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Bažnyčia remia mirties 
bausmės vykdymo 

sustabdymą 
Vilnios, liepos 16 d. (AGEP) 

— Bažnyčia remia Lietuvos 
prezidento iniciatyvą sustabdyti 
mirties bausmės vykdymą, nes 
„tai atitinka ne tik kultūringos 
Europos dėsnius, bet ir Bažny
čios mokslą", pareiškė Lietuvos 
Vyskupų konferencijos pirmi
ninkas Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis. 

Antradieni atvykęs pas prezi
dentą Algirdą Brazauską, arki
vyskupas, baigės susitikimą 
žurnalistams pasakė: „Labai 
džiaugiuosi prezidento suma
numu stabdyti mirties bausmės 
taikymą, ne tik dėl noro prisi
taikyti prie Europos kraštų, bet 
ir iš etinių bei moralinių pa
skatų". 

Arkivyskpas paaiškino: „Baž
nyčia įsitikinusi, kad valstybė 
turi užtikrinti kiekvieno žmo
gaus saugumą ir viešąją tvarką, 
tačiau mano, kad dabartiniame 
pasaulyje pakanka įstatymų, 
kuriais galima apsaugoti visuo
menę, nesiimant kraštutinių 
priemonių". 

Jis sakė, kad kitas Bažnyčią 
dabar jaudinantis klausimas — 
naujasis Visuomenės informavi
mo įstatymas, kuris neužtikrina 
„turinio kontrolės doroviniu po

žiūriu". Anot jo, ,.Nėra numa
tyta, kuri institucija turėtų 
reaguoti, pavyzdžiui, į tėvų 
nerimą dėl pornografijos tele
vizijoje". 

• Jo nuomone, reikalinga visuo
meninė taryba, kurią sudarytų 
įvairių visuomenės sluoksnių 
atstovai — pedagogai, tėvai, 
kultūros žmonės ir dvasininkai. 
„Jie kontroliuotų visuomenės 
informavimo priemonių turinį, 
o dabar viskas palikta pačių 
žurnalistų nuožiūrai", pastebėjo 
arkivyskupas. Jis pažymėjo, kad 
„kokiu nors būdu bažnyčia pa
geidautų pasakyti savo žodį, o 
priimtame įstatyme kol kas to
kios galimybės nėra". 

Praėjusią savaitę Seimas bai
gė priiminėti Visuomenės infor
mavimo įstatymą ir jo įgyvendi
nimo įstatymą, tačiau preziden
tas jų dar nepasirašė. Pasak A. 
J. Bačkio A. Brazauskas neat
metė galimybės dar kartą jį 
peržiūrėti ir pagalvoti apie 
Bažnyčios iškeltas problemas. 

Ark. Bačkis sakė, kad šį kartą 
prezidentūroje nebuvo svarsty
tos bažnyčios, kaip ūkinio sub
jekto, problemos, nes „tokių 
šiuo metu nėra". 

Liepos 1 d. prie Dariaus ir Girėno paminklo Kaune prasidėjo Lietuvos olimpiečių išleistuvės. 
Jų tarpe itin daug kauniečių. Paminklo papėdėje padtje gėlių, jie ii ten perėjo į Sporto halę, kur 
teaėai išleistuvių iškilmės. Sportininkus ir jų trenerius sveikino Kauno meras Vladas Katkevičius. 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas A. Poviliūnas savo kalboje pranašavo, jog 
Lietuvos sportininkai išmokys Amerikos sirgalius skanduoti žodi „Lietuva", jog jie sužinos, kur 
yra Kaunas. Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje" 

Rinkimai paveiks partijų 
nuomones dėl mirties 
bausmės panaikinimo 

Vilnios, liepos 15 d. (AGEP) 
— Dekretą dėl mirties bausmės 
panaikinimo prezidentas Algir
das Brazauskas tikisi teikti Sei
mui svarstyti ne anksčiau, kaip 
rugsėjo mėnesį, Seimui susirin
kus į eilinę rudens sesiją. Ta
čiau iki to laiko prezidentas dar 
nori sužinoti politinių partijų, o 
galbūt ir visuomenės nuomonę. 

„Manau, kad reikia pradėti 
mirties bausmės sustabdymo 
procesą", pirmadienį pasibaigus 
pasitarimui su Seime atstovau
jamų politinių partijų nariais 
žurnalistams sakė prezidentas. 
Jis pažymėjo, kad to reikia, 
norint „neatsilikti nuo Euro
pos". Taip pat svarbi Europos 
Tarybos, kurios nare yra 
Lietuva, ir Europos Sąjungos, 
narystės kurioje Lietuva siekia, 
valstybių nuomonė. A. Brazaus
kas pabrėžė, kad „teisė gyven
ti žmogui yra išskirtinė". 

Tačiau Seimo frakcijos „iš 
karto nieko aiškiai neatsakė, 
buvo siūlymų tą klausimą 
svarstyti vėliau", sakė preziden
tas. Pasak jo, „politinės partijos 

dabar mąsto kaip geriau pasi
elgti, tuo labiau, kad nenu
maldomai artėja rinkimai, o tai 
irgi daro įtaką politikų spren
dimui". 

Pasak pasitarime dalyvavusio 
prezidento patarėjo Rimgaudo 
Geleževičiaus, pokalbyje kons
tatuota, kad sprendžiant mirties 
bausmės panaikinimo klausimą 
nederėtų „lėkti strimgalviais", 
bet ilgam atidėlioti taip pat ne
galima. 

Nenurodęs konkrečių termi
nų, prezidentas pasiūlė frakci
joms pasitarti, suformuluoti 
savo pozidiją dėl mirties baus
mės panaikinimo Lietuvoje ir 
rekomendavo parengti bendrą 
visų frakcijų pareiškimą. Anot 
R. Geleževičiaus, neatmesta ga
limybė surengti visuomenės 
apklausą šiuo klausimu. 

Liepos pradžioje prezidentas 
Brazauskas paskelbė, kad inici
juos mirties bausmės sustabdy
mo procedūrą Lietuvoje, bet 
pabrėžė, kad sprendžiant šį 
klausimą reikia gilios politinės 
analizės. 

Kauniečiai Seimo nariai 
finansiškai remia Prisikėlimo 

bažnyčios atstatymą 
Kaunas, liepos 16 d. (AGEP) 

— Tautininkų, demokratų, 
krikščionių demokratų, konser
vatorių, politinių kalinių ir 
tremtinių atstovai Seime žada 
pervesti po 100 litų Kauno Pri
sikėlimo bažnyčios atstatymo 
darbams tęsti. 

Keturiolika Seimo narių kau
niečių ir du vilniečiai antradienį 
„Kauno dienoje" paskelbtame 
kreipimesi prašo Lietuvos gy
ventojus, verslininkus, pra
monininkus, intelektualus 
pinigais paremti tautos šven
tovės atstatymo darbus. 
Tūkstančių žmonių aukomis ir 
pastangomis jau atlikta darbų 
už 1.5 milijonus litų, tačiau 
bažnyčios statybos darbams 
baigti dar reikia tris kartus 

daugiau lėšų, korespondentui 
sakė Prisikėlimo bažnyčios at
statymo komiteto narys Vytau
tas Nezgada. 

Surinkus nors 2 milijonus li
tų, būtų galima atlikti būti
niausius bažnyčios atstatymo 
darbus ir joje pradėti laikyti šv. 
Mišias. „Du milijonai litų yra 
dideli pinigai vargstančiam 
žmogui, bet nedideli pusę mili
jono gyventoju turinčiam 
miestui. Juo labiau, kad Kaune 
gyvena nemažai verslininkų, 
kurie sutinka aukomis prisidėti 
prie Prisikėlimo bažnyčios ats
tatymo. Tačiau dėl netobulo lab
daros įsatymo beveik trečdalį 
paaukotų lėšų 'nusineša' mo
kesčiai. Susidaro keista situaci
ja, kai valstybė, nesugebėdama 

Gedimino ordinas Izraelio 
ambasadorei 

Vilnius, liepos 16 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas antradienį įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną 
Tova Herzl, Izraelio ambasado
rei, tuo atsidėkodamas už jos 
nuopelnus, plėtojant tarpvals
tybinius ryšius bei draugišką 
tautų bendradarbiavimą. 

Aukštais valstybės apdovano
jimais paprastai apdovanojami 
tik Vilniuje reziduojantys diplo
matai. Tuo tarpu Rygoje rezi
duojančiai ambasadorei T. Herzl 
padaryta išimtis už politinį 
aktyvumą, sakė prezidento pro
tokolo tarnybos darbuotojai. 

1993 m. rugsėjo mėnesį Lietu
voje akredituota Izraelio amba
sadorė antradienį susitiko su 
Lietuvos prezidentu, aplankyda
ma jį su atsisveikinimo vizitu. 
Prieš įteikdamas apdovanojimą, 
prezidentas sakė, kad treji am
basadorės darbo Baltijos šalyse 
metai „pažymėti svarbiais Lie
tuvos ir Izraelio santykių ženk
lais". 

Prisimindamas savo vizitą į 
Izraelį, prezidentas sakė, kad 
1994-1995 m. įvyko Lietuvos ir 
Izraelio santykių persilaužimas, 

kurį nulėmė aukščiausiojo lygio 
vadovų susitikimai Juose buvo 
pradėti gvildenti abiem šalims 
skaudūs istoriniai .vykiai, pa
žymėjo A. Brazauskas. 

Jis taip pat dėkojo ambasado
rei, pabrėždamas jos asmeninį 
indėlį stiprinant kultūrinius 
abiejų šalių ryšius ir propa
guojant Izraelio meną Baltijos 
šalyse. 

Priimdama ordiną, Izraelio 
ambasadorė sakė, kad tai pir
masis jos apdovanojimas. Po 
susitikimo su prezidentu, amba
sadorė Tova Herzl sakė žurna
l is tams, kad Lietuva gali 
didžiuotis nuveiktais darbais 
per jos darbo Rygoje metus. Ji 
pabrėžė Lietuvos pasiekimus, 
bendradarbiaujant su Europa ir 
kitomis pasaulio valstybėmis. 

Vertindama Lietuvos ir Izra
elio santykius, ambasadorė sakė, 
kad nors atlikta nemažai, dar 
liko daug ką padaryti. Ji taip 
pat ragino ,,žiūrėti į pilnąją, o 
ne tuščiąją stiklines dalį", ver
tinant tautų santykius. 

Baigusi darbą Rygoje, amba
sadorė grįš į Jeruzalę, kur dirbs 
Izraelio Užsienio reikalų minis
terijoje. 

Lietuva ruošiasi susitarti 
su Vokietija dėl bevizio 

režimo 
Vilnius, liepos 15 d. (AGEP) 

— „Tik pasirašę su Vokietija 
readmisijos (t.y., nelegalių 
migrantų grąžinimo) sutartį, 
prisijungė prie 1951 m. Genevos 
konvencijos dėl pabėgėlių teisių 
apsaugos bei įvedę pakankamą 
sienų kontrolę, mes galėsime 
susitarti dėl bevizio režimo 
įvedimo Lietuvos ir Vokietijos 
piliečiams", pirmadienį pasikal
bėjime per Lietuvos televiziją 
sakė prezidentas Algirdas Bra
zauskas. 

Jis sakė, kad nėra jokių kliū
čių pasirašyti readmisijos su
tartį — Lietuva pasiruošusi tą 
padaryti. Taip pat nesunku bus 
prisijungti prie Genevos kon
vencijos dėl pabėgėlių reikalų, 

pati finansuoti tokio svarbaus 
objekto statybos, trukdo tai da
ryti kitiems", rašoma kreipi
mesi. 

Seimo nariai mano, kad dar 
šis Seimas privalo atsižvelgti į 
Prisikėlimo bažnyčios statybos 
užbaigimo svarbą ir privalo pri
imti Labdaros įstatymo pataisą, 
leidžiančią neapmokestinti lab
daros davėjų. 

nes Lietuva turi Pabėgėlių įsta
tymą. 

Didžiausia problema, pasak 
A. Brazausko, yra sienų ap
sauga. Neatlikti demarkacijos 
darbai — atsakingi pareigūnai 
paraginti tą greičiau daryti, 
netinkama yra sieros techninė 
apsauga, nes trūksta lėšų. 
„Nors darbas šioje srityje yra 
atliekamas, ir Voicietvja šiek 
tiek padeda jų atlikti, daugelio 
reikalavimų kai kurie Pasienio 
policijos pareigūnu nevykdo, 
todėl jų buvimas užimamuose 
postuose yra vis ikai nepriim
tinas", sakė prezidentas, ne
nurodęs konkrečiu pavardžių. 

A. Brazauskas tikisi, kad 
greičiau negu per metus bus 
įmanoma pašalint, visas kliūtis 
ir pasirašyti susitarimą dėl 
bevizio režimo įvedmo Lietuvos 
ir Vokietijos piliečiams. Jau 
rugpjūčio mėnesį . Lietuvą at
vyks Vokietijos vidaus reikalų 
viceministro vadovaujama dele
gacija, kuri kalbėsis su mūsų 
šalies pareigūnais apie proble
mų, susijusių su bevizio režimo 
įvedimu, sprendimą. 

Atlantoje jau įsikūrė 
20 Lietuvos 
sportininkų 

Vilnius, liepos 16 d. (AGEP) 
— Antradienį jau trečdalis Lie
tuvos olimpiečių sportininkų 
buvo įsikūrę 26-ųjų olimpinių 
žaidynių sostinėje Atlanta, 
Georgia. Olimpiniame kaimely
je jau anksčiau apsigyveno aš
tuoni Lietuvos plaukikai ir jų 
treneriai, antradienį į Atlantą 
atvyko 12 Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjų, jų treneriai, 
asistentai ir gydytojas, infor
mavo Lietuvos Tautinis Olimpi
nis Komitetas (LTOK). Netoli 
Atlantos laikinai yra įsikūrę 
Lietuvos irkluotojai ir dvira
tininkai. 

Šeštadienį prasidėsiančiose 
olimpinėse žaidynėse dalyvaus 
61 Lietuvos sportininkas. Jiems 
talkins 39 žmonių aptarnaujan
tis personalas — treneriai, misi
jos vadovai, gydytojai, mechani
kas. 

Iš viso gausiausioje visų laikų 
Lietuvos olimpinėje delegacijo
je bus 100 žmonių. 

Baltarusija nori už 
elektrą mokėti 

traktoriais 
Vilnius, liepos 12 d. (AGEP) 

— Penktadienį Vilniuje posė
džiaujančių Lietuvos ir Bal
tarusijos delegacijų derybose 
buvo kalbama apie Baltarusijos 
įsiskolinimą Lietuvai už elek
tros energiją. Ši energija buvo 
patiekta dar 1992-1993 metais. 
Paskutiniu metu šioje srityje 
pasiekta nemaža pažanga, ta
čiau birželio 11 d. ši skola dar 
buvo 1.8 milijono dolerių. Ligi 
šiol nėra sutarta dėl delspinigių 
(Lietuvos duomenimis, jie siekia 
beveik 7.2 milijono dolerių), 
todėl buvo pasiūlyta atitinka 
moms ministerijoms kartą susi
tarti ekspertų lygmeniu. 

Baltarusija siūlo dengti elek-
tros skolą ne valiuta, o savo 
gaminiais, žemės ūkio technika. 
Taigi suinteresuotumas abipu
sis: Lietuva nori kuo daugiau 
parduoti elektros energijos. 
Baltarusija — traktorių Balta
rusiams pigiau pirkti energija iš 
Lietuvos, negu deginti brangų 
mazutą pas save. 

