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Išrinkta Pasaulio Lietuviu 
bendruomenės valdyba 

Vilnius, liepos 5 d. (ELTA) 
— Devintasis Pasaulio Lietu
vių bendruomenės (PLB) Sei
mas liepos 5 d. išrinko naują 
šios organizacijos valdybą. Jos 
pirmininkas bus išrinktas val
dybos posėdyje, kuris įvyks ar
timiausiu metu. 

Naujosios PLB valdybos 
nariais tapo JAV atstovai — 
Vytautas Kamantas, Milda 
Lenkauskienė, Algis Rugie
nius, Horstas Žibąs, Kanados 
Lietuvių bendruomenės nariai 
Rasa Kurienė, Audrius Ši
leika, kunigas Edis Putrimas, 
taip pat Danutė Čiomyj iš 
Ukrainos, Vokietijos atstovas 
Tomas Bartusevičius, Rusijos 
Lietuvių bendruomenės narys 
Vytis Viliūnas ir Australijos 
atstovas Gabrielius Žemkal
nis. 

PLB valdybos pirmininką 

išrinks jos nariai savo po
sėdyje, kuris ar t imiausiomis 
dienomis vyks Vilniuje. Eltos 
žiniomis, realiausias kandida
tas į šį postą yra JAV LB at
stovas Vytautas Kaman tas . 

Devintasis PLB Seimas 
padėkojo buvusiam šios orga
nizacijos valdybos pirmininkui 
Broniui Nainiui. 

PLB Seimas ketur ias dienas 
posėdžiavo Vilniuje. Šešta
dienį j is baigė savo darbą, be 
valdybos, išrinkęs PLB kon
trolės komisiją ir garbės teis
mą bei pakoregavęs savo Kon
stituciją. 

Šeštadienį PLB Seimo na
riai, beje, pirmą kar tą po
sėdžiavę nepriklausomoje Lie
tuvoje, Pedagoginio universi
teto salėje pagerbė pokario 
metais už Lietuvos laisvę ko
vojusius part izanus. 

Nuosavybės teisių atkūrimas 
užsienio lietuviams 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS). Beveik mėnesį (06.11-07.02) 1 
niravęsi Lietuvos kariai šeštadienį vakare parskrido į Liet 
Nugget D7" Lietuvos karo akademijos kariūnai mokėsi tai 
praktikos. Jie buvo mokomi valyti minų laukus, tikrinti s t 
asmenų apsaugą, įvairių krovinių palydą bei įveikti kitas k 

Arūno Banionio nuotr.: Lietuvos kariai sraigtaspan 

Louisiana valstijoje. For Polk karinėje bazėje, tre-
i NATO ir bendradarbių mokymuose „Cooperative 
- palaikymo ir humanitarinių operacijų teorijos bei 

*jimo postų valdymą, strateginių objektų ir svarbių 
;utis. 
į" pasiruošę skristi į karines užduoties rajoną. 

Pagal naujo Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įsta
tymo antrąjį straipsnį, nuosa
vybės teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą (žemę, miškus, 
vandens telkinius, ūkinės-ko
mercinės paskirties pastatus 
bei jų priklausinius), o taip 
pat į gyvenamuosius namus 
bei jų priklausinius atkuria
mos Lietuvos Respublikos pi
liečiams, nepriklausomai nuo 
to ar jie gyvena, ar negyvena 
Lietuvoje. Pagal ankstesnį 
įstatymą norint atsistatyti nu
osavybės teisę į minėtą turtą 
buvo privalu nuolat gyventi 
Lietuvoje. 

Pažymėtina, kad naujasis 
įstatymas nustatė, kad nuosa
vybės teisės į žemę atkuria
mos į 150 ha plotą įskaitant 
miškus ir vandens telkinius. 
Aukščiau buvo galima atsiimti 
žemės, miško bei vandens tel
kinį ne didesnį kaip 80 ha. 
Ypač buvo apribotas vandens 
telkinio iki 5 ha ir miško ne 
daugiau 25 ha atsiėmimas. 
Dabar šios ribos yra išplėstos 
iki 150 ha. Tačiau atsiimant 

žemę, mišką bei vandens tel
kinį bendra minėtų plotų 
suma neturi viršyti 150 ha . 

