvę Sibire tautos

pradėjo 
Vilius

palietė

Bražėno kalbos tema „Lietuvos 
byla tikrovės miglose”.

„Triuškinantis sovietinės 
okupacijos skausmas ir trėmi
mų siaubas bei tautos blaškymo 
tragedija įrašyta tautiečių 
sąmonėje liks: kartų kartoms, 
visiems laikams”, — 
savo išsamią kalbą 
Bražėnas.

Ilgokoje kalboje jis
labai svarbių, įdomių globalinės 
politikos aspektų, kurie lietė ir 
lietuvių tautą bei valstybę.

Prisimindamas birželio trage
diją, Vilius Bražėnas pažymėjo, 
kad tuo laiku niekas neužjautė 
Lietuvos, nieka^neprotestavo, 
nesmerkė okupanto ir visas 
pasaulis tylėjo.. į>..

Įdomiai analiząyo JAV politi
ką, pradėdamas ^Lietuvos oku
pacija ir baigdamas šių dienų 
politika. Tuometiniai JAV 
prezidentai draugavosi su Sta
linu, o vėliau su kitais Rusijos 
valdovais, nenorėjo jų užrūstin
ti, nepalankiai žiūrėjo į trem
tinius, tik kongreso dėka buvo 
priimti palankūs įstatymai imi
gracijai' į JAV. •"»

„Komunizmas miręs, bet dar 
nepalaidotas, — sakė V. Bražė
nas. Tad ir šių laikų globalinė 
politika nėra per geriausia 
Lietuvai”. Kalbėtojas aptarė ir 
mūsų veiksnių pastangas padėti 
Lietuvai, bet vis tiek esą per 
mažai kaupiama informacijos 
pasaulio spaudai ir Lietuvos 
problemų pristatymui tarp
tautiniame forume.

Lietuvai dar daug teks kovoti 
saugoj ant savo nepriklauso
mybę, įstojimui į NATO, ginan
tis nuo „meškos”.

Baigdamas kalbą V. Bražėnas 
aptarė ateinančius Seimo rinki
mus Lietuvoje ir prezidento 
Amerikoje. Kvietė aktyviai' 
dalyvauti politinėje veikloje. 
Minėjimas baigtas Kazimierui 
Barimui padeklamavus duxBer- 
nardo Brazdžionio patriotinius 
eilėraščius ir visiems su
dainavus „Ąžuolai žaliuos...”

Jonas Daugėla padėkojo už 
jam pareikštus sveikinimus ir 
linkėjimus. Pranešė, kad mūsų 
telkinys vasarą- atostogaus. 
Veikla — tautos šventės mi
nėjimas bus ruošiamas rugsė
jo mėn. Jį ruoš Tėvynės sąjun
gos — Lietuvos konservatorių 
grupė, vadovaujama dr. Sigitos 
Ramanauskienės, talkinant val-

Birželio 13 d. choras „Siety
nas”, vadovaujamas muz. Anta
no Skridulio’, buvo susirinkęs 
paskutinei prieš vasaros atosto
gas repeticijai. „Sietynas” 
kasmet kiekvieno mėn. ketvir
tadieniais s repetuoja giesmes, 
dainas ix . tai per dešimtį 
mėnesių. •; ?.

Vasarą,-liepos rugpjūčio mėn., 
nebūna lietuviams skirtų pa
maldų, tai ir „Sietynas” išeina 
poilsiui.

Šioje repeticijoje buvo pasvei
kintas choro vadovas muz. An
tanai Skridūliš vardadienio pro
ga. Linkėjimus mielam vadovui 
„Sietyne^’ Vąrdu išreiškė choro 
valdybdspirmininkė Juoze Dau
gėlienė. 'Lįhkėjimai palydėti 
visiems sudainavus „Valio, va
lio, ilgiaū&i^’iųę.tų jums valio!” 
Muz. Antanas. Škridulis visiems 
padėkojo. Choristai po repetici
jos suruošė jaukias vaišes mielo 
vadovo garbei: „Sietyno” negir- 
dėsime net porą mėn. Jis giedos 
rugsėjo 8j<l. Tautos šventės mi
nėjime, ruošiamame Tėvynės 
sąjungos — Lietuvos konserva
torių skyriaus, vadovaujamo dr. 
Sigitos Ramanauskienės.

„Sietyno” vadovas muz. An
tanas Skridulis su žmona Valy
te rugpjūčio mėn. lankysis 
Lietuvoje ir į namus grįš rugsėjo 
pradžioje.

RŪPINAMASI POLITIKA

Lietuviškąja politika Daytona 
Beach, FL, telkinyje rūpinasi 
čia prieš porą metų įsisteigęs 
Tėvynės s-gos — Lietuvių kon
servatorių skyrius. Jam vado
vauja dr. Sigita Ramanauskie
nė. Ypač į aktyvų darbą yra 
įsijungęs valdybos vicepirm. 
Kazimieras Barūnas. Šiuo metu 
jis stengiasi aprūpinti tėvynai
nius, norinčius įsigyti Lietuvos 
pasą, informacijomis, visus ra
gina aktyviai dalyvauti rinki
muose, paremti TS kandidatus 
į Seimą. Šis skyrius jau pinigi
nėmis aukomis yra parėmęs 
Lietuvoje tėvynės sąjungą ir 
planuoja ateityje organizuoti 
pagalbą. Šio skyriaus veiklą 
remia nemažas būrys daitoniš- 
kių lietuvių.