Buvo pasakyta, kad Baltarusi 
ja iki metų pabaigos gali 
nupirkti Lietuvoje triskart 
daugiau energijos nei prieš 
metus, vienintelė sąlyga — Lie
tuva neturėtų kelti kainų 
Lietuvos vyriausybė nuo liepos 
1 d. nutarė pakelti parduoda 
mos energijos kaina- Padaryti 

Sutarta, kad reikia steigti 
„Lietuvos naftą", nesutarta 

kaip ją privatizuoti 
Vilnius, liepos 15 d. (AGEP) 

— Visi pasitarimo pas Lietuvos 
prezidentą dalyviai pritaria, 
kad būtina steigti įmonę „Lietu
vos nafta". Diskutuojam tik del 
būsimosios bendrovės privatiza
vimo, pareiškė Lietuvos energe
tikos ministras Saulius Kutas. 

Po pirmadienį vykusio pasita
rimo, kuriame dalyvavo prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
premjeras Mindaugas Stanke
vičius, Seimo frakcijų vadovai, 
ministerijų ir suinteresuotų 
žinybų vadovai. S. Kutas žurna
listams sakė. jog visi pasitarimo 
dalyvaiai sutarė, kad kuriant 
būsimąją bendrovę reikia rasti 
tokį sprendimą, kuris būtų eko
nomiškai naudingiausias ir ne
keltų grėsmes, kad Lietuvos 
naftos sektorius pateks į nepa 
geidaujamas rankas. 

Paprašytas įvardinti kylančią 
grėsmę, Saulius Kutas minėjo 
jėgas, galinčias padaryti žalą 
politinei Lietuvos nepriklauso
mybei bei nusikalstamas gru
puotes. Paklaustas, ar Lietuvai 
nekelia grėsmės Rusijos „LUK 
oil" įmonės ketinimai dalyvauti 

Konservatoriai 
rinkimų 

Vilnius, liepos 15 d. (AGEP) 
— Konservatoriai yra parengę 
preliminarų savo rinkimų są
rašą, tačiau ketina oficialiai 
paskelbti tik galutinį. Pasak 
konservatorių valdybos pir
mininko Gedimino Vagnorius, 
tai bus padaryta rugpjūčio 
pabaigoje arba rugsėjo pradžio
je. 

Preliminarus sąrašas sudary
tas pagal rajoninių organizacijų 
pateiktą sąrašo tvarka bei atsi
žvelgus į pačių konservatorių 
atliktą rinkėjų apklausą. G. 
Vagnorius pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė. kad tai ge
riausias būdas sužinoti kandi
datų populiarumą. Jis užtikri
no, kad apygardose konserva
toriai kels tik tuos kandidatus, 
kurie gali laimėti rinkimus. 

G. Vagnorius atsisakė pa
skelbti pirmąjį preliminaraus 
sąrašo dešimtuką, pasakęs, kad 
neturi tokių įgaliojimų. Jis 
tvirtino, kad pirmuosiuose 
dešimtukuose maždaug pusę 
kandidatų sudarys nauji po-

Nustatyta, ką galima 
išvežti iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 2 d. (Eltai — 

Lietuvos vyriausybė patvirtino 
kultūros vertybių išvežimo iš 
Lietuvos tvarką. 

Pagal tuo klausimu priimta 
vyriausybės nutarimą, iš Lie
tuvos uždrausta išvežti kilno
jamąsias kultūros vertybes ir 
antikvarinius daiktus. įrašytus 
į Kilnojamųjų kultūros verty
bių registrą, taip pat saugomas 
Lietuvos muziejuose ir bibliote
kose. Negalima išvežti ir ver
tybių, kurių nebuvimas, eksper 
tų tarybos nuomone, nuskurdin
tų Lietuvos kultūros paveldą. 
Kilnojamųjų kultūros vertybių 
ir antikvariniu daiktu įvežimas 
į Lietuvą neribojamas. 

Už leidimą išvežti ar išsiųsti 
registre neįrašytas senienas 
imamas 20% arba 10% (pagal jų 
rūšį) mokestis. 

tai privertė padidėjusi atominio 
kuro kaina, atskaitymai į Igną 
Hnos elektrinės konservavimo 
fondą. 

bendrovės privatizavime. Kutas 
teigė, kad ..Lietuvai būtų vi
siškai nenaudinga, jei 'Lietuvos 
naftą' imtų valdyti kuri nors 
viena užsienio bendrovė". 

Konservatorių siūlymą, kad į 
būsimąjį naftos koncerną nebū
tų įtrauktas ..Biržų naftotie
kis", S. Kutas pavadino visiškai 
nepriimtinu. „Manau, kad 
bendrovė. į kurią neįeitų naf
totiekis nebūtu gyvybinga", sa
kė jis. 

Seimo opozicija taip pat pri
mygtinai reikalauja, kad ku
riant „Lietuvos naftos" įmonę, 
energetikos įmones būtų pri
vatizuojamos tik jas parduodant 
ir tik tarptautinio konkurso 
tvarka. Opozicijos atstovai nuo
gąstauja, kad šios įmonės gali 
būti privatizuojamos, parduo
dant jas už jų skolas ir taip iš-
grobstant jų turtą. 

Konservatorių frakcijos nariai 
taip pat pasisako už tai, kad 
būtų ribojama būsimosios įmo
nės kapitalo dalis, kurią turės 
teisę įsigyti kuri nors viena už
sienio bendrovė. 

dar neskelbia 
sąrašo 

litikai, dabar nesantys Seimo 
nariais. Tačiau paminėjo tik 
rašytoją Joną Avyžių. 

Tose apygardose, kuriose bus 
sunkiausia pasiekti pergalę, 
konservatoriai ketina kelti ben
drus kandidatus su krikščioni
mis demokratais, o galbūt ir 
kitomis politinėmis partijomis. 

G. Vagnorius pranašavo, kad 
kova bus sunki, ir nedaugelyje 
apygardų bus išrinkti kandida
tai jau po pirmojo rinkimų turo. 
Jis pabrėžė, kad konservatoriai 
sieks laimėti rinkimus, tačiau 
nėra ja įsitikinę ir nesitiki, kad 
bus lengva laimėti. 

Seimo narys pažymėjo, kad 
konservatoriai dalyvaus, for
muojant vyriausybę tik tuo 
atveju, jei galės būti sufor
muotas stiprus, veiklus ir ryž
tingas kabinetas. Kitu atveju į 
vyriausybę nesiveršime, sakė G. 
Vagnorius. 

Konservatoriai žada, kad jų 
rinkimų kampanija bus be kate
goriškų kaltinimų oponentams 
bei pozityvi — nurodant konkre
čius kelius numatytiems tiks
lams įgyvendinti. Tai žadėjo 
konservatorių rinkimų štabo 
vadovas Rimantas Pleikys. Jis 
ragino netikėti partijomis, 
skelbiančiomis, kad žino. kaip 
sutvarkyti padėtį šalyje. Tačiau 
konservatoriai žino nuo ko pra
dėti, tvirtino štabo vadovas. 

Anot Vagnoriaus, konserva
toriai neatsakys į ..valdan
čiosios partijos pasirinkta des
truktyvią politika" Tai. pasak 
jo. liudija LDDP pasirinktas 
..tyčinis šalies stūmimas į fi
nansinį chaosą". Taip jis api
būdino pažadus lapkričio mėne
si grąžinti indėlininkams inde
lius bei šalies skolas už ener
getinius išteklius. 

..Konservatoriai sieks teisin
gumo, bet ne keršto", sake par
tijos valdybos pirmininkas. 

KALENDORIUS 

L i e p o s 18 d.: Arnoldas. 
Fridrikas, (iaudenis. Milius. 

Liepos 19 d.: Aurėja, Vincen
tas, Aura. Sakalas. 1867 m. gi
mė kompozitorius Česlovas Sas
nauskas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šiais metais Dainavos jau
nimo stovyklos tradicine metinė 
šventė vyks sekmadienį, liepos 
28 d. Kviečiame visus apsilan
kyti mūsų mieloje Dainavoje, 
išbandyti laimę vertingų lai
mikių laimėjimuose, pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu, 
paklausyti pranešimų apie jau
nimo stovyklos veiklą remejų 
bei šimtininkų suvažiavime ir 
pasimaudyti gražiame Spyglio 
ežere. 

Šventė prasidės šv. Mišiomis 
11 vai. ryto Baltųjų namų 
salėje. Po Mišių bus proga 
pasivaišinti skaniu lietuvišku 
maistu. Tuo pačiu laiku vyks ir 
visų mėgiamas „laimės šulinys" 
— laimėjimai, kuriuos tvarkys 
nuoširdūs Dainavos rėmėjai 
Veselkos ir Vacys Lelis. 2 vai. 
po pietų Baltuose namuose vyks 
Dainavos šimtininkų metinis 
susirinkimas, kuriame šalia vi
sokių pranešimų, bus renkami 
Dainavos direktorių tarybos na
riai ateinantiems trejiems me
tams. 

Dainavos administracija mie
lai kviečia visus Detroito. Wind-
soro ir viso Michigano lietuvius 
liepos 28 d. apsilankyti jaunimo 
stovykloje ir tuo paremti išeivi
jos jaunimo veiklą. Daug nuošir
džių Dainavos rėmėjų daugelį 
metų stengiasi ir dirba išlaiky
dami jaunimo stovyklą, o jūsų 
dalyvavimas metinėje šventėje 
pateisins nors dalį jų įdėto 
darbo. 

Kad ir šiais metais laimėjimai 
būtų sėkmingi, reikia daug lai
mikių - dovanų, kurias galima 
jau dabar įteikti laimėjimais 
besirūpinantiems rengėjams 
Viktorui Veselkai, Vaciui Lėliui 
ir Vytui Sirgėdui, arba palikti 
juos Dainavos svetainėje. 

V.P. 

SĖKMINGAS GEORGE 
PERLES GOLFO 

TURNYRAS 

Trečiasis George Perles Golfo 
turnyras sutraukė 75 golfi-
ninkus į Lake Orion Paint 
Creek Country Club golfo lau
kus. Pirmą vietą laimėjo Grand 
Rapids golfininkai — Algis 
Dimavičius, Greg Alksnis. Bob 
Sakošius ir Chuck Rapolevičius 
su 55 smūgiu rezultatu. 

Bankete dalyvavo 105 asme
nys. Po „Pagalba Lietuvai" 
p i rmin inko Robert Boris 
įžanginės kalbos, maldą su
kalbėjo buvęs Šv. Antano para
pijos klebonas kun. Walter Sta
nevičius. Programą pravedė 
George Perles, buvęs Michigan 
State universiteto vyriausias 
futbolo komandos treneris ir fut
bolo žaidėjas. George Perles yra 
parašęs knygą „The Ride of a 
Lifetime" apie savo veikla spor

te. Vienuolė, seselė Michele Ga
ras (Garliauskaitė), atvykusi 
aplankyti savo tėvelius Erną ir 
Stasį Garliauskus, supažindino 
dalyvius su vienuolių veikla 
Utenos apylinkėje. Pabrėžė 
kokia yra didelė moralinė ir 
m a t e r i a l i n ė pa rama , kuri 
pasiekia Lietuvą, tai dėka 
išeivijai ir užsieniečiams. 

Kalbėjo buvęs Detroito futbolo 
komandos narys Sonny Grande-
lius, ne lietuvis, tačiau rėmė šį 
kilnų labdaros darbą. 

Linas Orentas įteikė laimėto
jams trofėjus. Jau treti metai iš 
eilės Grand Rapids lietuvių ket
vertas, vadovaujamas buvusio 
Michigan valstijos golfo mėgėjo 
meisterio Algio Dimavičiaus, 
dominuoja šį turnyrą. Rimas 
Korsakas laimėjo arčiausiai 
prie skylės mušimo varžybas. 

Mike Shea pravedė laimės ir 
varžytinių laimėjimus. 

Vakaro ir golfo turnyro pel
nas, kuris buvo didesnis negu 
15,000 dolerių, skiriamas medi
cinos talpintuvų siuntimo išlai
doms padengti. Už kiekvieną 
dolerį, 152.32 dolerių vertės me
dicinos reikmenų yra siunčiama 
į Lietuvą. 22 Detroito lietuvių 
ir apylinkių verslininkai prisi
jungė prie šių aukų sutelkimo. 

Dalyviai turėjo progos įsigyti 
George Perles knygą ir „Drau
go" dienraščio anglų kalba 
išleistą laidą. 

Rengimo komitetą sudarė: Ro
bert Boris, Tom Alter, Jehad 
Antakli, Valentina Bulotienė, 
Aldona ir Frank Bunikiai, Algis 
Duoba, Alma Jankienė, Bill 
Juodvalkis, Regina Juškaitė, 
Lou Kulikauskas, Terry ir Ray 
Medoniai, Kęstutis Miškinis, 
Vida ir Linas Orentai, Algis 
Rudis, Jurgis Šepetys, Mike ir 
Teresė Shea, Joe and Eve Stark, 
Charles Step, Irena Vizgirdaitė 
ir Daiva Rugieniūtė. 

lm 

HOT SPRINGS, AR 
A.A. STEFANIJA RŪKIENĖ 

Š.m. birželio 28 d. mirė buvusi 
Sibiro tremtinė, mokytoja a.a. 
Stefanija Rūkienė. Hot Springs 
vietovėje išgyvenusi 25 metus 
(anksčiau gyveno Kocklord, 1L). 

Stefanija Rūkienė, užgrūdinta 
Sibiro tremties, nepalūžo ir se
natvėje. Likusi našle savo jė
gomis stūmėsi per gyvenimą. 
Iki paskutinės akimirkos nenu
leido rankų, triūsėsi apie na
mus, kol mirties angelas staiga 
ir netikėtai pašaukė i Amžinuo
sius namus. 

Stefanija Šalūgaitė Rūkienė 
gimė 1906 m. gruodžio 25 d. 
Negirvos kaime. Ariogalos vals
čiuje. Kėdainių apskrityje. 
Baigusi Kėdainių mokytojų se
minariją dirbo pradžios mokyk
lose Panevėžio ir Zarasų ap
skrityse. 1941 m. birželio 14-tą 
Gubavos pradinėje mokykloje 
buvo suimta ir ištremta į Sibi-

Lietuv< įų tautiniu šokių grupes šokėj • ieno pasirodymo metu 
Nuotr J o n o T a m u l a i č i o 

rą. Tomsko apygardon. Teko 
kirsti taigą, t ies t i kel ius , 
kolchoze dirbti įvairius sunkius 
darbus. 1956 metais grįžo Lie
tuvon, gyveno Kaune, darbo 
niekur negalėjo gauti. 1964-ųjų 
pabaigoje atvyko į JAV pas čia 
gyvenančius vyrą Kostą ir duk
terį Nijolę. Velionė yra autorė 
dviejų knygų — „Vergijos kryž-
keliuose" ir „Sugrįžimas į 
la isvę", kur iose vaizdžiai 
nupiešė ne tik tremtinių, bet ir 
aplamai Sibiro liaudies gyveni
mą. 

Hot Springs vietovėje St. Rū
kienė aktyviai reiškėsi Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikloje. 

Velionės kūnas buvo sudegin
tas ir palaidotas H.S. Kalvari 
jos kapinėse, šalia a.a. vyro 
Kosto, mirusio prieš 20 metų. 
Liūdesy liko duktė Nijolė 
Rūkas, gyvenanti Cleveland, 
S.C. Gedulingos šv. Mišios už 
velionę buvo aukojamos Šv. My
kolo koplyčioje liepos 6 d. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
Jonas Rusteika, jam asistavo 
kun. Andrew Dufault. Šv. Mišių 
skaitinius skaitė Juozas Kibu-
ras, įspūdingai giedojo Reginos 
Sabal iūnienės vadovaujami 
giesmininkai. 

Prieš pamaldas Pranas Radis 
sukalbėjo rožinį velionės Stefa
nijos intencija. Po pamaldų abu 
kunigai ir visi dalyvavusieji 
Mišiose vykome į kapines. Ve
lionės duktė Nijolė ant kapo 
padėjo gražių gėlių puokštę, 
papuoštą tautinių spalvų kaspi
nais. Kun. J. Rusteika sukal
bėjo maldas ir pašventino kapą. 
Sugiedojus „Marija, Marija" ir 
padarius bendrą nuotrauką, 
skirstėmės namo, liūdėdami, 
kad Hot Springs lietuviu telki
nys sparčiai mažėja. 