Atkreipiamas dėmesys ir į 
tai, jog nuosavybės teisės į gy
venamuosius namus , jų dalis, 
butus atkuriamos nepriklau
somai nuo to, ar gyvena juose 
nuomininkai. Nuomininkams 
įstatymų leidėjai n u m a t ė pa
pildomų garantijų. Pagal nau
jo įstatymo nuosta tus savinin
kas neturės kompensuoti na
mo, buto ar ūkinės komercinės 
paskirties pastato pagerinimo 
išlaidų. 

Prašymus dėl išlikusio 
nekilnojamojo tur to a tkūr imo 
pagal naujai a ts i radusias są
lygas, piliečiai gali pateikt i 
Vyriausybės įgaliotai insti tu
cijai iki 1997 m. gruodžio 3 1 d . 
Šiuo metu sparčiai rengiamas 
vyriausybės nutar imo projek
tas, kuriame ši tvarka bus re
glamentuota dar smulkiau. 

Albinas R a u d o n i u s 

Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos Teisės 

departamento direktorius 
1997.07.07 

V. Landsbergis laukia ženklo į 
NATO nepakviestoms 

kandidatėms 

Emigracijoje veikiančios 
Baltarusijos Tarybos nariai 

lankėsi Lietuvoje 
Vilnius, liepos 7 d. (BNS) 

— Vilniuje savaitgalį vyko 
Baltarusijos liaudies respubli
kos Tarybos emigracijoje Eu
ropos skyriaus susirinkimas, 
kuriame dalyvavo Kanadoje 
gyvenantis Tarybos preziden
to Borys Ragulia. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis sakė, kad Taryba 
kovoja už visišką Baltarusijos 
nepriklausomybę bei nepri
pažįsta neseniai pasirašytos 
sutarties su Rusija. 

„Dabar valstybėje yra ne to-

* Liepos 4 d. Rusijos am
basadorius Konstantinas Mo-
zelis Lietuvos prezidentui Al
girdui Brazauskui įteikė Ru
sijos prezidento Boris Jelcin 
laišką. Prezidento patarėjas 
užsienio politikai Neris Ger
manas sakė, kad susitikimo 
detalės kol kas neskelbiamos 
Rusijos pusės prašymu. Jis tik 
pažymėjo, kad šį kartą visai 
nebuvo kalbama apie Rusijos 
poziciją dėl Lietuvos noro įsto
ti į NATO. N. Germanas nepa
neigė, kad susitikime buvo 
kalbama apie galimą A. Bra
zausko vizitą į Maskvą. 

talitarinis, o Rusijos okupaci
nis režimas", pažymėjo JAV 
politinį prieglobstį gavęs Ser-
gej Naumčik. Sekmadienį jis 
buvo išrinktas Tarybos Euro
pos sekcijos vadovu. 

Pasak Tarybos narių, A. 
Lukašenko įsakymu Minske 
buvo uždarytos visos bal taru
siškos mokyklos, e lektroninės 
visuomenės informavimo prie
monės, beveik nebeliko balta
rusių kalba leidžiamų laik
raščių. 

Pagal greitai ruošiamą pri
imti įstatymą, užsienio leidi
nius bus galima platinti t ik su 
Informacijos ministerijos leidi
mu, o leidimas laikraščiui leis
ti gali būti a t imtas ir už kal
bos normų pažeidimą. 

S. Naumčik pažymėjo, kad 
daugiausia Tarybą palaiko 
jaunimas. „Jis augo ir brendo 
nepriklausomybės laikotarpiu 
1991-1994 metais, todėl pui
kiai žino, kas yra laisvė", sakė 
buvęs Aukščiausios tarybos 
deputatas. Pasak jo, dėl A. 
.Lukašenko režimo stiprėjimo 
bei žmonių pasyvumo kova dėl 
nepriklausomybės gali tęstis 

V i ln ius , liepos 7 d. (BNS) 
— Lietuvą labiausiai domina 
ne J a u aiškių" kandidačių 
pakvietimas pradėti derybas 
dėl narystės NATO, bet „kokie 
nors papildomi dokumentai ir 
nuostatos, kurios gali būti pa
reikštos Madride ar vėliau 
apie likusių pretendenčių per
spektyvas", teigia Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį j is karščiavimusi pa
vadino „pasigirstančius pasi
sakymus dėl blogosios Ame
rikos, kuri nepakviečia į 
NATO Lietuvos". „Iš tiesų 
JAV, kaip ir dar kelios nedi
delės Europos šalys — Danija. 
Islandija — yra nuosekliausi 
Lietuvos narystės rėmėjai", 
mano Seimo pirmininkas. 