Na, o dabar karšta vasarėlė. 
Daug kas išvyksta atostogų į 
Lietuvą, šiaurėn lankyti vaikų, 
vaikaičių, giminių. Tad tenka 
visiems palinkėti gero vėjo.

Jurgis Janušaitis

m.

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MOVING-KRAUSTYMAS
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti:.
708-424-7183
312-539-3547

IEŠKO DARBO

2 moterys ieško darbo. Gali pri
žiūrėti senelius, slaugyti ligonius. 
Tel. 312-776-3257. Pakviest 
Mariją.

10 N. Whittaker St.
New Buffalo, Ml 49117

VIDA B. ŠVABAS
616-756-1408
616-469-3950
616-469-5445 
616-469-7236

Tel. namų 
bus. 
fax.
v.m.

Perkant ar parduodant
• namus • žemę • ūkius arba 

komercinę nuosavybę

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
galima šeimai su vaikais, Brighton 
Parko apyl., Maplevvood Avė. ir44 
St. Tel. 312-927-5930

Cicero, IL, Išnuomojamo*  jynit 
kambarys su baldais suaugusiam as
meniui. Moderni virtuvė, vonia, priva
tus įėjimas;2-as aukštas; $250 Į mėn. 
Skambinti: 708-887-1708 arba palikti 
„mesage”.

*nArnerice^U; O. BONDS-^
A pubbc temor of įbu ertnpaper • •

APLANKYKITE ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ 
1996 m. lapkričio mėn. 11-20 d.

10 dienų tik $1,895.00
• Ekskursiją rengia LESEA TOURS maldininkams
• Saugi ir patogi kelionė su patyrusiais vadovais
• I-mos klasės viešbučiai.
Suinteresuoti kreipkitės:

Rama Alminauskas 
P.O. Box 7721 

Bloomington, IN 47407 
Tel. 812-332-2784 (vakarais)

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

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv.Antanas Saulaitls,SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
1:30 pp. Liaudies šokiai ir dainos: praveda Bostono sodauto 
3:00

4:00
4:30

Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
Vėliavų nuleidimas

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

• 1847 m. gegužės 1 d. 
padėtas kertinis akmuo Smith- 
sonian muziejui Amerikos sos
tinėje Vašingtone.

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 28 d. 5
LAIŠKAI

ATMINIMAS PER 
DRAUGO FONDĄ

1994 m. Draugo fondui nu
siunčiau 100 dol., kurį pasky
riau savo a.a. vyro Juozo Mi
liausko atminimui.

Sį kartą siunčiu antrą šimtą, 
kurį prijunkite prie pirmojo ir 
viskas pasilieka a.a. Juozo 
Miliausko atminimui.

Nėra taip lengva tuos dolerius 
surinkti, pasilikus našle, nes 
namo užlaikymas ir visa kita 
gula tik ant vienų pečių. O kaip 
būtų smagu dar kartu žygiuoti 
abiems per šį džiaugsmais ir 
skausmais išmargintą pasaulį ir 
ant dviejų pečių nešti gyvenimo 
-naštą. Deja, lapkričio 16 d. sueis 
devyneri metai, kai jo esu ne
tekus, o vaikai gero tėvo. Dar 
turiu vėsti kovą ir su„cancer” 
(maloniau skamba anglų, negu 
lietuvių kalboje). Dievulio tokia 
valia ir su meile nešu Jo man 
skirtą gyvenimo kryžių. Dar 

^prisideda Sibiro tremtinės sesu
tės išlaikymas, nes grįžo be 
sveikatos. Didelė ligonė. Iš 
„gerosios” valdžios duodamos 
pensijos, jeigu su vaikais mais
tu jos nešelptume, mirtų badu. 

O kiek tų visokių kitokių be
galės prašymų, kad prie geriau
sių norų negalima visus pa
tenkinti. Mes, išeivija, turime 
begales našlaičių išlaikyti. Jų 
skaičius ne mažėja, bet didėja. 
Paminklus, bažnyčias atstatyti 
ir naujas pastatyti. Valdžia 

'rūpinasi tik savo turtais ir kaip 
daugiau jų prisivogti. Gana apie 
tai kalbėti, nes visa žinote.

Linkiu Jums nepavargti sun
kiame darbe, bet ryžtingai žy
giuoti toliau ir pasiekti užsi
brėžtą tikslą. Labai gaila ir 
skaudu, kad net iš mūsų pačių 
tarpo atsiranda lietuvių, kurie

galėtų, bet nenori paremti 
Draugo fondo. Negalvoja apie 
tai, tik rūpinasi savo gyvenimu 
ir didesnių santaupų sutelkimu. 
Jeigu visi skaitytojai atsilieptų 
į prašymą, tikrai darbas vyktų 
sklandžiai. Negaliu įsivaizduoti 
gyvenimo be dienraščio „Drau
go”, bet ne visi taip sampro
tauja.