A.A. JONAS SAMAITIS 

Š.m. birželio 23 d. vietos ligo
ninėje mirė Jonas Samaitis, 80 
metų amžiaus, gimęs Pašvitinio 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 
Lietuvoje buvo policijos pareigū
nas. 1941 m. susituokė su žagą 
riete Aleksandra Simanavičiū
te. Vokietijoje gyveno Kempte-
no lietuvių stovykloje. Gyven

damas Čikagoje dirbo metalur
gijos srityje Išėjęs pensijon su 
žmona apsigyveno Hot Springs 
vietovėje. Čia aktyviai įsijungė 
į LB-nės veiklą, kurį laiką buvo 
valdybos nariu. Visada dalyvau
davo lietuviškose pamaldose ir 
visuose lietuvių renginiuose. 
Dosniai aukojo Lietuvos reika
lams, rėmė radijo valandėlę, 
spaudą, buvo taurus patr iotas 
lietuvis. 

Pašlijus sveikatai pasi t raukė 
iš visuomeninio gyvenimo ir už
sidarė namų aplinkoje. Padėtis 
buvo nepavydėtina, nes žmona 
jau sirgo Alzheimer liga. Vaikai 

Jonas Samaitis 
pasamdė moterį, kuri dieną ir 
nakt į juodu prižiūrėjo. 

Velionio kūnas buvo sudegin
t a s ir birželio 28 d. palaidotas 
Crestvievv kapinių lietuvių da
lyje. Prie kapo susirinkęs tautie
čių būrys sugiedojo „Viešpaties 
Angelą" ir ki tas giesmes, kun. 
Andrew Dufault sukalbėjo mal
das ir pašventino kapą. Atsi
sveikinimo žodelį LB-nės vardu 
tarė pirm. Stepas Ingaunis, o ra
dijo valandėlės vardu — čia ra
šančioji. 

Birželio 30 d. (prieš sekmadie
nio pamaldas) buvo ka lbamas 
rožinis a.a. Jono Samaičio inten
cija, vadovaujant Pranui Ra
džiui. Šv. Mišių metu kun. Jo
nas Rusteika kvietė prisiminti 
velionį savo maldose 

Pasil iko velionio artimieji: 
serganti žmona Aleksandra, sū
nus Virgil Samaitis, gyvenantis 
Petersburg, FL, duktė Birutė 
Stephanie Carnell Čikagoje ir 
t rys vaikaičiai. Lietuvoje dvi se
serys — Marija ir Ona. 

Ilsėkis ramybėje, mielas tau
t iet i . 

Salomėja Šmaiž ienė 

Tryptinio" sambūrio Šokėjai iŠ New Yorko 

DIDYSIS LIETUVOS 
BAŽNYČIŲ RĖMĖJAS 

Ne vienas lietuvių, nors seniai 
palikę Lietuvą, nepamiršta savo 
tėviškės bažnyčių. Štai dr. Bro
nislovas ir Apolone Andrašūnai, 
gyvenantys Hot Springs, Ar-
kansas ir Orland Park, Illinois, 
yra Lietuvos bažnyčių rėmėjai. 
J ie Troškūnų parapijos bažny
čios stogui dengti prieš dvejetą 
metų paaukojo 27.000 dol., Jo
niškio bažnyčiai — 4.000 dol. ir 
pr ieš kelias savaites Eucharis
tinio Kristaus seserų kongrega
cijai, Vilniuje namo isigyjimui 
paaukojo 5,000 dol. Minimos 
kongregacijos seserys gyvena iš
sisklaidžiusios, nes dar netur i 
nuosavo pastato — vienuolyno. 

Šios kongregacijos seserys ak-

Uetuvos Vyčių veikla 
„LIETUVOS VYČIAI" 

KONCERTUOJA 

Gražų puslapi i savo koncer
tinę istoriją įsirašė „Lietuvos 
Vyčių" taut inių šokių grupė, 
dalyvavusi š.m. birželio 22 d. 
šiuolaikinio meno muziejaus su
rengtame „atviru durų" meno 
festivalyje (The Museum of Con-
temporary Art Open House). 

Koncerte buvo pašokta dešimt 
lietuviškų šokių. Jų tarpe — 
folklorinių — iš Aukštaitijos, 
Žemaitijos ir Dzūkijos, origina
lių Lietuvos choreografų sukur
tų (panaudojant liaudies kūry
bos palikimą), bei stilizuotų, 
pramoginių šokių. 

Tarpe daugelio atlikėjų (daly
vavo 90 grupių, o pats festivalis 
truko tris dienas) mes išsiskyrė
me ne tik originaliais tautiniais 
drabučiais (pvz., Šiaurės Afri
kos šokėjų drabužiai labiau 
priminė pramoginių-sportinių 
šokių atlikėjų dėvimus kostiu
mus Lotynų Amerikos šokių 
programai), bet ir muzikinių 
akompanimentų nebekalbant 
apie lietuviškų šokių charakte
rį. Šokius palydėjo įvairių 
Lietuvos muzikinių ansamblių 
įrašai — „Lietuvos" ansamblio, 
„Galvės" kaimo kapelos, Vil
niaus universiteto folklorinio 
bei Lietuvos televizijos ir radio 
lengvosios muzikos orkestro, 
kurie labai pagyvino koncertą. 

Tiems, kurie pirmą kartą su
sitiko su Lietuva, jos kultūra, 
puikiai padėjo programą prista
tęs Frank Zapolis, o jo kalbą 
gražiai papildė, trumpais paaiš
kinimais , Onutė Utz, Vida 
Gaižutytė, Robertas Končius ir 
Vytas Ringus. 

Aplinka, kurioje vyko koncer
tas, buvo kiek neįprasta — 
palapinė ir nedidelė pakyla, 
vadinama „scena". 

tyviai dalyvavo Lietuvos Bažny
čios Kronikų leidime. Suėmus 
kun. Sigitą Tamkevičių (dabar
tinį arkivyskupą) ir kun. Alfon
są Svarinską jos visiškai perė
mė Kronikų labai pavojingą re
dagavimo ir platinimo darbą. Jį 
ištesėjo iki Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Šiuo metu 
kongregacijai priklauso 105 
seserys. Iki šiol jos gyvena išsi
sklaidžiusios mieste, dėl ko ne
gali pilnai vykdyti vienuoliškos 
veiklos. 

Dr. Bronislovas ir Apolonija 
Andrašūnai suprato seselių var
gingą padėtį. Jie, taip pat, 
įvertino Eucharistinio Kristaus 
kongregacijos seserų didžiulį 
įnašą kovojant už Bažnyčios ir 
Lietuvos laisvę, todėl noriai 
parėmė jas savo 5,000 dol. auka. 

Seselės būtų labai dėkingos, 
jei atsirastų ir daugiau dosnių 
geradarių. Aukas jų vienuoly
nui prašoma siusti: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, Inc., 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, su prierašu, kad au
ka skiriama Ė.K.S.K. (Eucha
ristinio Kristaus seserų kongre
gacijai). Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

R. S. 
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1996 m. gegulės 11d. vykusioje parodoje Amerikos Katalikų universitete, 
Washington, DC, tarp kitų buvo išstatytas ir architektės Julijos Minkūnai-
tės premijuotas projektas-teze „An Architectural Documentation of the 
Lithuanian Spirit". Ii kaires: Asta Banionyte, JAV LB Krašto valdybos įstai
gos vedėja Waahington, DC, prof. Vytautas Landsbergis ir Seimo narė dr. 
Laima Andrikienė. 

Muziejaus darbuotojai, pak- jauniams 
viete mus į šią švente, neslėpė 
susižavėjimo ir negailėjo kom
plimentų. Mūsų programa, tei
gė jie, buvo labai vienalytė ir 
dinamiška. Ypač patiko pasvei
kinimas — prisistatymas su 
„Kepurine" ir „Vajaunu". 

Žinoma, svarbiausias įvertini
mas priklausė publikai — o ji 
plojo tiek studentams, t iek 

Ligija Tautkuvienė, 
Choreografė 
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(312) 770 0001 arba (312) 4004441 

DR. K. A. JUČAS 
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BLANKUS AKADEMINIO 
JAUNIMO VEIDAS 

JONAS DAUGĖLA 

Jau daugiau kaip pusšimtis 
metų mus skiria nuo atmintino 
mūsų t au tos nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo. Tačiau 
dar ir šiandien mums šviesiau
siomis varsomis švyti ano meto 
mūsų tautos žiedo-akademinio 
jaunimo veidas. Iš visų Lietuvos 
pakraščių kaimo jaunuoliai, vos 
spėję užbaigti gimnazijas, sku
bėjo į Kauną ar Dotnuvą. Dau
gel is jų , gyvendami i t in 
sunkiose sąlygose, veržėsi i 
mokslą ir stropiai ruošėsi savo 
pasir inktam profesiniam pa
šaukimui. Tad nenuostabu, kad 
Vytauto Didžiojo universitetas, 
Žemės ūkio akademija ir vėliau 
Prekybos institutas išleido bū
r ius išskirtinai gerai paruoštų 
įvairių sričių specialistų. Iš jų 
taip pat išėjo ne vienas moksli
ninkas bei valstybės vyras. 

To me to akademikai dar 
studijų dienomis visa savo pri
gimtimi jautė, kad jų išsimoks
linimas bus reikalingas bendra
jam valstybiniam mūsų tautos 
gyvenimui ir tuo pačiu tautai. 
Studijų dienomis jie stengėsi su
brandinti savo asmenybes, pasi
ruošti bendrai tautinei veiklai. 

Ano meto studentija buvo 
pasiskirsčiusi į pasaulėžiū-
rines-ideologines organizacijas. 
Didesnė dalis akademikų pri
klausė ateitininkų, neo-lithua-
nų ar varpininkų ideologiniams 
sambūriams. Žinoma, be to, dar 
veikė i r daug kitų profesinio, 
geografinio bei pramoginio po
būdžio korpoiacijų. Šios visos 
korporacijos ir buvo t a tikroji 
visuomeninės veiklos mokykla. 
Paskaitoms pasibaigus, stu
dentų akademinis gyvenimas 
kasdien virte virė. 

Visą šį gyvenimą nukirto 
bolševikų vergija. Ideologinių 
organizacijų vadovai ir globėjai 
buvo ne t ik pašalinti, bet suim
ti, ištremti ar nužudyti. 

Kovo I I d. atstačius vėl nepri
klausomybę, tuojau buvo at
gaivintos mūsų tradicinės poli
tinės partijos. Tad buvo pa
grindo tikėti, kad ir mūsų aukš
tosiose mokyklose bus atgai
vintos senosios ideologinės kor
poracijos, o tuo pačiu ir visu gro
žiu atgis akademinis studentų 
gyvenimas. 

Bet, deja. Neseniai pas mus 
Floridoje lankėsi Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius 
prof. B . Vaške l i s . Iš jo 
pranešimo susidarė vaizdas, kad 
ir šiandien tūkstančiai mūsų 
jaunuolių rimtai studijuoja. J i s 
pas idž iaugė , kad jo vado
vaujamas universitetas jau yra 
išleidęs kelis šimtus diplomuo
tų specialistų, kurių ne vienas 
pasipuošęs daktaro laipsniu. 

Rektorius buvo užklaustas ir 
apie šiandieninę akademinę 

studentų veiklą, paprašytas 
apibūdinti šių dienų studentijos 
ideologinį-pasaulėžiūrinį veidą. 
Didžiam mūsų nusivylimui, 
rektorius pasakė, kad šiandien 
studentija bet kokia akademine 
veikla nesidomi ir jokios ideolo
ginės organizacijos universitete 
neveikia. Tad susidaro vaizdas, 
k a d š iand ien inės Lie tuvos 
studentijos veidas yra blankus, 
išblyškęs. 

Tai turėtų mus gerokai bau
ginti. Juk tie,kurie šiandien 
auditorijose godžiai semiasi 
mokslo žinių, rytoj išeis į 
gyvenimą. Jie turės įsijungti į 
tautiniai valstybinę veiklą ir jai 
vadovauti. Jie pačios prigimties 
yra įpareigoti vesti savo tautą 
ekonominės ir k u l t ū r i n ė s 
pažangos keliais. O kaip t au ta 
galės patikėti savo gyvenimo 
ateitį šiems bespalviams vei
dams? 

Šiam tautinės veiklos abejin
gumui galima rasti ir kiek pa
t e i s i namų pr iežasčių. J u k 

Aptarę Lietuvos narystės galimybes NATO ir Kongreso atstovo Christopher Cox pateikta 
rezoliuciją dėl Karaliaučiaus demihtarizavimo, iš kairės: Eileen Royce. Kongreso narys Ed Royce. 
Angelė Nelsienė ir Newt Gingrich. 

simezgė moksleivių kudirkaičiu 
judėjimas, kuris rado platesnį 

šiandien tose auditorijose sėdi pritarimą ir išsiplėtė j kitas vid 
dar bolševikinės vergijos metais mokyklas įvairiose šalies vie-
gimę jaunuoliai. J ie ir vid. tovėse. 
mokyklas baigė tos vergijos me- Šiandien kudirkaičiu organi 
tais. Tose mokyklose jie prievar- zacijos (spiečiai) veikia jau 19 
ta buvo suvaryti į spaliukų ir mokyklų ir apjungia per 1,000 
komjaunimo organizacijas. Bet moksleivių. Visą veiklą derina 
koks domėjimasis ideologiniais Respublikinė kudirkaičiu tary-
ar religiniais klausimais buvo ba, vadovaujama išimtinai ener-
griežtai draudžiamas ir už tai gingos ir šiai moksleivių veik 
baudžiama. Studentai šiandien lai pasiaukojusios mokytojos A. 
šių dvasinių vertybių nepasi
genda ir neieško. Belieka tik 
tikėti, kad galbūt ateinančiose 
kartose atbus šių vertybių ilge
sys, tad reikia mums daugiau 

Šiaurienės. Ji visą savo laisva 
laikį bei jėgas yra pašventusi 
šiai organizacijai ir jaunimo 
auklėjimui. Tai yra sekt inas 
idealistės moters pavyzdys. 

dėmesio kreipti į, šiandien dar Taryba leidžia kudirkaičiams 
gimnazijų suoluose sėdinčius, „Varpo gausmo" žurnalą. 
moksleivius. Kudirkaičiai savo ideologija 

J au ir anuo metu mūsų gim- grindžia dr. V. Kudirkos akelb 
nazijose veikė moksleivių ideo- tais krikščioniškojo humaniz-
loginės organizacijos. Vėliau, mo ir tolerancijos pagrindais, 
pasikeitus valstybinio gyve- Organizacijos tikslas yra ruoš-
nimo santvarkai, moksleivių ti savo narius visuomeninei tau-
ideologinės organizacijos buvo 
uždraustos. Beliko tik skau-. 
tai . Tačiau vis dėlto ideolo
ginių organizacijų veikla ne
buvo visiškai sunaikinta. Jos 
veikė slaptai, prisidengę la
vinimosi ar literatų būrelių 
vardu. 

Studentų varpininkų pastan
gomis daugelyje gimnazijų 
veikė Dr. V. Kudirkos būreliai. 
Studentai leido jiems skirtą 
„Moksleivio" laikraštį. Užbaigę 
gimnazijas, kudirkiečiai pa
pildydavo varpininkų korpora
ciją. 

Vos tik Lietuva pajuto gorba
čiovinį atoslūgį, gimnazijose 
buvo atgaivinti kudirkaičiu bū
reliai. Atsirado idealistų moky
tojų, kurie pradėjo šiuos bū
relius organizuoti ir jiems vado
vauti. Kauno vid. mokyklai 
buvo atstatytas Dr. V. Kudirkos 
vardas, tad toje mokykloje ir už-

tinei veiklai ir puoselėti demok
ratijos bei asmens pažiūrų lais
vės idealus. Kudirkaičiu ideolo
gija yra paremta tėvynės meile, 
noru aukotis tautos idealams. 
Šiomis temomis kudirkaičiai 
skaito paskaitas, ruošia refera
t u s , o rgan izuo ja b e n d r a s 
diskusijas, l i teratūrinius vaka
rus ir skelbia nar iams rašinių 
konkursus. 