Anot jo, JAV „savo galimy
bių ribose yra žengusi labai 
svarbius įstatyminius žings
nius, kuriais Lietuva įvardyta 
kaip šalis, kuriai Amerika 
padės pasirengti narystei 
NATO". 

V. Landsbergis jau anksčiau 
yra sveikinęs JAV Kongrese 
pradėtą svarstyti „1997 metų 
Europos Saugumo Akto" pro
jektą, kur iame Lietuva ir ki
tos Baltijos valstybės bei Ru
munija yra įvardytos tarp 
kandidačių įstoti į NATO. 

„Savo ruožtu Lietuva turi at
kakliai ir nuosekliai dirbti, 
nedaryti politinių klaidų, ne
naudoti užsienio politikos 
niuansų savo vidinėms poli
tinėms kovoms", pirmadienį 
sakė Seimo vadovas. 

Jis pabrėžė, kad net ir dery
boms dėl narystės nepakviesta 
Lietuva „turi dirbti taip, kad 

riose srityse būtina dar pasi
stengti, valstybei niekiant ati
tikti NATO reika!svirnams. 

Se imo p i r m i n i n k a s 
perspė jo Europos 

Komisiją n e p r a d ė t i 
de rybų t i k su Es t i j a 

Vytautas Landsbergis ma
no, kad Europos Komisijos 
sprendimas būtų politinis, jei
gu iš Baltijos valstybių vienin
telė Estija būtų pakviesta pra
dėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje. 

„Tikrai nenorėčiau, kad 
Lietuvoje prasidėtų kritika 
Europos Komisijos ar Estijos 
atžvilgiu", sake Seimo pirmi
ninkas, pirmadienį susitikęs 
su naujuoju Danijos ambasa

doriumi Per Carlsen. 
V. Landsbergis pažymėjo, 

kad būtų pavojingiausia, jei 
pasirodytų, kad Estija kviečia
ma ne tam, kad greitai taptų 
Europos Sąjungos nare, o tam, 
kad į šią organizaciją nė viena 
Baltijos valstybė nebūtų greit 
priimta. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai Loreta Zakarevičienė 
pranešė, kad ambasadorius P. 
Carlses patvirtino savo vy
riausybės nuostatą toliau stip
rinti regioninį bendradarbia
vimą su Lietuva, remti ją kaip 
būsimą Europos Sąjungos ir 
NATO narę. 

Seimo pirmininkas ir am
basadorius neabejoja, kad da
bar įvardijus pirmąsias būsi
mąsias NATO nares, bus pa
tvirtintas ir tolesnis sąjungos 
plėtimasis, o po kelerių metų 
ateis eilė kitoms valstybėms-
kandidatėms. 

Rimantas Smetona sieks 
prezidento posto 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) 
— Lietuvos euroskeptikų ju
dėjimą subūręs Seimo narys 
Rimantas Smetona nusprendė 
kandidatuoti prezidento rin
kimuose. 

Apie tai nacionaldemokrati-
nio judėjimo ..Už nepriklau
somą Lietuva pirmininkas 
pranešė spaudos konferenci
joje penktadienį. 

R. Smetona •ikisi, kad rin
kimuose jam padės giminystės 
ryšiai su jo dėde, buvusiu Lie
tuvos prezidentu Antanu Sme
tona. Jis spėja būsiąs tarp 4-5 
populiariausiu kandidatų į 
prezidentus. 

Dalyvauti r nkimuose R. 
Smetoną paskatino įsitikini
mas, kad tarp Kandidatų „turi 
būti nors vien,.s žmogus, pa-

JAV nori „stipraus" NATO 
signalo dėl Baltijos valstybių 

Madridas , liepos 7 d. (Reu-
ter-BNS) — JAV pageidauja, 
kad šią savaitę NATO vir
šūnių susitikimas pasiųstų 
„labai stiprų signalą", jog Bal
tijos valstybės, nepaisant ka
tegoriško Rusijos pasiprie
šinimo, yra kviečiamos siekti 
NATO narystės ateityje, sek
madienį pareiškė JAV pa
reigūnai. 