Janina Miliauskienė 
Worcester, MA

TEGUL DRAUGAS BUDINA 
LIETUVIUS

Redaktorė Danutė Bindokie- 
nė vedamajame „Mėginti 
reikia” (birželio 19 d.) sako, jog 
šeštadieninė Draugo angliška 
laida „skiriama ir arčiau, ir 
tolimesnėse vietovėse gyvenan
tiems lietuvių kilmės skaity
tojams...” Tačiau nereiktų ten
kintis vien tik lietuviško 
gyvenimo žiniomis, bet budinti 
skaitančiuosius atrasti savo 
lietuviškas šaknis, kaip kad 
darė „Aušra” „Varpas” ir 
Amerikoje įsteigtas „Draugas”. 
Tik tuomet toks laikraštis turės 
tikrą ir svarbią paskirtį.

JAV garsus filosofas Josiah 
Royce (1855-1916) iškėlė lo
jalumo prasmę, kaip idealizmo 
viršūnę. Lojalumas savo bend
ruomenei, ypač kai ji yra maža 
ir nuolat skriaudžiama didžiųjų 
bendruomenių, yra moralumo 
įrodymas ir praktikavimas. 
Josiah Royce filosofija daug 
prisidėjo prie JAV įvairių kultū
rų puoselėjimo.

Nėra vien tik atsitiktinumas, 
bet jo paties apsisprendimas, 
kad University of South Caroli- 
na filosofijos.profesorius Kęstu
tis Skrupskelis suredagavo 
Josiah Royce raštus, kuriuos 
išleido garsios universitetų 
leidyklos. Tai yra prasmingas 
Josiah Royce minties pra
tęsimas mūsų laikams.

Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

GYVYBINĖS SVARBOS 
PRAŠYMAS

Kreipiamės nepaprastai 
mums svarbiu prašymu. Tai 
liečia mūsų mamytę, kuriai ne
delsiant reikalingas inksto per
sodinimas. Operacija kainuoja 
per 15,000 dol. Mes labai 
mylime savo vienintelį brangų 
žmogų ir neįsivaizduojame be 
jos savo gyvenimo. Prašau Jūsų 
savo, brolio, tėvelio vardu ir 
maldauju, padėkite nors kiek!

Jurgita Česonytė
Taikos 125-4, 2017 Vilnius, 

Lietuva

PIRMIAUSIA GERBKIME 
GYVUOSIUS

Perskaičiau „Draugo” Nr. 108 
išspausdintą laišką „Brangūs 
tautiečiai” ir „Draugo” Nr. 116 
straipsnelį „Kaune — Lozorai
čio paminklinis biustas”, noriu 
išreikšti savo nuomonę.

Ar nuo to mes, Lietuvoje pra
dedame? Vargsta daugiavaikės 
šeimos, pensininkai. Išjun- 
ginėjama elektra, šiluma gydy
mo įstaigose. Nesunku pas
kaičiuoti, kiek tokių bėdų Lietu
voje galėtume atsikratyti, 
kitaip panaudodami tuos pa
aukotus ar paskirstytus pini
gus.

Esu kaimietė, Amerikoje 
svečiuojuosi. Bet mano malda 
nepasikeis nuo to, jei bažnyčioje 
bus įstatyti paprasti stikliniai 
langai. Visada geru žodžiu 
minėsiu St. Lozoraičio ir 
daugelio kitų žmonių vardus, 
kurie daug dirbo ir dabar tebe
dirba Lietuvos labui.

Giliai širdin įstrigo, man bū
nant Amerikoje, mano tetos Ire
nos Lileikienės pasakyti žodžiai: 
„Pirmiausia reikia mylėti ir 
gerbti gyvuosius, o tik po to 
geru žodžiu prisiminti mi
rusius”.

Tik tuomet, kai Lietuvoje ne- 
belakstys basi, apdriskę ir 
alkani vaikai, pensininkai nesi
tenkins duonos kriaukšleliu, aš 
galėsiu gėrėtis gražiais bažny
čios vitražiniais langais, didžiuo
tis ir džiaugtis miestus puošian
čiais paminkliniais biustais. 
Didiesiems žmonėms, kurie no
rėjo matyti Lietuvą laisvą, 
demokratišką ir laimingą.

Žinoma, galbūt daug kas 
nesutiks su mano nuomone. 
Teatleidžia man, bet aš čia 
išsakiau tik savo asmeniškas 
mintis.

Violeta Stuogienė
Omaha

PATIKSLINIMAS 
P. NARUČIO 

STRAIPSNIUI „34,260”
Su įdomumu, savo vaikiškų 

atsiminimų fone, perskaičiau 
Pilypo Naručio straipsnį birželio 
trėmimų metinių proga („Drau
gas”, 1996.06.15) Tarp kitko jis 
rašo, kad „...tokie, kaip Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Urmanas... (kaip aš savo knygo

Čikagos Lietuvos vyčių tautinių šokių šokėjai — jie nepraleidę nei vienos tautinių šokių šventės, 
vadovaujami ilgamečio globėjo Frank Zapolio, dalyvaus ir šiemetinėje, liepos 6 d. Rosemont 
Horizon. Nuotr. Jono Tamulaičio

f\yl midlcind FadczraI
Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

M^unEoėvroc

8929 S. HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

fsūc
(0UMKU5NC 
LENDER

DON ! SPEND IT AIL ■ SAVE SOME AT

MUTUAL ^edenaC SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Cnarlered and Superyited by ihe Uniled Šiolei Goveinmenl

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, ILUNOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

je „Tautos sukilimas” aprašiau) 
— repatrijavo...” Nustebau, kad 
Urmanas yra buvęs Ateitininkų 
federacijos vadu. Nieko apie jį 
nebuvau girdėjęs, o maniau, 
kad visus federacijos vadus, iš 
skaitymų ar asmeniškai, paži
nau.