Kiekvieną vasarą organi 
zuojamos rajoninės stovyklos ir 
ekskursijos. Dažnai aplankoma 
dr. Vinco Kudirkos gimtinė 
Paežerių kaime ir jo amžinojo 
poilsio vieta Kudirkos Naumies
tyje. Vasaros atostogoms prasi
dėjus, kiekvienais metais yra 
rengiama „Respublikinė kudir
kaičiu vasaros stovykla". Šią 
vasarą tokia stovykla vyko 
birželio 17-24 d. Būrelių at 
stovai susirinko Kaune. Šuva 
žiavo 130 atstovų iš visų 19 mo

kyklų. Buvo lankomi muziejai 
ir istortn' s šventovės, ekskur 
sijos į Pam munę ir Birštoną. Be 
to, dar buvo sporto varžybos, 
vakariniai laužai ir kiti pramo 
giniai rer.giniai. 

Be kudirkaičiu Lietuvos mo
kyklose dar veikia ir mai-
roniečių būreliai. Šios jaunimo 
organizacijos duoda daug švie
sių vilčių mūsų tautinio judė
jimo ateičiai. Organizacijų na
riai, be abejo, užbaigė gimna
zijas, sukurs ir akademinį mūsų 
studentijos gyvenimą, pagrįsta 
ideologiniais pagrindais. Tuo 
pačiu jie sukurs nauja ir spal 
vingą akademinio j aun imo 
veidą. 

Užsienio l ietuvių organi 
zacijos ir fondai turėtų visoke 
riopai remti šį naują mūsų 
mokyklų moksleivių judėjimą. 
Kudirkaičiu veiklą šiuo metu 
remia A. Masionio stipendijų 
fondas (Čikagoje). O asmeninius 
ryšius su kudirkaičiu vadovais 
palaiko fondo pirmininkas An-
tanas Kučys. 

Danutė Bindokienv 

KAINOS LIETUVOJE 
AUGA 

Gana nelauktai padidėjo ne
baigtų statyti namų ir sodybų 
užmiestyje kainos. Žmonės ne 
gali išlaikyti butų arba neišgali 
jų nusipirkti ir ieško vietoj ju 
sodybų užmiestyje. Sodybą ir 
dar 50 arų žemes galima nusi 
p i r k t i pigiau negu dviejų 
kambarių butą 30 proc. padidė 
jo ir netoli mu to esančių sodo 
namu kaino- Pr ieš metus 
16.000 litų kamavusi sodyba 
dabar parduodama už 28,000 
litu. Nebaigta- įrengti namas 
kainuoja nuo 80 iki 140.000 litu. 
Beveik tiek Į «t prašoma už 
keturių kami> irių butą Vil

niuje. fLR. 06 01 ' 

PALANGOJ K - P IRMIEJ I 
JAUNIMO NAKVYNĖS 

NAMAI 
Jauniesiems Palangos poil

siautojams nebereiks ieškoti 
pigesniu poilsio namų ar nuo
motis kambarius vietinių gy
ventoju butuose. Liepos 12 d. 
didžiausiame Lietuvos pajūrio 
kurorte duris atvėrė pirmie
ji šalyje Jaunimo nakvynės 
namai 

Palangos turizmo centro drau
ge su Lietuvos aukštųjų mo
kyklų studentų atstovybėmis 
vadovaujamuose namuose — 50 
miegamųjų vietų, studentiška 
parduotuvė, baras. Visi pagrin
dinėje Vytauto gatvėje įsikūru
sių Jaunimo nakvynės namų 
darbuotojai — studentai, siūlan
tys paslaugas „studentiškomis" 
kainomis. 

Beje. nakvynes namuose vei
kia ir studentų informacijos 
biuras, kur is padės jaunimui 
vasarą įsidarbinti, susit ikti 
pasiklydusiems draugams bei 
patars, kur ieškoti pramogų. 

Tokie jaunimo nakvynės na
mai ( . .hostels '" ' popul ia rūs 
visame pasaulyje. Juose mielai 
apsistoja dažniausiai su ku
prinėmis ant pečiu pakelei
vingais automobiliais po užsienį 
važinėjantys jauni žmonės. 

(AGEP. 07.16) 

DZŪKIŠKAS ALUS 
Vienintelė Dzūkijos alaus da

rykla ..Daiga" padėjo gaminti 
..Dzūku šviesųjį" alu. Alytuje 
esanti darykla yra viena iš 
nedaugelio, kuri gamina švie
žia, o ne pasterizuota alu. Alus 
gaminamas klasikiniu būdu -
tik iš salyklo, mielių, apyniu ir 
vandens. Apyniai ir įrengimai 
vežami iš Vokietijos. 

<R. 07.09) 

Uždaras ir atviras 
glėbys 

Pastaruoju metu nuolat pasi
girsta priešingos nuomones 
imigrantų klausimu. Pagal tra
diciją, JAV visuomet buvo ir te
bėra galimybių kraštas, išskės
tu glebiu priimantis visus, kas 
tik pareiškia norą jame apsi 
gyventi. Vyrauja įsitikinimas, 
kad kultūriniai įvairių tautinių 
grupių įnašai į Amerikos gyve
nimą sėkmingai suformavo tvir
tą, pasiturinčią, įvairiaspalve 
valstybe. Tačiau kaip tik dėl šio 
įvairumo kartais sunku spręsti, 
kas amerikietiška, ką reiškia 
būti amerikiečiu. 

Dilema dar pagilina mintis. 
kad tikrieji amerikiečiai yra 
palikuonys indėnų, kuriuos šia
pus Atlanto sutiko pirmieji eu
ropiečiai, ilgainiui juos užka
riavę, beveik išnaikinę ir il
giems laikams nustūmę į betei
sių piliečių vietą. Kadangi 
Amerika yra daugiaus ia iš 
imigrantų sudaryta visuomene, 
šiandien nesuprantamas vis 
augantis nusistatymas prieš 
naujai atvykstančius ar norin 
čius atvykti. Žinoma, kai žmo
nės pasiryžę prieš ką nusiteikti 
ir stengiasi savo pažiūras per 
duoti kitiems, visuomet randa 
ma „logiškų bei įtikinančių tai 
nuomonei pate is in imų, kad 
senelių, tėvų ar ir jų pačių 
troškimas emigruoti į Amerika 
kažkaip skiriasi nuo dabartinių 
imigrantų norų. 

Amerika šiame šimtmetyje 
patraukė kelis gausius imigran 
tų antplūdžius, nors imigracija 
pastoviai vyko ir tebevyksta 
kone nuo šio žemyno atradimo. 
Pirmoji žymi imigrantų banga 
buvo 1907 m., kai atvyko dau 
giau kaip 1 milijonas asmenų. 
Apskritai tarp 1901 ir 1920 m. 
į JAV emigravo per 14 mln. 
žmonių, kurių beveik 9 iš 10 
bevo europiečiai. Tuo metu at
vyko ir gausus lietuvių skaičius. 
Šimtmečio sąvartoje š iame 
krašte negimusių žmonių buvo 
maždaug 15 procentų visų gy
ventojų; 1994 m. tik apie 9.4 
proc. 

Suprantama, Antrojo pasauli
nio karo pabaiga taip pat at
plukdė daug imigrantų, ypač iš 
Europos, kurie karo ir bolševikų 
siaubo buvo išvyti iš savo namų. 
Ir šio tautų mišinio gerą dalį 
sudarė lietuviai. 

Reikia pastebėti, kad iki 1981 
m. daugiau kaip 13 mln. žmonių 
atvyko apsigyventi Amerikoje, 
tačiau jų etninė sudėtis pasta
raisiais dešimtmečiais gerokai 
pasikeitė. Dabar apie trys 
ketvirtadaliai visų imigrantų 
yra iš Azijos arba ispaniškai 
kalbančiųjų kraštų. 

Galbūt dėl to. kad ekonominė 
JAV padėtis nėra tokia tvirta. 

kaip pokario metais, o vietiniai 
gyventojai tur i varžytis del dar
bų su naujai atvykstančiais, ku
rie sutinka dirbti už menkesnį 
atlyginimą, didėja nusistatymas 
prieš imigracija ir siūloma įvai
riais būdais siaurinti Amerikos 
glebi, kad mažiau į jį būtų pa
kviesta ..svetimšalių". Ypač 
nuo imigrantų gausos „kenčia" 
Kalifornija, Florida. Texas. tad 
pvz. Kalifornijoje 1994 m. bal
savimuose gyventojai pasisakė 
ui „Pasiūlymą 187". kuriuo mė
ginama apkarpyti nelegaliai į šį 
kraštą atvykusių teises ir jiems 
teikiamas paslaugas. Šis pro
jektas šukele daug teigiamų ir 
neigiamų pasisakymų visose 
valstijose. 

Nepaisant mėginimų statyti 
užtvaras, imigrantai vis tiek 
plūsta į Amerika, stengiasi kiek 
galima greičiau įsigyti pilietybę 
ir įsikurti. Paprastai Nepriklau
somybės šventės I liepos 4 d.) pro
ga daugelyje vietovių vyksta 
iškilmės, kuriose masės naujai 
atvykusiu duoda priesaiką, pri
imdami JAV pilietybę. Pvz., 
Čikagoje tokiose iškilmėse 
šiemet buvo prisaikdinta 10,000 
naujų amerikiečių, o Nevv Yor-
kas didžiuojasi, kad kas savaitę 
apie 6.000 žmonių jame priima 
Amerikos pilietybę. 

Siame dešimtmetyje į JAV 
kasmet legaliai atvyksta per 
800.000 imigrantų, o nele
galiųjų t ikro skaičiaus niekas 
nežino. Atvyksta nemažai ir iš 
Lietuvos mūsų tautiečių, kurių 
kultūrinio, visuomeninio įnašo 
taip laukia seniau čia įsikūrę 
lietuviai. Gaila, kad neretai 
viltys būna bergždžios. 

Nelogiška kritikuoti norinčius 
emigruoti į Amerika. Tos kriti 
kos susilaukia ir lietuviai, esą 
jie labai reikalingi atsikurian
čiai tėvynei, todėl neturėtų 
ieškoti t ik savo gerovės sveti
muose kraštuose. Įdomu, kiek 
tų kr i t ikų šiandien sutiktu 
aukotis tėvynės labui ir grįžti į 
Lietuvą gyventi su visu. svetur 
susikrautu, turtel iu9 Juk yra 
žmogiška norėti savo šeimai — 
ir sau — geresnio, pastovesnio, 
sotesnio gyvenimo, tad. nepa
vaikščioję kito batuose, neturė
tume sakyti, kad jie kojų ne
spaudžia 

Tiesa, ne visi šiandien iš 
Lietuvos čia atvyksta legaliu 
būdu. ne visi užsirekomenduoja 
kaip tikrieji savo tautos amba 
sadoriai, o pasitaiko tokiu, 
kurie daro negarbę lietuvio var
dui. Vis dėlto turime skirti 
pelus nuo grūdų ir parodyti 
daugiau tolerantiškumo, žvelgti 
į savo tautiečius krikščioniš
kesnių žvilgsniu ir priimti juos 
atviresniu glėbiu. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 
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Kempteno dypukus valdė anglas LeGrand, kurį 
vadindavo Legrandu. Aukštas, laibas, gal penkių dešim
čių metų amžiaus. Malonus žmogus, kuriam nieko ne
galėjome prikišti, išskyrus katilų tuštinimą, jei iš 
tikrųjų jis taip darė. Bet nuodėmės niekas negalėjo 
įrodyti. Legrandas, uniformuotas, turėjo būrį taip pat 
uniformuotų tarnautojų, ištisą tarptautini klubą. Anglų 
kalba buvo oficiali kalba, nes visos gėrybės daugiausia 
ateidavo iš JAV. I šį klubą buvo įjungti ir du ar trys 
lietuviai, sugebėję angliškai piritais susirodyti. Jie, 
žinoma, buvo žemesnėse pareigose. Jei mūsų brangūs 
tautiečiai ką sau pasigriebdavo, šonan pasukti galėjo tik 
maišelius, ne prikrautus sunkvežimius. Didysis lobis 
buvo skirtas aniems, tarptautiniams viršininkams. 

Dar apie vagysteaLai skaitytojai negalvoja, kad aš 
gerai žinau, ką rašau. Nieko nežinau! Raitau t ik tai, 
ką girdėjau visus stovyklos piliečius kalbant. Ar tie 'visi' 
melavo? Ar matė? Ar tik taip girdėjo. O gal sugalvojo, 
neturėdami jokio darbo. Tačiau gerai žinau, kad šioje 
Kempteno lietuvių stovykloje maistu lėbauti neteko. 

Ryte nueiname į valgyklą, gauname skystos maka
ronų sriubos ir duonos. Per pietus nueiname į valgyklą, 

gauname skystos makaronų sriubos jau be duonos. 
Vakare nue iname į valgyklą, g a u n a m e skystos 
makaronų sriubos ir vėl be duonos. Skubame per kiemą, 
skambiname skardos varpais, iš didesnių konservų 
dėžučių padarytais, an t surūdijusių vielų kabančiais, o 
grįžtame lėtai , nes makaronų sr iubelė užgesina 
entuziazmą. 

Makaronai, makaronai... Nuo tų laikų ir šiandien 
su jais nesibičiuliaųju. Nesvarbu, kaip jie būtų paruosti, 
kaip atrodytų. Tegul sau... 

Skardinėlės kieme barškėdavo plonai, storai ir visai 
nusmailintai, priklausomai nuo jų dydžio ir skardos rū
šies. Kiti ir kitos nešdavosi po kelis tokius liaudišku -
indus. Tai šeimų tėvai ar motinos, savo ir vaikų sveika
tėle besirūpinančios. Žinoma, atsirasdavo ir labai atsar
gių varpininkų. Nepasitikįs vyras eidavo atskirai. 
žmona žygiuodavo vėl atskirai . Kas , jei šlakeliu sriu
bos nuskriaus? Savoje šeimoje nepasiskųsi. Tylėsi ir 
kentėsi. 

Buvo galima ir valgykloje sotintis. Gavai kaušelį, 
atsisėdai prie stalo, ramiai pasrėbsi ir keliauk, jei dar 
pakeliauji. Tai viengungių, kuklių bernužėlių ir dailių 
mergužėlių, likimas. I kambarius skardinėlėse dau 
gisusia nešdavosi šeimos, kad ten, už palų užlindę, 
skystą makaronų sriubą galėtų kokiu riebalėliu. pas šva-
bus už cigarete išmainytu, pašventinti ir savo prieauglėl j 
sveiką išsaugoti. 

O tie viengungiai... J ie neturėjo, ką galėtų pasiūlyti. 
(Reikia stebėtis, kad iš nemaloniai kveoiančio švabo 

ūkininko gauta? gabalėlis sviesto ar sūrio kvepėdavo 
pasakiškai.) Cigaretes surūkydavo, pusplikiai išbėgo, 
dar plikesni liko. Bet juos išgelbėjo Dievo dovanos — svo
gūnai ir silkės. Svogūnėliai Svabijoje nebuvo retenybė, 
ta i šiaip taip jų ir pats kukliausias pabėgėlis susikombi
nuodavo. Ryte parsinešdavo iš valgyklos duonos, 
sugrauždavo su ja galvą ar dvi svogūnų, ši daržovė šva
r iai išvalydavo dantis , skilvin įmesdavo būtinų 
vitaminų, taip ir gyvuodavo viengungeliai. sveikais kva
pais alsuodami. Svogūnus reikėtų paskelbti pabėgijos 

(išeiti = išeivija: pabėgti = pabegija' tautiniu valgiu. 
Silkės būdavo retesni skanumynai, bet kai jos kažko
kiais būdais iš Baltijos ar Šiaurės jūros per klonius ir 
kalnus atplaukdavo iki Kempteno. viengungiai būdavo 
jų nuoširdžiausi draugai. 

Dejonės dėl maisto sukeldavo įvairiausių piktų 
minčių. Viena tų minčių — blogas virtuvės personalas, 
nemokąs tvarkytis, nemokąs skalsiai gaminti Pskeis-
ti tokius neišmanėlius! Ir keisdavo. Būdavo gerų 
rezultatų. Ateidavo naujas valgyklos vedėjas ir 
įsakydavo iš makaronų nevirti sriubos, bet kepti pyra
gaičius. Taip ir ėjo: pusryčiams makaronų pyragaitis su 
'kava', rudu, šiltu vandenėliu Pietums ir vakarienei 
makaronų pyragaitis. Vėl makaronai, makaronai... Bet 
ką išmintingi virėjai galėjo daryti, jei iš sandėlių 
gaudavo tik makaronus, o iš čiaupo vandenėlį... 

Maitinimosi problema mūsų dypukiška visuomenę 
perskėlė į dvi dalis: mažoji vykėlių spekuliantų klase 
ir pati gausiausia dorųjų, niekam tikusiu klasė. 

Spekuliantai — tai prekybininkai Kokia netiksli ir 
neteisinga tų laikų samprata... Žmogus vargsta, važinėja 
po kaimus, nuperka karvyte, kuri jau nepatempia 
vežimo, papjaunaObaisu — pjauna!), slapta, kad vokiečių 
ar karinė policija nesulaikytų, atgabena į stovyklą ir 
su pelneliu pardavinėja mėsytę, sau taip kiek pasilieka. 
Ar tai ne prekyba, ar ne verslas? Kitas pasiima kuprinę 
su skarmalais , Svabijoje tuos skudurus iškeičia i 
obuolius, grįžta į stovyklą, obuolėlius pardavinėja 
išalkusiems, ar tai ne prekyba? Trečias net s Hambur 
gą važiuoja, visą Vokietiją kerta. Ir amerikiečių okupa 
cinės zonos riba, ir prancūzų, ir anglu ribos Visur 
kontrolė, rizika, netikrumas. Parveža toks vargdienis. 
dvi savaites baimėje keliavęs, silkių, akmeniukų žieb
tuvėliams, parduoda pigiau ar brangiau, ojį pasmerkia 
— spekuliantas! Netiesa! Tai buvo prekvbininkai. vargę 
už bevertes markes, nepraturtėję. tik padėję mums 
visiems išsilaikyti. Jei ne šie žmones, būtume be 
akmenėlių Uuo metu degtukai rūko labiau už seno 
automobilio išmetimo vamzdį* be svogūnų, be silkių 
gyvenę. Aiškiau tariant, gal net būtume negyvenę. 

Tai čia buvo smulkieji prekybininkai, beveik sku 
durninkai , visiems naudingi. O kitas spekuliantų 
luomas — aukštasis. Jie vertėsi auksu ir brangak 
meniais. vokiečių karo metu išsaugotais Tai mums. vien
gungiams, labai labai tolimas luomas. Lyg Anglijos 
karal iaus, karalienes ar karal iukų dinastija. Per šio 
luomo rankas ėjo žiedai, brangūs aparatai, šie didikai 
ruošėsi geram gyvenimui svetur, bet planai subyrėjo 

iRus daugiau; 
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APIE LAIŠKUS 
J O N A S ŠARKA 

Norėjau parašyt t ik trumpą 
laiškutj apie laiškus „Draugui", 
bet nepavyko, nes a ts idūriau 
akligatvin. Kaip nebandžiau 
savo mintis sutalpinti į redakci
jos reikalaujamą formatą, mano 
mėginimai vis nuėjo niekais. 
Tiesiog buvau priverstas rašyt 
ilgesnj sraipsnį, nes niekad 
neišmokau savo mintis suglaus
ti, pasisakyt t rumpai drūtai, 
kur reikia platesnių paaiškini
mų. Nežinau, net kokiu žanru 
reiktų palaikyt ši mano rašinį. 
Gai spaudos apžvalga, humores
ka, recenzija, ar net feljetonu. 
Mano tėtis šį dėstymo būdą tik
riausiai būtų pavadinęs „zala-
torišku"; tuos, kurie daug šneka 
ir mažai pasako, jis Zalatoriais 
vadindavo. (Užtikrinu, jog tai 
nieko bendra neturi su Vytautu 
Zalatorium, nemažai pasireiš
kusiu spaudoje, įskaitant ir 
,, Draugą". I 

Ne kartą mūsų dienrašty už
t ikau pasisakymų, kad mėgsta
miausias ir pirmiausiai skaity
tojų apžvelgiamas yra laiškų 
skyrius. Aš irgi vienas iš tokių, 
juo labiau, kad retkarčiais pats 
parašau. Laiškuose randu labai 
įvairių ir įdomių pasisakymų 
suglausta forma, kar ta i s net į 
po lemiką į s i l e idž i an t . Tas 
skyrius man — tai t a r tum sku
bus pasmaguriavimas, infor
macijos išalkusiam. Net susida
r iau įspūdį, kad kai kurie 
skaitytojai be laiškų skyriaus 
mažai ką daugiau ir beskaito. 
Turiu daugiau negu vieną pa
vyzdį. Viename pobūvyje mano 

geras bičiulis painformavo, kad 
skaitęs mano paskutinį laišką 
„Drauge", kuris jam patikęs. 
Kaip pensijon išėjęs pedagogas 
dar pridūrė, kad keturiais su 
pliusu jį įvertintų. Neblogai, 
pagalvojau. Prie progos jį už
klausiau, kaip įvertintų aną 
mano ilgąjį, š.m. sausios 20 d. 
laidoje spausdintą straipsnį. 
Tuo jis buvo didžiai nustebintas 
ir prisipažino, kad straipsnio net 
nepastebėjo. Pasiteisindamas 
dar pridūrė, kad jis laiko randąs 
tik laiškų skyriui. Ir išlindo yla 
iš maišo! Na, bet gal ir gerai, 
kad nepaskaitė; dar, ko gero, 
„dvo ikę" ar „kuolą" būtų 
susukęs. Tai dar ne viskas. Per 
paskutinius, kažkieno suruoš
tus cepelinų pietus, bene dar dvi 
moterys pagyrė tą mano laišką, 
bet apie ilgąjį rašinį nei cypt, 
anei šnipšt. Gal ir jos nepaskai
tė, o gal ir nepatiko — negi im
si ir visų klausinėsi, ką jie 
skaito, ko neskaito. Laisvame 
krašte — laisva spauda. Dėl to 
visiškai nesupykau. Vienos, vis
gi, netyčia paklausia kaip jai 
pat inka Danutės Bindokienės 
vedamieji. Tikėkit manim, ji 
man paaiškino, kad jau senokai 
jos straipsnių „Drauge" nema
čius, o kaip LB vadovė, neturin
ti laiko skaityti laikraščių. Še, 
tau, bobut, ir Devintinės! Tuo ir 
pasibaigė mūsų pokalbis. Iš ši
tų incidentų susidariau įspūdį, 
kad kai kurie skaitytojai, .Drau
gui" nėra pakankamai draugiš
ki, jo nuodugniau nepaskaityda-
mi. Nesinori palikti tuo „bam-

„SVARBIAUSIA MAN TUOS 
GELEŽINŠONIUS NUSIVILIOTI 

l ANĄ GOJELI..." 
1410-ųjų vidurvasary Vytau

tas , rengdamasis iki tol nere
gėto masto mūšiui, kuriame 
dalyvavo 22 tautos, dangaus 
meldė žūtbūtinai Lietuvos val
stybės išlikimui reikalingos 
pergalės, o laukdami vyriausio
jo karo vado ženklo karžygiai, 
pasak metraštininkų, kepė sau
lėje lyg šernai ant iešmų. 

Liepos 14 d. į Santaką, į pirmą 
kartą Lietuvoje rengiamą tokio 
pobūdžio Žalgirio mūšio pami
nėjimą, besirengiantieji kaunie
čiai ir miesto svečiai meldė, kad 
l iautųsi vidudienį prapliupęs 
lietus. Tik jis ir tegalėjo aptem
dyti neeilinio reginio džiaugsmą 
— Kauno vicemerės Vaidevutės 
V. Margevičienės ir Vytauto 

klubo sumanumu Santakos go
je lyje užs imota v izua l i a i 
parodyti prieš daug amžių įvy
kusias šiurpias kautynes. Tea
tralizuoto paminėjimo režisūri
nė grupė — režisieriai Arvydas 
Lebeliūnas, Kęstutis Ignatavi
čius, scenarijaus autorius R. 
Marčėnas, muziejininkas Ar
vydas Pociūnas, dailininkė E. 
Žilinskienė, nepaisydami ribotų 
techninių galimybių, norėjo at
kurti paties garsiausio Europo
je XV amžiaus mūšio svarbiau
sius etapus. Kauno taikomosios 
dailės mokyklos mokiniai ir mo
kytojai gamino ginkluotę ir 
šarvus, senoviniais rūbais ir 
ginklais parėmė kino studija, 
tačiau net ir šios tikroviškos 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviškų studijų savaitėje Dainavoje susitiko (iš kairės): dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Vytautas 
Majauskas, Pilypas Narutis ir rašyt. Vytautas Volertas. 

Nuotr. Vytauto Maželio 

bekliu" (pagal vieną laišką) ir 
nenoriu prarasti draugų, bet 
dabar jaučiu savotišką paleng
vėjimą apie tai bambėjęs. O 
dabar keletą žodžių apie „Jo 
Ekscelenciją". 

Skaičiau laišką, kur iame au
torė išreiškė nepasitenkinimą, 
kad „Draugo" pirmajam pusla
py per dažnai figūruoja Algirdo 
Brazausko nuo t r auka . Tuo 
klausimu aš stoju į redakcijos 
pusę. Man, pavyzdžiui, patiko ta 
nuotrauka, kur prezidentas ir 
buvęs premjeras kampe susi
gūžę labai r imta i šnekasi . 
Turbūt diskutavo apie tuos iš 
banko išimtus indėlius, dėl 
kurių A. Šleževičius vėliau savo 
garbingą postą prarado. Man 
beporinant apie „Jo Ekscelen
ciją", atėjo laiškas iš mano 
vienintelės gyvos išlikusios 
tetos. Ir ji apie jį turėjo kai ką 
pasakyt, tad leisiu čia ir jai 
pakalbėti: 

„Mūsų gyvenimas vienas di
delis anekdotas. Gal tuo ir sotūs 
esame. Laikraščiai, radijas, te
levizoriai mirga-marga vagys
tėm, žudynėm, korupcija. Nes
pėjom praryti bankų iššvaistytų 
milijonų, žiūrėk, ir vėl milijonai 
nuostolių skaičiuojama, o mūsų 
, jokers" su svita važinėja ir 
supažindina pasaulį su Lietuva. 
Ar negėda klausytis, kad giriasi 
aplankęs 16 ką šalių, o dabar 
vyksta į Pietų Ameriką. Jam ne 
motais, kad jau viskas išvogta, 
nes jis pats šaikos vadas... O jis 
išreiškė, kad pravažinėta suma 
visko nekompensuos... Už tai 
raudono ir rausvo negaliu pa
kęsti . J i e visi vienas kitą 
traukia kaip tarakonai vis į 
geresnes vietas. Vienas kitą 
žino. Raudonieji Seimo nariai ir 
ministrai su savo „katiušomis" 
važinėja po užsienius iš valsty
bės lėšų, o dabar reikia grąžinti 
pravažinėtus pinigus. Gerai, 

•l«r# ^ 
Vytauto Didžiojo paminklas Kaune. 

detalės nebuvo pačios svar
biausios. Svarb iaus ia , kad 
begalinis visų šventės rengėjų ir 
dalyvių entuziazmas tarsi išgai
niojo lietaus debesis: tik nuo 
ankstaus ryto Santakoje turėję 
darbo organizatoriai permirko, 
o apie 2 v. p.p. pradėję rinktis 
žiūrovai jau dairėsi vietos ant 
žolės, ant kelių rezervuotų 
suolelių. 

Kai Senamiesčio laikrodžiai 
mušė trečią valandą popiet, 
Santakos prieigomis nepaliau
jamu srautu plūdo žiūrovai... 
Organizatoriai ir dalyviai ne 
nuo karščio, o nuo skubos ir 
darbų sukaitę, dar surado minu
tę kitą pašnekesiui. Vienas iš 
šventės režisierių Kęstut is 
Ignatavičius pripažino, kad jai 
pasiruošta per rekord iška i 
trumpą laiką — per tr is savai
tes. Duodamas paskutiniuosius 
nurodymus VRM Vidaus tar
nybos 1-ojo pulko kapitonui Vid
mantui Bižiui, prašė dar sykį 
pas i t i k r in t i , ar pas i r engę 
medikai, jei atsitiktinai įvyktų 
kokia nors nelaimė: nors ginklai 
ir butaforiniai, bet visgi tai 
ietys, kalavijai. Autentiško dy
džio ir storio kalavijas — mūšio 
simbolis — buvo įsmeigtas mū
šio lauko centre, pusiaukelėje 
tarp „sąjungininkų pusės" ir 
„kryžiuočių" palapinės. „Mes — 
t ik lietuviai", pasididžiavo 
kapitonas V. Bižys, atlydėjęs į 
„mūšį" 160 kareivių. Tiesa, 20 
teko „paskolinti kryžiuočiams". 
V. Bižys sakė, jog kareivių en
tuziazmas jau per įvykusias ke
turias repeticijas buvo didžiulis, 
tad „mūšio" visi labai laukia, o 
„kariaus" pagal muziejininko, 
senovės lietuvių ir jų priešinin
kų karinės taktikos bei ginkluo
tes žinovo Arvydo Pociūno pa
rengtą planą. 

Šventės rengėjų „būstinė" — 
palapinė greta įgarsinimo apa
ratūros — buvo tuščia: kiek
vienas turėjo užduotį. O ir 
„mūšio" metu režisieriams teko 
atsakingi vaidmenys: Arvydas 
Lebeliūnas skaitė Jogailos teks
tą, Kęstutis Ignatavičius — ma

gistro heroldo. „Vytauto" žo
džius skaitė aktorius Ridas 
Žirgulis. O jų antrininkus — 
kaskadininkus — pristatė spor
to mokyklos „Marva" direkto
rius Sigitas Grigaitis: jo lydimi 
į „mūšį" atvyko 18 žirgų ir 
raitelių. Jogailą vaidino trene
ris Kęstutis Simanavičius, o 
Vytautą — sporto meistras Ri
mantas Babrauskas. 

Muziką šventei sukūrė kom
pozitoriai Giedrius Kuprevičius 
ir Vidmantas Bartulis, o tolimos 
epochos dvasią senovinėmis dai
nomis perteikė etnografiniai an
sambliai „Blezdinga", „Lokys-
ta", „Žaisa", „Kaukutis", jiems 
talkino Gytis Paškevičius, Pet
ras Vyšniauskas. 

Nors ir kaip ragino lietuvių 
liaudies dainų atlikėja Veroni
ka Povilionienė tautiečius su
sėsti, nes „mūšis vėluoja", 
numatytą valandą tik sugaudė 
t r imi ta i , o fakelą lydintys 
Vytautų klubo nariai niekaip 
per minią negalėjo pi asibrauti 
link aukuro. Tik „svečių kalne
lyje" nebuvo sumaišties: iš čia 
kautynes patogiai stebėjo ir 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, miesto ir ap
skrities valdžia, o miestelėnai it 
įkalti nesitraukė iš patogių 
stebėti vietų. Pagaliau, dar 
spėjus organizatoriams išginti iš 
mūšio lauko fotokoresponden
tus, etnografiniai ansambliai 
pradeda šventę: Lietuva išlydi 
savo karius, skamba „Aš papuo
šiu žirgo galvą pinavijom", 
„Kur lygūs laukai", o priešinin
kų stovykloje jau liepsnoja lau
žai... K. Ignatavičius prašo ab
soliučios tylos ir skelbia Žalgirio 
mūšio inscenizaciją, pasirodo 
Lietuvos kariuomenė, Vytautas 
ir Jogaila... 