Į rankas ėmiau „Moksleivių 
ateitininkų programos vadovą”, 
kur, 79 puslapyje, išvardinti visi 
federacijos vadai. Ten jo nebuvo. 
Jis yra sąraše buvusiųjų Ateiti
ninkų federacijos tarybos pirmi
ninkų, jai pirmininkavęs 
1934-1940 metais. Priedo, dar 
pasitikrinau „Lietuvių encik
lopedijoje” (32 tomo, 323 psl.). 
Ten irgi minima, kad vienas iš 
pagrindinių ateitininkijos 
veikėjų (stud. ateitininkų s-gos 
pirm., Ateitininkų federacijos 
vyr. tarybos pirm, ir kt.) 1945 
pateko bolševikams ir buvo iš
tremtas į Sibirą. Mirė 1951 m. 
Irkutsko srityje. Nieko nemi
nima apie buvimą Ateitininkų 
federacijos vadu. Taip pat kiek 
nustebau, kad kurį laiką iš viso 
nebuvo nei Ateitininkų federa-

cijos vado (1940-46), nei Ateiti- tema.
ninku federacijos tarybos pirmi- Romualdas Kriaučiūnas
ninko (1940-47), bet Čia jau kita Lansing, MI

Mirus mielai mano draugei
A.tA.

BRONEI GAJAUSKIENEI

Kalifornijoje, užjaučiu vienintelį jos sūnų RIMĄ, nuo
širdžiai slaugiusį sergančią motiną ilgus metus.

Teodora Ilekiertė
Nijolė, Arūnas, Jonas ir jų šeimos

Mylimai Motinai,

AJA.
JADVYGAI VARANECKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų buvusiai 
bendradarbei, VANDAI ALEKNIENEI ir jos šeimai.

Algis Grigas
Rūta Pauperas 
ir visas G.T. International kolektyvas

SV. KRYŽIAUS LIGONINĖS GYDYTOJAI SKELBIA

HealthBbst’96
ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 29 d., 9 vai. ryto-2 vai. p.p.
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■a> Pradėkite vasarą sveikai — atvykite į
- „HealthFest '96'' ir susipažinkite su
' Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojais.

„HealthFest '96" yra sveikatos šventė. y

Holy Cross Hospital • 2700 West 69th Street (at Califomia)

„HealthFest '96" yra sveikatos šventė.

Čia maloniai praleisite laiką ir sužinosi
te, kokių puikių sveikatingumo 
pasiūlymų mes galime suteikti jūsų 
šeimai.

-d ar
Susipažinkite su 
gydytojais

* Pasikalbėkite su šeimos 
gydytojais ir su specialistais

* Gydytojų rekomendacijos 
veltui

* Galima čia pat susitarti dėl 
vizitų

Įvairūs tyrimai ir 
skiepai veltui
* Cholesterolio, kraujospūdžio ir 

diabeto tyrimai suaugusiems
* Vaikams skiepai veltui (atsineškite 
vaiko sveikatos dokumentus)
* Vaikams švino (lead) kiekio 
organizme tyrimai

Sužinokite daugiau apie sveikatą

Informacija apie širdį
Informacija apie diabetą 
Moterų ir vaikų sveikatos 
informacija

Specialios dovanos

Maloniai ir sveikai 
praleiskite laiką

Vaikams žaidimai veltui 
Užkandžiai veltui 
Puiki muzika, klounai

* Veltui pirmos pagalbos dėžutė
* Sporto stadiono paketas (termosas, 

apklotas, pagalvėlė atsisėst)
pirmam 100-tui lankytojų, kurie 
susitars su gydytoju dėl vizito.
* Staigmena užpildžiusiam 

„HealthFair '96 Value Card”
(gausite ateidami į „HealthFest '96)

CALL (312) 471-8600 FOR MORE INFORMATION

Ar saulė švies, ar lietus lis — šventė vis tiek įvyks!

H
HolyCross
HOSPITAL

E x p e c t to be S u r p r i s ed!
Holy Cross Hospital • 2701 West 68 th Street • Chicago, lllinois 60629

Holy Cross Hospttal is skjnsored by the Suterš of St Casikur



6 DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 28 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
,.Draugo” dovaninių pre

kių, knygų, muzikos įrašų, gin
taro ir kitokių gražumynų 
krautuvėlė kasdien vis pasi
pildo naujomis prekėmis. Kam 
dar neteko apsilankyti pirma
jame „Draugo” pastato aukšte 
ir pamatyti naujus pertvar
kymus, kviečiame nedelsiant 
tai padaryti. Nustebsite ir 
apsidžiaugsite!