Prasidėjo kautynės, drioksėjo 
patrankos, lauką pamažėl nu
klojo kryžiuočių „ lavona i" 
(pagal scenarijų mūšio nuosto
liai turėjo būti tokie: 132 
nukauti , 20 kryžiuočių paimta 
į nelaisvę). Mūšis truko apie 40 
minučių. 

(„Kauno diena", 07.15) 
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kad užjudino Rajacką. J i s 
pa rašė tokį a tv i r ą la išką 
prezidentui, kad tas , matyt, 
negali iščiaudėti — „susirgo". 
Didelis juokas buvo kai premje
rą krapštė iš posto. O tas visom 
keturiom nė iš vietos. Preziden
tas vos nemaldavo atsistatydin
ti pačiam, o tas ne". 

Aš tikrai nebūčiau geriau 
aprašęs dabart inės padėties 
Lietuvoje. Tai buvo žodžiai 
aštuntą dešimtį amžiaus bebai
giančios moters, kuri didesnę 
savo gyvenimo dalį yra pralei
dus sovietiniame ..rojuje", bet ir 
dabar nerandanti paguodos, nes 
šalį valdo „paskutinieji so
vietiniai mohikanai", į kurių 
eiles įeina ir A. Brazauskas. Aš, 
prezidento vietoje, po to R. Ra-
jacko atviro laiško spaudoje 
būčiau ne tik susirgęs, bet il
gokam laiko tarpui pasislėpęs, 
kad dar ir nebaigtoje, preziden
to viloje prie Nidos, arba sėdęs 
į „Jetstar" ir išlėkęs į kokį 
egzotišką kraštą, kuo toliau nuo 
Vilniaus ir nuo atvirų laiškų. 
Nors, tiesą sakant, jis taip ir 
padarė, komercine linija keletai 
dienų buvo nuskridęs į Pietų 
Ameriką, o po to, jau minėtu 
„Jets tar" atsidūrė Bulgarijoje, 
vėliau ir Gruzijoje. Gal ir kur 
nors kitur buvo nusidanginęs — 
kur jį besugaudysi. Manau, tik
tų jam „Skrajojančio preziden
to" vardas. O gal „Sparnuotasis 
prezidentas"? 

Buvęs Lietuvos ambasadorius 
Raimundas Rajackas, sėdo ir 
parašė tokį laišką, kokio nepa
rašytų nei joks užsienio rašeiva. 
To laiško iškarpą visai netikėtai 
pristatė mano brolis. Laiškas 
spausdintas „Lietuvos ryto" 
š.m. kovo 27-os d. numery. Tai. 
manau, tas pats, apie kuri mano 
teta užsiminė. Jame autorius 
išsakė daug karčios teisybės 
apie buvusio premjero A. Šleže
vičiaus vyriausybę. Taigi. va. 
visos tos prasmingos, teisingos 
ir gal neužginčijamos mintys 
atėjo iš buvusio A. Brazausko 
bendražygio, iš Londono atšauk
to ambasadoriaus, galvos. Net 
sunku patikėti! Kažkodėl man 
peršasi neramios, kipšiškos 
išvados, kad tas laiškas gali būti 
dalim tos taip sukomplikuotos 
LDDP politikos, norint dar dau
giau sumaišyti ir taip jau 
sumaišytus Lietuvos balsuotojų 
smegenis. Vėl peršasi tas senas 
romėnų posakis: „įsimylėjusių 
ginčai, tai meilės dalis"... 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5969 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Parkam ar parduodant " 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutanujr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas valiui -
• Perkame ir parduodame namus 
• Aparfrner.Sus ir £ame 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapcHis ir Off. Mgr 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320«Vi W«*t tStfl StTMt 

Tai. (TOS) 434-SM4 
(312) 5 *1 -MM 

I KMKClK KALTO*! 
7922 S. •itoaU U . 

I* 4345 S. ArditsAVe. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900. 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
KrMpntM Į uamaji wwĮwt. «x pro~ 

patarnaus. Įkainavimas vekui 

F O R R E N T 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2858. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneinamomts kanoms. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

MOVING-KKAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 

. 312-539-3547 

8 dUUų kamb., 2 
mieg. butas su Šiluma ir karstu 
vandeniu, pensininkams be gyvuliukų. 
Galiu padėti nuvažiuoti į krautuves ap
sipirkti. Tat. 312-737-1097 

A p t for raut. 5 rms, 2 bdrms, 
quiet; new appliances; $500 a mo. 
-f sec. deposit. 

Tai. 312-737-1940 

IEŠKO D A R B O 

29 m. moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali gyventi kartu, padėti 
namų ruošoje, prie senelių, ligo
nių, vaikų. Skambint i : t e l . 
708-371-4128. 

M ISCELLANEOUS 
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Važiuokit 1-94 East iki Westvilte. Exit 
34A; dar 19 mylių į pietus. SkM' i 
Bs r̂y rami, rrwry 471 ano i/wQ So* 
Wanatah, Indiana. Tai. 219-

733-2829 

s s u s a s-s-s-s-s-

KAUNO MENO ANSAMBUO „AINIAI" 

KONCERTAI 
Sj SEKMADIENI, LIEPOS 21 DIENĄ 

12 vai. — Lietuvių Centre, Lementa 
4 vai. p.p. Jaunimo Centre, Čikagoje 

Gražus lietuviškas žodis, muzika ir dainos laukia visų! 

Meno vadovas — P. 
muzikos vadovas — J . 

Visus kviečia: Brtgrrton Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijos vaMyba — { 

KAUNE PASTATYTOS 
VIDURAMŽIŲ KARTUVĖS 

Kaune, Rotušės aikštėje, kele
tas dailininkų ir architektų 
pas ta tė t i k ra s , n a t ū r a l a u s 
dydžio kartuves. Kartuvės sim-
bolizuoja menininkų ir visų 
šalies piliečių protestą prieš 
smurtą. Leidimą statyti kar
tuves davė savivaldybė, o pini
gais ir medžiagomis, pasak 
da i l in inkų , prisidėjo geri 
žmonės — išskyrus bankinin
kus. Kartuvės mieste stovės 
apie mėnesj. ( L R Q 7 0 3 ) 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS KOMITETAS 
2711 71 St , CMcago, IL 60629 

DĖKOJA 

A. a. IRENOS BANAITIENĖS, atminimą paganydama, jos dukts 
Gintarė Ivaikisnė rašo: , A s. Mamyte labai sielojosi ir privačia* 
rėme Lietuvos našlaičius ir Sibiro tremtinius. Daug jos giminių yra 
buvę iitremti. kai kurie ir mirė Sibire. Veliones atminimą pagerb
dami, šeimos pageidavimu aukok) Sibiro tremtiniams: 

$80 H. ir E. Andruikos, VVoodhaven NY; Lietuvių Moterų 
Federacija / A. Pintsch West Mirford, NJ; dr. J. ir G Gudauskai. 

848 G. rvaSkien*, Monro*, CT. 
828 Genovaitė MeMuniene, New York, NY. 
$20 Sofija Skobeikiene. Richmond Hill, NY; J. ir A. Vytuviai. 

VVoodhaven, NY. 
$10 Jieva Jankutė. VVoodhaven, NY. 
M vteo $270.00. 
Reiškiame užuojautą veMonės artimiesiems ir dėkojame 

aukotojams! 



I KLAUSIMUS ATSAKO 
JĖZAUS DRAUGIJOS 

NARIAI 
Pokalbis su Lietuvos-Latvijos provincijolu 

T. Jonu Boruta, S J 
— Kiek turite naujokų? Ko

kiais keliais ir būdais sten
giatės surasti kandidatų i 
naujokyną? 

— Šiemet liepos mėn. Niur-
berge turėtų baigti naujokyną 
du mūsų provincijos naujokai ir 
du turėtų pradėti Insbruke. 
Jėzuitai paprastai sau kandi
datų neieško. Patys jaunuoliai 
turi savarankiškai apsispręsti, 
ar jie trokšta gyventi klusnumo, 
neturto ir skaistybės dvasia. Ar 
jie gilesne teologine dvasia pa
siryžę žengti apaštalavimo ke
liu. Pernelyg įpareigojantis ir 
nelengvą naštą uždedąs pašau
kimas būti jėzuitu. Todėl vargu, 
ar galima tikėtis, kad prikalbin
tas ar kitokiais būdais suvilio
tas kandidatas pajėgs pakelti ir 
su meile nešti šią naštą. Ne vi
lionės, kalbinimai, bet tikros 
meilės Jėzui kelias gali paža
dinti tikrą ir nuoširdų pašau
kimą. 

— Kas naujokams vadovau
ja? Kiek turite kandidatų į 
Jėzaus draugiją? Kur turėtų 
kreiptis ir kaip turi būti pa
sirengęs tas, kuris norėtų 
tapti jėzuitu? 

— Insbruke naujokyno vado
vas yra T. Severinas Leitneris, 
SJ. Niurberge — T. Francas 
Meuresas (Franz Meures). Lie
tuvoje būsimieji kandidatai 
kreipiasi į T. Lionginą Virbalą, 
SJ, (Rotušės a. 12; 3000 Kaunas, 
tel. (370) (27) 22-00-98). Po po
kalbio minėtas Tėvas pasako, 
ką toliau reikia kandidatui da
ryti. Išeivijoje lietuviai kandida
tai kreipiasi į tėvą Antaną Sau-
laitį, SJ, Čikagoje. 

— Kokia padėtis visuose lie
tuvių jėzuitų namuose? 
' — Kaip ir visų Lietuvos žmo

nių, šiandien padėtis nėra leng
va. Šį tą galima padaryti tiktai 
su užsienio geradarių tiek dva
sine, tiek ir materialine para
ma. 

— Kaip vertinate abiejų lie
tuv iškų jėzuitų gimnazijų 
darbą Lietuvoje ir koks jų li
kimas? 

— Abi gimnazijos teikia 
gražių vilčių. Gal jose pasiseks 
parengti Lietuvai žmonių, kurie 
rūpinsis ne vien savo karjera, 
asmeniniu gerbūviu, sąskaita 
banke, bet ir savo tautos ateiti
mi, visuomenės labu. Tokių 
žmonių dabar labiausiai reikia. 
Toks yra mūsų pats svarbiau
sias darbas, kuriam pritaria ir 
mūsų vadovybė. 

— Ar turėjo kada nors Lie
tuvos jėzuitai is savo tarpo iš
rinktą vyskupą ar arkivysku
pą? Kaip sutiko Lietuvos jė

zuitai žinią, kai Kauno arki
vyskupu buvo paskirtas jė
zuitas T. Sigitas Tamkevi-
čius? 

— Lietuvos-Lenkijos karalius 
Jonas Kazimieras, būdamas jė
zuitų naujoku, popiežiaus buvo 
pakeltas kardinolu, bet tatai 
jam pakenkė: palikęs naujoky
ną, panūdo tapti Lietuvos-Len
kijos karaliumi. Tačiau buvo 
nelaimingas valdovas. Taigi net 
bažnytiniai aukšti postai susu
ko galvas. Po 1773 m. ordino 
panaikinimo kelis buvusius 
Lietuvos jėzuitus popiežius pa
skyrė vyskupais. Praeityje Lie
tuvos provincijon buvo įstojęs 
vienas Kijevo lotynų apeigų 
vyskupas. Regis, gavęs popie
žiaus specialų leidimą ir atsi
sakęs savo vyskupijos. Jis buvo 
palaidotas Vilniuje po Šv. Kazi
miero bažnyčia. 

Jėzuitai niekad netrokšta būti 
vyskupais ir nesidžiaugia, kai ką 
nors iš jų paskiria. Jėzaus drau
gija netenka savo Įsteigėjo pa
rinktai veiklos sričiai gerų dar
bininkų. Jėzuitas, kaip ir kitų 
vienuolijų narys, tapęs vyskupu 
tarsi lieka suspenduotas savo 
vienuolijoje, kolei eina popie
žiaus jam paskirtas pareigas. 

Lietuvių jėzuitų provincijolas kun. 
Jonas Boruta. 

Jis negali būti nei jėzuitų vado
vybėje, nei patarėju-kon-
sultatoriumi. Vienuolijon su
grįžta tiktai tada, kai išeina 
pensijon, - popiežiaus išleistas 
į poilsį. Tais pačiais metais, kai 
mūsų provincijos kun. Sigitą 
Tamkevičių, SJ, popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė Kauno arki
vyskupo pagalbininku, kitą Lie
tuvos provincijos kunigą Juoza
pą Vertą, SJ. (Werth) paskyrė 
Novosibirsko apaštaliniu admi
nistratorium. 

Vyskupui Sigitui Tamkevičiui 
tapus Kauno arkivyskupu, net 
išsigandome: gerai supratome, 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. liepos mėn. 18 d. 

Clevelando lietuviai olimpinės ugnies garbės sargyboje š.m. birželio 9 d. II eil. iš eilės — Ada 
Stungienė ir dr. Viktoras Stankus, LB Clevelando apylinkės v-bos ko-pirmininkai. 

Nuotr. K. R. Volertienės 

ĮRAŠYTA KALINIO 
IŠPAŽINTIS 

Huntington, Indiana, išeinan
čiame laikraštyje „Our Sunday 
Visitor" (birželio 9 d.) rašoma 
apie incidentą susilaukusį tarp
tautinio dėmesio. Nedidelis 
kalėjimas Lane County, Oregon 
valstijoje, susilaukė didelio 
atgarsio ir Vatikane, kadangi 
tame kalėjime, saugumo parei
gūnai įrašė į magnetofono juos
telę žmogžudyste įtariamo 
kalinio išpažintį. 

Portland, Oregon, arkivysku
pija pareikalavo, kad tas įrašas 
tuojau būtų sunaikintas. Prie to 
arkivyskupijos reikalavimo pri
sijungė ir Vatikanas. Vatikano 
valstybės sekretorius, kardi
nolas Angelo Sudano įteikė laiš
ką JAV ambasadoriui Vatikane 
Ray Flynn, kuriame rašoma, 
kad Šventas Sostas griežtai 
draudžia išpažintį įrašinėti. Esą 
neleistina, kad tas įrašas būtų 
kur nors panaudotas. Bažnyčios 

kokia sunki našta užgulė jo pe
čius. Juk kokiomis sudėtingo
mis dabarties aplinkybėmis visa 
tai atsitiko. Melskime visi kar
tu Viešpaties, kad suteiktų 
kantrybės, išminties, kai susi
durs su sunkumais, nesupra
timu ir net šmeižtais. Melskime 
malonės, kad arkivyskupas 
Sigitas nepavargtų, atnaujinda
mas Lietuvos žmonių tikėjimą 
ir Bažnyčią Lietuvoje. Tebūna 
gyva šv. Augustino mintis: „Ec-
clesia est semper reformanda". 
Tatai sunkus uždavinys, 
reikalaująs žmogaus galias 
pranokstančių jėgų. Čia reikia 
šv. Dvasios malonės. Melskime, 
kad arkivyskupas Sigitas būtų 
atviras Šv. Dvasios dovanoms. 

— Gerb. provincijole, dėko
jame už atsakymus. Linkime 
dangaus palaimos, ypač Švč. 
Mergelės Marijos ir mūsų 
įkūrėjo šv. Ignaco nuolatinės 
globos jūsų ir visos provinci
jos veikloje ir gyvenime. 

Kalbėjosi 
kun. K J. Ambrasas 

įstatymu, išpažinties paslaptis 
esanti nepažeidžiama, o kuni
gas, ją pažeidęs, būtų eks
komunikuotas. 

Balandžio 22 d. vietos kle
bonas kun. Tim Mockaitis buvęs 
pakviestas išklausyti. 20 metų 
amžiaus vagystėmis ir žmogžu
dyste kaltinamo kalinio Conan 
Wayne Hale išpažintį. 

Išpažintį įrašyti įsakymą 
davė, pasitaręs su kitais apy
gardos advokatais, advokatas 
Doug Harcleroad. Išpažintį įra
šius, sekančią dieną buvo išduo
tas „Search varrant", sutei
kiantis teisę įrašą išklausyti. 

Kun. T. Mockaitis tik gegužės 
4 d. sužinojo apie išpažinties 
įrašymą, kada laikraščio kores
pondentas jį pakvietė tą įvykį 
pakomentuoti. 

Apygardos adv. D. Harcleroad 
tvirtino, kad pagal County vei
kiančius įstatymus išpažintis 
gali būti įrašinėjama. Tačiau, 
susilaukęs didelio spaudimo iš 
Bažnyčios ir žmonių, sušaukęs 
spaudos konferenciją, prisi
pažino padaręs klaidą, leis
damas išpažintį įrašinėti . 
Teikdamas, kad jo veiksmas, 
pagal Oregon valstijos įstaty
mus buvęs legalus , sakė: 
„Nepaisant, kad yra dalykų, 
kurie gali būti legalūs ir etiški, 
bet paprasčiausiai neteisingi. 
Aš priėjau išvados, kad įrašinė
jant slaptą kunigo ir penitento 
bendravimą, peržengiau nepri
imtino elgesio ribą'". Išreiškęs 
atsiprašymą jis sakė, kad neno
rėjęs tuo savo poelgiu parodyti 
nepagarbą Katalikų Bažnyčiai, 
kun. T. Mockaičiui ir to tikėjimo 
žmonėms. Jo tikslas buvęs su
rasti teisybę dėl nužudytų trijų 
jaunų žmonių Patikino, kad jo 
panaudotas metodas daugiau 
niekuomet nebūsiąs varto
jamas. „Yra daug piliečių, kurie 
šio metodo nemėgsta", pasakė 
adv. D. Harcleroad. 

Circuit teismo teisėjas Kip 
Leonard įrašą konfiskavo, o 

dviems bylos kalt intojams, 
vienam detektyvui ir sekretorei, 
išklausiusiems įrašą, įsakė 
niekam turinio neatskleisti ir 
informacijos neteikti. 

Portland vysk. Kenneth D 
Steiner, apygardos advokato D. 
Harcleroad atsiprašymą priėmė. 
Portland arkivyskupijos Pasto
racinės tarnybos valdytojas 
adv., kun. Michael Maslovvsky 
pasakė: „Šis išpažinties įrašas 
sudaro didelę grėsmę mūsų reli
gijos praktikai. Bažnyčia dė
sianti visas pastangas, kad įra
šo niekas daugiau negirdėtų ir 
kad jis būtų sunaikintas". Vys
kupas Kenneth D. Steiner pa
reiškė, kad išpažinties niekas, 
net ir Popiežius, negali atskleis
ti. Išpažinties paslaptis esanti 
apsaugota mirtina nuodėme. 

Adv. D. Harcleroad stengsiąs 
kad Oregon valstijos įstatymas, 
liečiantis išpažintį, būtų peržiū
rėtas ir papildytas taip, kad 
išpažinties pas lap t i s būtų 
apsaugota. 

Šis nemalonus atvejis jau yra 
pasiekęs ir JAV Kongresą. Long 
Island, NY, atstovas Kongrese, 
respublikonas, katalikas Peter 
King rūpinsis, kad būtų pareng
tas įstatymas kuriuo, išpažin
ties įrašinėjimas būtų laikomas 
kriminaliniu aktu. 

P. Palys 

Vilniau* wkik«t*dro« deule. Nuotr. Alb«rt© Kmtto 

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

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11 KM Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: Tėv.Antanas Saulaitis,SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
1:30 pę. Liaudies šokiai ir dainos: ***** BO-, »n» SODAUTO 
3:00 Naringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuva 

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo 

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

A.tA. 
HELENA LENA BITNERIENĖ 

Tranelytė 
Gyveno Montreal. Canada. 
Sunkios ligos pakirsta mirė 1996 m liepos 5 d. ir buvo 

palaidota liepos 8 d Mississauga. Ont , Kanadoje. 
Nuliūdę Liko: vyras Jonas, dukros Vilija ir Ariana su 

šeimomis, seserys Emmy Salcunienė su dukra. Anna 
Bendikienė Kanadoje ir Aldona Pankiene Chicagoje su šeimo
mis; brolis Juozas su šeima Kanadoje ir kiti giminės bei 
draugai. 
Vyras, dukros su šeimomis, brolis ir anūkai. 

DVIRAČIAIS APLINK 
LIETUVA 

Liepos 8 d. vėlai vakare Vii 
niuje. Arkikatedros aikštėje po 
60 valandų trukusios kelionės 
finišavo Mindaugo karūnavimo 
— Valstybės dienai pažymėti 
skirtas dviratininkų ištvermes 
žygis aplink Lietuvą. Iš 24 žy
gio dalyvių visą 1,253 km kelią 
be poilsio nuvažiavo tik vienas 
— 36-erių metų palangiškis 
gaisrininkas Saulius Bielinis. 

Sis vyras ir pernai — tik tada 
dar su dviem dalyviais, nė kar 
to nesėdo poilsio į dviratininkus 
lydintį autobusą. 

„Šeštadienio rytą Vilniaus 
Arkikatedros aikštėje prasidė
jusios kelionės nuotolis — 1,253 
kilometrai — simboliškas, pri
menantis Mindaugo karūnavi
mo ir Lietuvos valstybės įkū
rimo metus I12531", sakė Eltai 
žygį surengusios Lietuvos t r ia t 
lono federacijos prezidentas Juo
zas Kembrė. „Daug ištvermės ir 
ryžto reikalaujančios lenktynės 
rengiamos antrą kartą, ketina
me jas padaryti tradicinėmis". 

Finiše buvo įteikti apdovano
jimai labiausiai pasižymėju

siems dalyviams — atsižvel 
g iant i amžiaus grupes ir nuva
žiuotą kelią. Jauniausiojo prizas 
teko 14-mečiui vilniečiui Auri
mui Medoniui. įveikusiam 250 
km, vyriausiojo — 67-mečiui vil
niečiui Andriui Pužui, nuvažia
vusiam 850 km. Tarp dalyvių 
buvo ir t rys moterys. Pakeliui 
prie grupės prisijungdavo vietos 
dvirat ininkai . Druskininkuose 
žygio dalyviai buvo t rumpam 
sustoję — padėjo gėlių prie pa
minklo Lietuvos karal iui Min
daugui . 

SKULPTŪROS ANT 
ARKIKATEDROS STOGO 

Vilniuje ant Arkikatedros ba
zilikos stogo šį mėnesį bus 
pradėtos montuoti trys skulptū
ros — šv. Kazimiero, šv. Elenos 
ir šv. Stanislovo. Originalios 
skulptūros buvo sunaikintos 
1950 m. Žalvarinių skulptūrų 
autoriai — skulptoriai Stanisla
vas Kuzma ir Vytautas Navic
kas . J ie jas a tkūrė pagal nuo
t raukas . Manoma, kad skulptū
ros ir jų pastatymas kainuos 
360.000 litu 

'LR, 06.01) 

DIENRAŠČIU TIRAŽAI 
VASARA SUMAŽĖJO 

Daugumos pagrindinių Lietu
vos dienraščių tiražai liepos pra
džioje, palyginti su sausio mėne
siu, sumažėjo. Laikraščio „Vers
lo žinios" duomenimis, di-
dižiausio dienraščio „Lietuvos 
ryto" tiražas sumažėjo nuo 73 
iki 62 tūkstančių egzempliorių, 
o antro pusmečio prenumerata 
sumažėjo 18^ . 

Kaip korespondentas sužinojo 
„Kauno dienos" sekretoriate, 
metų pradžioje šio dienraščio ti
ražas buvo 55,000 egzempliorių, 
o dabar - 53.000 

„Lietuvos aido" tiražas nuo 
sausio pradžios iki liepos 1 d. su
mažėjo nuo 22 iki 19 tūkstančiu. 
„Dienos" - nuo 9.200 iki 5.880 
egzempliorių. 

Vienintelis dienraštis, kurio 
tiražas vasarą nesumažėjo, o pa
didėjo, yra „Respublika". Jo ti
ražas išaugo nuo 35,000 iki 
39,000 egzempliorių. Šio dien
raščio vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas Rytas Staselis 
„Verslo žinioms" sakė. kad 
tiražo augimą nulėmė ne tiek 
pagausėjusi reklama televizijo
je ir radijuje, kiek 5 litais su
mažinta prenumeratos kaina. 

UAB „Lietuvos rytas" direk
toriaus Vidmanto Strimaičio 
nuomone, tiražo sumažėjimas 
yra sezoninis reiškinys. Pasak 
jo, dienraščio pardavimas rude
nį turėtu vėl išaugti. Didžiąją 
dalį savo tiražo pagrindiniai 
dienraščiai parduoda Vilniuje, 
tuo tarpu rajonuose dėl gerokai 
žemesniu kainu populiaresnė 
vietinė spauda. 

(AGEP. 07.02i 

Birželio 14 d įvykusiose demonstracijose buvusioms sovietu genocido aukoms 
prisiminti, susirinkusiųjų dalis Daley Plazoje. Čikagos miesto centre. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR C ARGO. 
Komercinės s iuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2 - 5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos i JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntiniu persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausia siuntiniu į 1 ietuvą įstaigą. 

TRANSPAK 2638 VV. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Te l . 312-436-7772 

i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kunigas Va ldemaras M. 

C u k u r a s , Ateitininkų federa
cijos Dvasios vadas, mirė Vil
niuje liepos 17 d., 1:30 v. p.p. 
Lietuvos laiku. Bus laidojamas 
Lietuvoje. Šarvojamas ketvirta
dieni, liepos 18 d. vakare Ne
munėlio Radviliškyje (Biržų ra
jone), kur laikė savo primicijas. 
Laidojamas šeštadieni, liepos 20 
d., 12 vai. vidudienį Lietuvos 
laiku. 

Kun. Valdemaras Cukuras 

Visos mergaitės Jaunųjų 
Ateitininkų stovykloje Dainavo
je nepaprastai laimingos, nes 
joms vadovauja pačios geriau
sios vadovės visame pasaulyje: 
J a n i n a Adickaitė, Lidija Dut-
ton, Monika Gylytė, Tania 
Mikaitytė, Lina Sidrytė ir 
Rima Viliamaitė. 

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

„Jaučiai ir peniukšliai pap
jauti, gira užraugta...", kaip to
je pasakoje. Kodėl? Dienraščio 
„Draugo" renginių komitetas, 
vadovaujamas darbščios ir su
manios visuomenininkės Mari
jos Reinienės, sparčiai ruošiasi 
liepos 28 d. įvyksiančiam 
„Draugo" vasariniam pobūviui 
gamtoje, tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Prašome visų 
skaitytojų ir neskaitytojų, visų 
„Draugo" bendradarbių, bičiu
lių ir net „nedraugų", paskirti 
liepos 28 d., sekmadienio, po
piete smagiam pasižmonėjimui. 
pasivaišinimui. pabendravimui. 

Skautininkių ir vyr . skau
čių draugovė kviečia visas 
seses ir svečius sekmadienį, lie
pos 28 d., dalyvauti iškyloje 
Ateitininkų namų sodelyje. Le
monte. Pradžia 12 vai., tuoj po 
šv. Mišių Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje. 

Vincas Derenč ius , Sunny 
Hills, FL, savo dukters a.a. 
Ramonos Derenčiūtės atmini
mui paaukojo 2,000 dolerių 
Vilkaviškio katedros atstaty
mui. Pinigai į Lietuvą bus 
persiųsti „Draugo" moderato
riaus kun. Viktoro Rimšelio, 
MIC, rūpesčiu. 

Marijonų provincijolas, Ta
bariškių parapijos klebonas 
kun. Pranas Račiūnas, MIC, bir
želio 1 d. grįžęs iš ligoninės, rado 
išplėštą savo kleboniją. Padary
ta nuostolių už apie 80,000 litų. 

Kris t ina (Kličiūtė) i r dr . 
Edis Razmos liepos 3 d. susi
laukė pirmagimės dukrelės Ga
brielės Jinos. Naujagimė sutei
kia daug džiaugsmo tėveliams, 
džiaugiasi nauja dukrai te ir 
seneliai — dr. Antanas Razma 
ir Algis Kličius iš Atlanta, GA. 

A r t u r i t e p r o b l e m ų su 
„ D r a u g o " pristatymu? Jūs ne 
vieni, nes daug kartų gauname 
nusiskundimų iš savo skaityto
jų Čikagoje bei apylinkėse, kad 
dienraštis ateina „kai paštui 
užeina įkvėpimas". Kadangi 
šiuo metu paštas visais įmano
mais būdais stengiasi pataisyti 
savo įvaizdį po buvusių sutriki
mų, galbūt būtų labai efektin
ga, jei mūsų skaitytojai, kurie 
reguliariai negauna „Draugo", 
pradėtų rašyti laiškus į angliš
kus laikraščius ir pasiskųsti 
pašto nepareigingumu. „Drau
go" admin i s t r a to r iu s daug 
kar tų mėgino r e ika lus su
tvarkyti su pašto įstaigomis, 
gavo daug pažadų, bet gerų 
rezultatų vis nesulaukiame. 
Skundai angliškuose laikraš
čiuose gal bus veiksmingesni. 
Verta pamėginti. 

Dainavos stovyklavietėj pa 
krūmiais, pakampiais vaikščio
ja vaikai su tinklais, baromet
rais, termometrais ir padidina
mais stiklais. Ne, tai ne seklių 
būrys, o gamtos būrelis jaunu
čių at-kų stovykloj, kurie su 
mok. Loreta Bradūn iene pildo 
uždavinius. 

L i e tuv ių v y r ų o l i m p i n ė 
krepšinio r inkt inė pirmadienį, 
liepos 15 d. vakare, Rosemont 
Horizon stadione, Rosemont, IL, 
vykusiose paskutinėse kontro
linėse rungtynėse prieš Atlan
tos žaidynes, nugalėjo Graikijos 
komandą 85-83. Pergalę gana 
permainingose rungtynėse lietu
viams nulėmė NBA lygoje rung
tyniaujančių mūsų krepšininkų 
Šarūno Marčiulionio ir Arvydo 
Sabonio žaidimas. Šiose rung
tynėse Sabonis įmetė 22 taškus, 
o Marčiulionis 15 taškų. 

Tautinių šokių mylėtojai vėl 
traukė į Jaunimo centrą Čika
goje liepos 9 d. vakare, kad dar 
kartą galėtų pasižiūrėti ir pasi
gėrėti tautiniais šokiais. 

Jau prieš 7 vai. JC didžioji sa
lė ir balkonas buvo pilnutėliai 
nekantriai koncerto laukiančių 
žiūrovų. Šio pošventinio kon
certo „rūpintojėlė" buvo T.š. 
šventės organizacinio komiteto 
narė Rita Šakenienė. Ji ir pra
dėjo koncertą, pasveikindama 
visus ir dėkodama, kad taip 
gausiai susirinko. Pranešė, kad 
šį vakarą matysime dvi taut . 
šokių šokėjų grupes iš Argen
tinos: tai „Inkarą" iš Buenos 
Aires ir „Šaltinį" iš Rosario, iš 
Brazilijos ,^'emuną", o iš Lietu
vos — Panevėžio „Grandinėlę". 