Pasaulio lietuvių centras, 
Lemonte, ruošia šaunią 
gegužinę liepos 7 d., nuo 12 vai., 
centro sodeliuose. Ypač lau
kiama svečių iš tolimesnių vietų 
— juk daug jų bus suvažiavę į 
Tautinių šokių šventę. Atsivež- 
kite ir parodykite, kodėl ši jauki 
lietuviška vietelė Čikagos 
priemiestyje vadinama „Pasau
lio lietuvių centru”.

Ona Girniuvienė ir dr. Sau
lius Girnius dalyvavo amžinos 
atminties vyro ir tėvo dr. Juozo 
Girniaus minėjime Čikagoje ir 
savo prisiminimais jį pagerbė.

Visuomenė kviečiama ap
lankyti Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, esančią dovanėlių 
krautuvėlę. Joje yra gintaro, 
audinių, gintaro paveikslų, 
knygų ir kitų dovanėlių. 
Turime gražių tautinių rūbų, 
tad dar ne vėlu juos įsigyti ir 
pasipuošti per tautinių šokių 
šventę. Krautuvėlė atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. r. iki 1 vai. 
p.p.

Pedagoginio lit. instituto mokslo metų užbaigimo šventėje birželio 1 d. 
Jaunimo centre lektoriai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. Iš 
kairės: Algimantas Barniškis po iškilmių linksminęs svečius savo muzika, 
Vydūno fondo vicepirmininkė Jūratė Variakojienė, lektorius istorikas Jonas 
Damauskas, absolventė Onutė Utz ir lektorius Bronius Juodelis.

Nuotr. Jono Tamulaičio

x TRANSPAK praneša: 
„Ukmergės rajono statistikos 
duomenimis šių metų Ukmer
gės mieste yra 2,651 nuosavas 
namas, 6,213 privatizuotų ir 
313 akcinei bendrovei ‘Ukmer
gės butų ūkis’ .priklausančių 
butų bei devyni bendrabučiai, 
kuriuose gyvena 284 žmonės”. 
Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St, Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Amerikos Rietuvių ra

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

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Rinkiminiais metais labai 
svarbu, kad kuo daugiau 
užsienio lietuvių spaudos — 
ypač vienintelio dienraščio 
„Draugo” — egzempliorių pa
tektų į Lietuvą. Ta proga 
„Draugo” administracija daro 
nuolaidą užsakantiems dien
raštį į Lietuvą — metams tik 75 
dol. Kaip ir anksčiau. „Drau
gas” Lietuvoje gaunamas 
maždaug per 7-10 dienų (visi 
penki savaitės numeriai drau
ge), o jame . spausdinama 
informacija yra labai aktuali. 
Užsakykite savo gimtojo mies
to bibliotekai, parapijai, skai
tyklai, mokyklai ar kitai in
stitucijai, užprenumeruokite 
savo artimiesiems. Nesigai
lėsite, o jie tikrai bus dėkingi.

Vadinamasis „Čikagos pa
dangių greitkelis” — Chicago 
Skyway, atrodo, yra vienintelis, 
kurį vasaros metu netaiso ir eis
mo netrukdo. Pagal jau keletą 
metų veikiantį nutarimą, pra
dedant gegužės pabaigoje bū
nančia Kapų puošimo diena, 
baigiant Darbo dienos savait
galiu, šis greitkelis netaisomas. 
Paprasti automobiliai už jo per
važiavimą turi mokėti 2 dol., o 
Skyway jungia Dan Ryan greit
kelį su Indiana valstija ir yra 
labai patogus susisiekimui, kai 
daugumas aplinkinių kelių pri
grūsti automobilių ir sunkve
žimių dėl vykstančių remontų.

Maria Mogenis, Quincy, IL, 
yra ne vieną kartą atsiuntusi 
dosnias aukas „Draugo” laik
raščiui, dabar vėl prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 105 
dol. Dienraščio draugų pagalba 
jį stiprina ir lengvina leidimo 
darbą. Su vasaros linkėjimais, 
esame nuoširdžiai dėkingi už 
dovaną.

x Dr. Leonas Seibutis iš
vyksta į Lietuvą, liepos 3 d. 
toliau operuoti urologinius 
pacientus Antakalnio klini
kinėje ligoninėje Vilniuje. Ka
binetas bus uždarytas iki rug
sėjo mėn. 4 d. Esant reikalui, 
prašau skambinti į namus 
708-448-5545 arba į Šv. Kry
žiaus ligoninę ir būsite nukreip
tas pas pavaduojantį urologą.

(sk)
x Vida Gilvydienė, Atida 

Vitaitė, Eugenijus Butėnas, 
Tauras Bublys, Aidas Palu
binskas, Jonas Varia kojis ir 
Karolis Žukauskas atliks 
vaidmenis Antano Škėmos 
vieno veiksmo DRAMOJE 
„Kalėdų Vaizdelis”, o antroje 
programos dalyje pasikeis 
kaukes ir parodys geriausius ir 
juokingiausius škicus iš „Antro 
Kaimo” repertuaro. Spektaklis 
įvyks trečiadieni, liepos 3 d., 
7:30 v.v. Jaunimo Centro 
scenoje. Tai gera proga pradėti 
X Tautinių šokių Šventės 
savaitgalio linksmybes! Bilietai 
gaunami: Lion Frame, 3125 W. 
71st St., tel. 312-778-6322.