Pagiedojus Tautos himną ir 
„Grandinėlei" visus pasveiki
nus „Kepurine", R. Šakenienė 
pakvietė Lietuvos Kultūros 
min. Juozą Nekrošių tart i žodį. 
Jis sakė: „Sužavėtas esu ypač, 
kad susirinko tiek vaikų ir 
jaunimo. Kultūra ir meilė jai 
yra toks ryšys, kuris sujungia 
mus visus. Per šimtmečius 
kultūra išlaikė mus. Mes nedi
delė tauta. Kultūra yra vertybė, 
kuri mus pasaulyje gali iškelti 
į dideles aukštumas. Džiaugiuos 
pabuvęs X šokių šventėje. Da
bar visi galvokime apie 1998 m„ 
kai Vilniuje bus sporto, dainų ir 
šokių šventė, kuria mes atsi
sveikinsime su šiuo šimtmečiu 
ir žengsime į 21-jį! Tai bus pras-

VYRESN1EJI MINI 
T Ė V O DIENĄ 

Niujasis .Drnunn' administratorius Ignas Budrys prie spaudos stalo 
Dešimtosios tautinių Šokių šventes proga ruoštoje mugėje Hyatt Regency 
viešbutyje. Rosemont [L 

x Vakar, trečiadieni į Čika
gą jau atskrido Kauno „Ainių" 
ansamblis, kuris jau ruošiasi 
savo dviems pasirodymams 
Čikagoje ir apylinkėse. Kaunie
čiai š) sekmadieni, l iepos 21 d. 
12 vai . koncertuos Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte, o 4 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Čia bus au
tomobiliu apsauga. Bilietų kai
nos — tik 10 dol. , ^ 1 

x TRASSPAK praneša: 
„Kovo pradžioje Lietuvoje gyve
no 3 milijonai 709 tūkst . gyven-
tojų arba 2822 žmonėmis 
mažiau, nei metų pradžioje". 
P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir ko
merc inės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS-
PAK, 2838 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Šiltą birželio 19-os trečia
dienio popietę vyresnieji susi
rinko „Seklyčion" Tėvo die
nos paminėti. Sumanios pro
gramų vadovės Elenos Siru
tienės dėka šios dienos minė
jimo programa buvo įdomiai 
suorganizuota. 

Pradėdama šį minėjimą, pro
gramų vadovė pirmiausia pa
sveikino visus tėvus ir kartu 
pristatė šios dienos prelegentą 
kun. Viktorą Rimšelį, dabarti
nį „Draugo" dienraščio modera
torių. Savo paskaitoje tėvas V. 
Rimšelis priminė, kad nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
populiari Motinos diena, o Tėvo 
diena visai nebuvo minima. Ji 
atsirado daug vėliau. 

Vaikai myli savo motiną, kuri 
artimiau su jais bendrauja, bet 
vaikai taipgi turi didžiuotis savo 
tėvu ir gerbti jo autoritetą, 
kaip šeimos galvos. Jis pateikė 
keletą neigiamų tėvo pavyzdžių, 
paimtų iš konkretaus gyvenimo 
įvykių. Savo pateiktus pavyz
džius paįvairino humoru, sukel
damas linksmą nuotaiką. Bet iš
vadoje — tėvą reikia gerbti ir 
mylėti, tada šeima bus darni. 

Mes tėvu vadiname ir patį 
Dievą, nes jis yra visų žmonių 
tėvas, įkvėpęs kiekvienam ne
mirtingą sielą. Čia jis pateikė 
pavyzdžių iš savo pa t i e s 
gyvenimo, prisimindamas savo 
tėvo mirtį. Ne visi tėvai šeimose 
yra laimingi. Daug jų yra 
vienišų, apleistų, ypač senat 
vėje. 

Čia p r e l e g e n t a s p r imine 
krikščionybės skilimą XI am. j 
Rytų ir Vakarų bažnyčias, lie
č ian t Šventos ios Dvasios 
asmenį. Rytų Bažnyčia tvirtina, 
kad Šventoji Dvasia pareina iš 
Dievo Tėvo, o Vakarų Bažnyčia, 
kad iš Tėvo ir Sūnaus. Ir taip šis 
klausimas buvo svarbiausia 
skilimo priežastis. 

Po paskaitos E. Sirutienė 
dėkojo tėvui V. Rimšei iui už 
gražias mintis, pateiktas tokia 
linksma forma ir prisegė jam 
rožės žiedą. Vėliau buvo per-

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutua l Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

mingas, nepakartotinas susi
t ikimas". Jis kvietė visus ruoš
tis ir dalyvauti. 

R. Šakenienė pakviečia Dalią 
Sokienę vadovauti vakaro pro
gramai . D. Sokienė, dekla
muodama eiles apie Lietuvos 
ilgesį, jos gamtą ir grožį, įdomiai 
sujungė poezijos žodį su tau
tiniais šokiais. Pirmiausia pasi
rodė „Šaltinis". Jis šoko ir 
vėliau, nes tautinių šokių gru
pės vis kaitaliojosi. Šį vakarą 
šoko argentinietiškus tautinius 
šokius : „ H u e l l a " , , , G a t o " , 
„Chacarera" ir „Pericon". Jie 
ypač gražiai a t l iko šokius, 
k u r i u o s e l aba i į spūd inga i 
naudojo Argentinos vėliavos 
spalvų ska re l e s (ba l t as ir 
žydras). Vieno šokio metu jie 
atnešė į sceną Argentinos vė
liavą ir sušuko „Viva Argenti
na!", nes pasirodė, kad liepos 
9-ji yra Argentinos Nepriklau
somybės diena, „šal t inio" va
dovai yra Mario Kalainis ir 
Christian Munoz. 

Panevėžio „ G r a n d i n ė l ė s " 
mergaitės šį vakarą vilkėjo kiek 
kitokiais tautiniais rūbais — 
languotais sijonais ir prikyš
tėmis su raudonai įaustais raš
tais. „Grandinėlė" šoko ypač 
grakščiai, kiekvienas šokėjų ju
desys buvo t ikrai preciziškas ir 
visa grupė šoko vieningai, dar
niai, meniškai. Tai jų vadovės 
ir choreografės Zitos Rimku
vienės darbo vaisius! „Gran
dinėlė" šoko savo koncertinę 
programą: „Pynimelį", „Kolen-
derį", „Šyvį", „Gailingi", Min-
joną" , „ J u r g i n ų v a l s ą " , 
„ G a l a l i ų g e g u ž i n ę " ir 
„Jaunimėlin". 

„Inkaras", vadovaujamas Juo
zo Puliko, pašoko įvairių tango 
variantų: ir kt. argentiniečių 
šokių; „Tango chelo", „Taqui-
to", „Militar" ir „La cumpar-

traukėlė, ir visi buvo pavaišinti 
raudonu vynu. 

Po to Ema Ziobrienė paskaitė 
aktualų rašinį, liečiantį tėvo 
meilę ir pagarbą. 

Tada programų vadovė pa
kvietė prieš metus atvykusią iš 
Lietuvos Dalią Gedvilienę su 
d u k r e l e Agne i r s ū n e l i u 
Karoliu. Pati mamytė sėdo prie 
pianino, ir visi t rys padainavo 
ne vieną, bet keletą dainelių, 
pasikeisdami po do ir net solo. 
Paskutinė dainelė buvo įspūdin
giausia, nes vaikai savo dainelę 
palydėjo įvairiais rankų jude
siais ir veido išraiška, todėl su
si laukė programėlę plojimų 
Pabaigus programėlę, Daliai 
buvo įteikta gėlių puokštė, o 
Agnė ir Ka ro l i s gavo po 
raudoną rožės žiedą. 

Po to buvo pietūs, ir visų nuo
taika pakili, t ik gaila, kad tė
velių tebuvo vos aštuoni, t ik 
mamytės užpildė „Seklyčią". 

Apol . P . B a g d o n a s 

Šokėjai is Argentinos ir Brazilijos, pasirodę Čikagos vidurmiestyje, Daley Civic Center aikštėje, 
Nuotr. Zigmo Degučio š.m. liepos 10 d. 

eita". O „ Inkaro" veteranai 
šokėjai jaunatviškai , melsvomis 
ir baltomis skarelėmis sudarinė-
dami įvair ias figūras, pašoko 
„Pericon" ir „Gato Patriotico". 

„ N e m u n a s " , vadovaujamas 
Rosanos Taschetto-Ramašaus-
kaitės ir dėvįs gražiais liet. tau
tiniais rūbais , pašoko „Patrep-
sėlį". J ie savo programoje įter
pė ir labai įdomų pianistą, 
Estacio Roberto Kilčiauską, 
kuris visus gerai nuteikė ne tik 
savo skambinimu, bet ir savo 
pastangomis lietuviškai prista
tyti savo programą. J is gabiai 
paskambino keletą trumpų, ma
lonių ausia i , dalykėlių. Kai 
kuriems jo kūrinėl iams pritarė 
Aras įvairiais mušamaisiais in
s t rumenta is . 

„Nemuno" šokėjai dar pašoko 
Brazilijos šokį. „Sequra o Xan", 
kur labai mikliais, ri tmiškais 
rankų ir kojų judesiais perdavė 
šokio mintį. 

Pasibaigus programai, R. Ša
kenienė iškvietė į sceną visas 4 
šokėjų grupes ir jų vadovus. 
ALVUDO atstovai (A. Kir-
vaitytė ir J . Grigas) įteikė 
grupių vadovams dr. J. Adoma
vičiaus „ tu r in ingus" vokus. 
Grupių vadovai buvo apdovano
ti gėlių puokštėmis. Klaipėdos 
šokėjų grupei „Vėtrungei", kuri 
negalėjo atvykti , skirtą voką 
priėmė Z. Rimkuvienė. J i per
duos dovaną „Vėtrungei". 

Po to į sceną buvo pakviesti: 
m i n i s t r a s J . Nekrošius , V. 
Smieliauskaitė-Fabianovich, B. 
Jasai t ienė ir J. Budrienė — visi 
apdovanoti gėlėmis. Publika 
jiems ilgai ir nuoširdžiai plojo, 
ypač J. Budrienei, organizacinio 
komiteto pirmininkei. 

J. Budrienė dėkojo P. Ameri
kos ir Lietuvos šokėjams, kurie 
pradėjo šią šokių šventę, liepos 
1 ir 2 d. šokdami miesto centre, 
o šiandien ją užbaigė Jaunimo 
centre. J i ta ip pat dėkojo žiū
rovams, Ritai Šakenienei ir 
savo bei Violetos Fabianovich, 
šokių šventės meno vadovės 
vardu savo vyrams Antanui 
Budriui ir Eduardo Fabiano
vich. J i sakė , kai išgirsite var

po dūžį, ar varpelių skambėji
mą, prisiminkite ir šią šokių 
šventę. 

Tada buvo sugiedota „Lietu
va brangi" ir R. Šakenienė 
kvietė visus į Jaunimo centro 
kavinę vaišėms. 

Taip džiaugsmingai, bet kar
tu ir su gera dalim nostalgijos 
š iuo pošventiniu koncer tu 
baigėsi paskutinis šventės ren
ginys. Buvo puiku! Esame dė
kingi rengėjams bei šokėjams, 
puoselėjame viltį, kad ir kita 
šokių šventė, jau yra pakeliui!" 

Aldona Šmulkšt ienė 

Roma Chandle r , Memphis, 
TN., prie „Draugo" laikraščio 
prenumeratos, dar pridėjo 100 
dol. Dienraščio stiprybė — jo 
skaitytojai ir jų su te ik ta 
pagalba. Su nuoširdžiais linkė
jimais, dėkojame už auką. 

Marija Rockuvienė, Chica
go, IL., vėl atsiuntė „Draugo" 
laikraščiui 100 dol., kartu su 
prenumeratos mokesčiu. Ji ne
užmiršta dienraščio, savo aukas 
jau ne vieną kartą jam yra at
siuntusi. Esame labai dėkingi 
už pagalbą. 

JAV LB Kultūros tarybos darbuotojas (ii kairės): pirm. Alė Kėželienė, Liuda 
Rugienienė (is Detroito) ir Laima Žliobienė. 

Džiaugsmas savos komandos laimėjimu Rosemont Horizon salėje liepos 15 
d., kai krepšinio rungtynių įkarštyje susitiko Graikuos ir Lietuvos olimpinės 
komandos. Nuotr Indrės TŲunėlienės 

IS ARTI IR TOLI 
LIETUVIS UNESCO 
KONFERENCIJOJE 
UNESCO šaukiamame Pa

saulio inžinerijos mokslo ir pra
monės vadovų kongrese, įvyk
siančiame 1996 m. liepos mėn. 
1-5 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, 
tarpe dalyvaujančių žymiųjų 
pasaulio mokslininkų ir pramo
nininkų, yra pakviestas padary
ti pranešimą ir lietuvis, prof. dr. 
Romualdas Kašubą. Lietuvis 
tos kartos, kuris su pabėgėlių 
srautu, būdamas vaikas, atsi
dūrė Vakaruose, kur baigė 
vidurinį mokslą lietuvių pabė
gėlių stovykloje, ir, atvykęs 
Amerikon, atitarnavęs JAV ka
riuomenėje, studijavo ir baigė 
aukštuosius mokslus. 

Prof. Romualdas Kašubą Pa
ryžiuje skaitys paskaitą tema 
„Pilnutinė technologija ir jos 
pritaikymas pramonės ir švie
timo srityse", kuri taip pat bus 
atspausdinta UNESCO konfe
rencijų leidiniuose. 

Prof. Romualdas Kašubą yra 
College of Engineering and 
Engineering Technology Nor
t h e r n Illinois Universi teto 
dekanas (DeKalb, Illinois). Jis 
yra baigęs mechanikos inžine
rijos mokslus daktaro laipsniu 
I l l inois Univers i te te , Ur-
bana—Champaign, Illinois, ir 
keletą metų dirbo erdvės tyri
nėjimų pramonėje, įskaitant ir 
skrydžių į mėnulį projektus. Jis 
daugelį metų profesoriauja ir 
administruoja inžinierių ren
ginių programas. Prof. R. Kašu
bą yra dalyvavęs įvairiose 
mokslinėse konferencijose. Taip 
pat yra parašęs daugelį straips
nių technologijos žurnaluose. 
1986 m prof R. Kašubą po 
visuotino JAV konkurso, ku
riame dalyvavo 140 profesorių, 
buvo pakviestas Northern Il
linois Universiteto, ką tik 

atidarytai naujai inžinerijos 
aukštajai mokyklai, dekano 
pareigoms. Jo vadovaujamas 
College of Engineering and 
Engineering Technology su ke
tu r i a i s f aku l t e t a i s g*Mtai 
išaugo iki 14200 studentų ir tapo 
žinomu ne vien Amerikoje, bet 
ir tarptautinėje plotmėje. Prof. 
Kašubos indėlis pramonės ir 
švietimo srityse buvo įvertintas 
pažymėjimais, suteiktais jam 
Amerikos mechanikos inžinie
rių sąjungos, Clevelando, Vals
tybinio Universiteto, NASA, 
Sigma XI ir Tau Beta Pi organi
zacijų. Jis taip pat yra įtrauktas 
į „Who is Who in America" są
rašą, kaip vienas iš pasižymė
jusių Amerikos mokslininkų. 

Prof. Romualdas Kašubą taip 
pat yra Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Kaune ir Kauno Tech
nologijos universiteto senatų 
narys. Su paskaitomis yra 
aplankęs daugelį kraštų: Japo
niją, Kiniją, Vokietiją, Daniją, 
Italiją, Australiją, Venezuelą, 
tuo garsindamas ne tik Ameri
kos, bet ir Lietuvos vardą. 
Mums visiems lietuviams ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje yra 
džiugu girdėti apie šiuos lietu
vio mokslininko pasiekimus. 

Prof. Romualdas Kašubą su 
žmona Nijole gyvena Čikagos 
vakariniame St. Charles prie
miestyje. Juodu išaugino, 
išmokslino ir lietuviškai iš
auklėjo dvi dukras. Prof. Kašu
bą yra Akademinio skautų sąjū
džio filisteris, o Nijolė — akty
viai dalyvauja „Sau lu t ė s " 
našlaičių globos komitete . 
Linkime prof. Kašubai ir toliau 
sėkmingai dirbti mokslo srity
je ir savo pasiekimais garsinti 
ne tik Amerikos, bet ir Lietuvos 
vardą. 

• 1971 m. lapkričio 23 d 
komunistinė Kinija tapo lygia 
teise Jungtinių Tautų nare. 