(sk)

I Poetė Julija Švabaitė Gy
lienė po ilgos ir įspūdingos 
viešnagės Lietuvoje birželio 21 
d. grįžo į Ameriką. Poezijos 
pavasario dienų metu Lietuvoje 
poetė dalyvavo daugelyje ren
ginių, kur skaitė savo poeziją. 
Aplankė Vilnių, Kauną, Šilutę, 
Vilkaviškį, Plungę, pabuvojo 
Antano Vaičiulaičio tėviškėje, 
lankėsi Punske. Kiršuose J. 
švabaitei Gylienei buvo įteikta 
S. Nėries premija. Šiuo metu 
poetė iš Marąuette Parko 
persikėlusi gyvena Lemonte.

Julija Švabaitė

Dešimtosios lietuvių tau
tinių šokių šventės leidinys 
jau išspausdintas ir pradėtas 
platinti. Jį galima įsigyti visose 
šventės bilietų platinimo vie
tose — „Seklyčioje” ir Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, bei 
naujai įrengtoje „Draugo” 
dovaninių prekių parduotuvė
lėje. Leidinys bus taip pat pla
tinamas Hyatt Regency O’Hare 
viešbutyje nuo liepos 4 d. ir 
šventės metu, liepos 6 d., Rose
mont Horizon salėje. Leidinį re
dagavo Juozas Masilionis.

x Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų gegužinė-pa- 
silinksminimas šį sekmadienį, 
birželio 30 d. 12 vai. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43 St. Bus lietu
viško maisto, gera muzika, 
loterija. Visus nuoširdžiai kvie
čiame. Valdyba.

(sk)

x Sveikiname ponus Eleo
norą ir Mečį Valiukėnus 
auksinio vedybinio jubiliejaus 
proga ir dėkojame už gausią 
auką $400 skirtą Lithuąnįan 
Mercy Lift. Linkime dar daug 
laimingų ir sveikų metų kartu!

(sk)

Kugelio pietūs šį sekma
dienį, birželio 30 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Pasivaišinsime ir ne
reikės skubėti namo pietų vir
ti. Jau dabar pranašaujamas 
karštas oras, tai juo smagiau 
bus valgyti kieno kito pagamin
tus patiekalus, negu kaisti savo
je virtuvėje. Bus ir pyragaičių, 
ir kavos, ir kitokios atgaivos, o 
taip pat proga kiek ilgiau pa
bendrauti, pasidalinti savaitės 
įspūdžius. Visus kviečia ir pie
tus ruošia PLC renginių komi
tetas. (sk)

Lithuanian Mercy Lift atstovams lankantis Lietuvoje, aplankyta Švėkšnos psichiatrine ligoninė. 
Iš kairės I eil.: Jenifer Patterson, A. Krizek. dr. I. Bilčiuvienė y. med. sesuo NaujokienėE. 
Krizek, V. Lendraitienė, dr. S. Naujokas; II eil.: Paulius Bindokas ir Jurgis Lendraitis, LML

pirmininkas.

REIKIA TALKOS!
„Draugui” labai reikia 

pagalbos X tautinių šokių 
šventės mugėje penktadieniui, 
liepos 5 dienai, nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. po pietų. Jeigu kas 
galėtų paaukoti keletą valandų 
mugėje pardavinėti knygas, pri- 
iiAti „Draugo” prenumeratas ir 
pabendrauti su mugės lanky
tojais, prašau man paskambinti 
„Draugo” telefonu.

Ignas Budrys, 
administratorius

DIRBKIME KARTU

Praėjusią savaitę Lithuanian 
Mercy Lift (LML) nariai kartu 
su Christian Relief Services 
(CRS) prezidentu, iždininke/sek- 
retore ir užsienio programų 
direktore lankėsi Lietuvoje. 
Kelionės tikslas buvo aplankyti 
ligonines ir pamatyti, kaip 
Christian Relief persiųstos siun
tos pasiekia ligonines, kaip 
tvarkomi dokumentai, kokia 
atskaitomybė. Svečiai, lanky
damiesi Lietuvoje, buvo malo
niai nustebinti ir patenkinti, 
pamatę tvarkingai ir rūpes
tingai išdalinamas siuntas ten, 
kur jos labiausiai reikalingos.

Per paskutinius trejus me
tus CRS yra apmokėjusi per 
800,000 dol. už LML talpintuvų 
persiuntimą. 1995 metais CRS 
persiuntė 50 talpintuvų. Prieš 
išskrendant į Lietuvą, Jenifer 
Patterson galvojo,. .kad 1996 
metais vėl persiųs 50 talpin
tuvų, o sugrįžusi nutarė 
apmokėti už dar dešimt talpin
tuvų — tai 60 talpintuvų iš viso!

Christian Relief Services pa
matė, kad' Lietuvos ligoninėm 
reikės pagalbos .ilgesniam 
laikui. Iki šiol LML ir CRS 
sutartys buvo metams, o dabar 
po kelionės pasiūlė sutartį pra
tęsti penkeriem metam. CRS ne 
tik toliau apmokės persiuntimo 
išlaidas, bet ir padės finansuo
ti parinktas programas.

LML persiunčia, ne tik savo 
siuntas, bet ir kitoms šalpos or
ganizacijom. Šarūno Marčiulio
nio Vaikų fondas, „Saulutė” ir 
„Vaikų viltis” prisidėjo prie 
CRS kelionės apipokėjimo. 
Dėkojame šiom organizacijom 
už finansinę paramą. Dirbdami 
kartu, padėsime dar daugiau 
sergantiems ir vargstantiems 
Lietuvos žmonėms. Mūsų visų 
pagalba ir parama yra labai 
reikalinga.

Viligailė Lendraitienė

x A.a. Petro Pu p i aus atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos 
našlaičių vargui sumažinti 
aukojo: po $50 — Ada
Sutkuvienė, Jonas, Indrė ir 
Guoda Lukai; po $25 — Dana ir 
Juozas Noreikos, dr. Augusta ir 
dr. Vacys Šauliai. Iš viso $150. 
Lietuvos našlaičių vardu 
reiškiame užuojautą velionio 
giminėms ir dėkojame auko
tojams. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis” — suaugusiųjų ratelis ir dalis veteranų ratelių. Jie šoks, 
kartu su beveik 2,000 kitų lietuvių tautinių šokių mėgėjų, liepos 6 d. Rosemont Horizon salėje. 
Atvykite pasigėrėti.

X TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
ĮVYKIŲ TVARKARAŠTIS

Liepos 1-5 d.; Lietuvių kultū
rinio gyvenimo paroda — Jim 
Thompson (Illinois center) pa
stato prieangyje, Čikagos mies
to centre;

liepos 1 d. —12 vai. p.p. Lietu
vių tautinių šokių programa — 
Daley Plaza, Čikagos miesto 
centre;

liepos 2 d. —12 vai. p.p. Lietu
vių tautinių šokių programa — 
Jim Thompson (Illinois center) 
pastato aikštėje ir svetainėje.

Liepos 4 d., ketvirtadienis

12 - 5 vai. p.p. informacijos 
stalas atidarytas — Hyatt Re
gency O’Hare viešbutyje, Rose
mont, IL;

1 - 7 vai. vak. mugė ir meno 
paroda — Hyatt Regency 
O’Hare viešbutyje, Rosemont, 
IL (nepamirškite „Draugo” 
stalo!);

šokių repeticijos — Rosemont 
Horizon, Rosemont, IL.

Penktadienis, liepos 5 d.

9 - 5 vai. vak. informacijos 
stalas atidarytas — Hyatt Re-

x A. a. Petro Abromaičio 
atminimą pagerbdami Lietuvos 
našlaičiams aukojo: $100 — 
Justina Žirgulis, Ada ir Domas 
Misiuliai, $60 — Ona
Abromaitienė, $50 — Rožė ir 
Pranas Mačerniai, $25 — E. ir 
St. Briedžiai, A. V. Marchertai, 
Petras ir Irena Kazlauskai, $20 
— Violeta ir Arūnas Karulis. 
Viso Lietuvos našlaičių gyve
nimą palengvinti suaukota 
$405. Lietuvos našlaičių vardu 
reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Pensija iš Vokietijos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansa Travel 
Bureau.

(sk)

1 vai. p.p. krepšinio rungtynės 
— Lietuvos ir Kroatijos olim
pinės komandos — Rosemont 
Horizon, Rosemont, IL.

Antradienis, liepos 9 d.

7 vai. vak. pošventinis kon
certas Jaunimo centre, Chicago, 
IL.

Renginių bilietai

Bilietus į visus renginius 
galima įsigyti:

iki liepos mėn. 1 d. 
„Seklyčioje”, 2711 W. 71stSt., 
Chicago, savaitės dienomis nuo 
1 iki 4 vai. p.p., antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais nuo 6 
iki 8 vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 vai. r. iki 12 vai. vidudienio, 
sekmadieniais nuo 10:30 va. r. 
iki 5 vai. p.p; Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL, sekmadie
niais, nuo 10 vai. r. iki 1 vai p.p.

nuo liepos 1 d. iki liepos 3 d. 
„Seklyčioje”, nuo 9 vai. ryto iki 
7 vai. vak.;

nuo liepos 4 d. iki liepos 5 d. 
„Seklyčioje” nuo 9 vai. r. iki 3 
vai. p.p. „Hyatt Regency 
O’Hare”, prie informacijos stalo 
skelbtomis valandomis. •

Susipažinimo vakaro bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Bilietai 
nebus platinami prie įėjimo. 
Bilietų kaina: 20 dol. asmeniui.

Šventės bilietus bus galima 
įsigyti ir prie Rosemont Horizon 
įėjimo, šeštadienį, liepos mėn. 6 
d. Bilietų kaina: 15 dol. (pir
mosios 4 eilės prie pat aikštės); 
20 dol. (antrosios 4 eilės prie 
aikštės); 25 dol. (visos kitos 
vietos).

Pokylio bilietus reikia įsigyti 
iš anksto. Bilietai nebus plati
nami prie įėjimo. Be bilieto ne
bus galima įeiti į pokylio vaka
rienę ir šokius. Bilietus galima 
užsisakyti skambinant S. Džiu- 
gienei (708) 423-1681 arba I. 
Kerelienei (708) 361-4770 (vak.). 
Bilietų kaina: 50 dol.

Pošventinio koncerto bilietus 
galima įsigyti virš minėtomis 
valandomis „Seklyčioje”, prie 
informacijos stalo Hyatt Regen
cy O’Hare. Bilietai į pošventinį 
koncertą bus taip pat platinami 
pirmadienį (liepos 8 d.) nuo 9 
vai. ryto iki 7 vai. vak. ir antra
dienį (liepos mėn. 9 d.) „Sekly
čioje”, nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
p.p. Bilietus į pošventinį kon
certą bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo. Bilietų kainos: 10 dol. ir 
8 dol.

Krepšinio rungtynių bilietus 
galima įsigyti, tik skambinant 
Ticketmaster (312) 559-1212 ir 
prie įėjimo rungtynių dieną. 
Bilietų kainos: 27 dol., 18 dol. ir 
13 dol.

Autobusų bilietai žiūrovams 
iš Hyatt Regency O’Hare į susi
pažinimo vakarą (Navy Pier) ir 
į šokių šventę (Rosemont Hori
zon) bus platinami virš nusta
tytom valandom „Seklyčioje” ir 
Pasaulio lietuvių centre iki 
liepos 3 d. Liepos 4 d. ir liepos 
5 d., autobusų bilietus bus 
galima įsigyti tik HyattRegen
cy O’Hare prie informacijos 
stalo.

Autobusų bilietus žiūrovams 
iš Čikagos apylinkių galima įsi
gyti „Seklyčioje” iki liepos 1 d. 
arba skambinant Aldonai Palu- 
kaitienei (312) 471-0811.

gency O’Hare viešbutyje, Ro
semont, IL;

9 - 6 vai. vak. mugė ir meno 
paroda — Hyatt Regency 
O’Hare viešbutyje, Rosemont, 
IL (įsigykite anglišką „Draugo” 
laidą);

šokėjų repeticijos — Rosemont 
Horizon, Rosemont, IL;

7:30 vai. vak. autobusai išva
žiuoja iš Hyatt Regency O’Hare, 
Rosemont, IL į susipažinimo 
vakarą, Navy Pier, Chicago, IL;

autobusai išvažiuoja iš Pa
saulio lietuvių centro, Lemont, 
IL į susipažinimo vakarą, Navy 

. Pier, Chicago, IL;
8 vai. vak. susipažinimo vaka

ras, Navy Pier, Chicago, IL;
10 vai. vak. laimėjimų trau

kimas susipažinimo vakare 
Navy Pier;

11 vai. vak. autobusai pra
deda kursuoti iš Navy Pier į 
Hyatt Regency O’Hare viešbu
tį (kas pusę valandos);

12:30 val.r. autobusai išva
žiuoja iš Navy Pier į Pasaulio 
lietuvių centrą, Lemont, IL;

I val.r. susipažinimo vakaras 
baigiasi;

1:15 vai. r. paskutiniai auto
busai išvažiuoja iš Navy Pier į 
Hyatt Regency O’Hare viešbutį.

Šeštadienis, liepos 6 d.

10 vai. r. - 12 vai. mugė ir 
dailės paroda, Hyatt Regency 
O’Hare viešbutyje, Rosemont, 
IL (aplankykite „Draugo” 
stalą);

II vai. r. šokėjų autobusai iš
važiuoja iš Hyatt Regency 
O’Hare į Rosemont Horizon;

žiūrovų autobusai išvažiuoja 
iš Čikagos apylinkių į šokių 
šventę, Rosemont Horizon: 44th 
ir California, Chicago, 69th ir 
Washtenaw, Chicago, 95th ir 
Keeler, Oak Lawn, Pasaulio lie
tuvių centras, Lemont;

11:30 vai. r. žiūrovų autobusai 
pradeda kursuoti iš Hyatt 
Regency O’Hare į Rosemont 
Horizon;

1 vai. p.p. X Lietuvių tautinių 
šokių šventė, Rosemont 
Horizon, Rosemont, IL;

4:15 vai. p.p. šokėjų ir žiūrovų 
autobusai pradeda kursuoti iš 
Rosemont Horizon į Hyatt Re
gency O’Hare viešbutį;

4:30 val.p.p. žiūrovų auto
busai išvažiuoja iš Rosemont 
Horizon į 44th ir California, 
Chicago, 69th ir Washtenaw, 
Chicago; 95th ir Keeler, Oak 
Lawn, Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont;

5 vai. vak. - 12 vai. vidur
nakčio mugė ir dailės paroda, 
Hyatt Regency O’Hare viešbu
tyje, Rosemont, IL;

7 vai. vak. šventės priėmimas 
(„eoetails”), Hyatt Regency 
O’Hare, Rosemont, IL;

8 vai. vak. šventės pokylio 
vakarienė, Hyatt Regency 
O’Hare, Rosemont, IL; šokiai;

Sekmadienis, liepos 7 d.

10:30 vai. r. Padėkos 
pamaldos: Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Lietuvių 
Evangelikų-Liuteronų „Tėviš
kės” bažnyčioje;