Aukštas pareigūnas lėktuve, 
skraidinusiame JAV Valsty
bės sekretorę Madeleine Alb-
right į Madridą, per spaudos 
konferenciją žurnalistams sa
ke, kad Baltijos valstybių 
klausimas „akivaizdžiai yra 
vienas sunkiausiųjų" sąjun
gai. 

Nė viena iš Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — nepaklius į pirmąją 
buvusių komunistinių valsty
bių grupę, kuri antradienį bus 
pakviesta įstoti į NATO, bet jų 
narystės galimybė šmėkščioja 
ateityje. 

Rusija, nenoriai sutikusi su 
NATO plėtimusi į kai kurias 
Rytų Europos valstybes, pa
grasino iš naujo įvertinti san
tykius su sąjunga, jeigu bus 
priimtos Baltijos valstybės. 

Tačiau JAV pareigūnas, ku
ris nenorėjo, kad jo pavardė 

būtų minima, pasakė, kad 
viršūnių susitikimas turi 
pabrėžti, jog niekas neliks at
mestas. 

„Mes tikimės, kad bendrame 
susitarime ir asmeniniuose 
vadovų pasisakymuose Ma
dride nuskambės stiprus sig
nalas, kad Baltijos valstybes 
turi teisę siekti NATO na
rystės ir bus padrąsinamos tai 
daryti", pa;eiške pareigūnas. 

M. Albright kitą savaitgalį 
Vilniuje susitiks su Baltijos 
valstybių vadovybe. 

Kalbėdamas apie JAV ir 
Prancūzijos bei jai prita
riančių NATO sąjungininkų 
nesutarimus dėl kviečiamų 
naujų narių skaičiaus. JAV 
pareigūnas pareiškė, kad 
„skirtumai tebėra", tačiau Va
šingtonas toliau laikosi pozici
jos, jog reikia pakviesi tik tris 
valstybes. 

JAV tikisi, kad viršūnių su
sitikime vyraus, „gera, pro
duktyvi atmosfera" spren
džiant visus, net sąjungininkų 
nesutariamus reikalus. 

Amerikos pareigūnai mano, 
kad bus skelbiamos įvairios 
nuomonės, tačiau galiausiai 
bus pripažinta pirmaujančios 
sąjungoje Amerikos nuomonė. 

Prancūzija remia bendrą 
Europos Sąjungos derybų 

pradžią su visomis kandidatėmis 

kas, valdančiųjų konservato
rių vadovas Vytautas Lands
bergis, centristų remiamas 
buvęs JAV gamtosaugininkas 
Valdas Adamkus, liberalų pa
ramą užsitikrinęs buvęs gene
ralinis prokuroras Artūras 
Paulauskas, Amerikos lietu
vė, antropologijos prof. Liuci
ja Baškauskaitė ir buvęs Ka
talikų radijos stoties vadovas 
Vaidotas Žukas. 

Prezidento rinkimai įvyks 
gruodžio 21-ąją. 

Paryž ius , liepos 7 d. (BNS) 
— Prancūzija pasisako už tai, 
kad derybos dėl įstojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) prasidėtų 
vienu metu su visomis vals-
tybėmis-kandidatėmis. tačiau 
atmeta Baltijos valstybių na
rystę NATO pirmajame plėt
ros rate, pirmadienį pareiškė 
Prancūzijos prezidentas Jac-
ques Chirac, Eliziejaus rū
muose Paryžiuje susitikęs su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, pranešė preziden
to patarėjas užsienio politikos 
klausimais Neris Germanas. 

Pasak jo. Prancūzijos vado
vas remia visų trijų Baltijos 
valstybių įstojimą į ES vienu 
metu. N. Germano teigimu, 
per J. Chirac ir A. Brazausko 
derybas dar buvo aptarti „tra
diciniai" ES ir NATO plėtros 
bei dvišaliai klausimai. 

Prancūzija, kaip ir kitos 
NATO sąjungininkės Europo
je, prieštarauja JAV nuostatai 
dėl tik trijų valstybių — Če-

„Vilnius In Your Pocket" leidėjai 
kaltinami antivalstybine veikla 

išmušus vertinimo valandai, s j s a kant is už tautines ver-
galėtų drąsiai reikalauti pasi- t y o e s i r kalbantis apie stojimo 
rengimo narystei pripažini
mo". 

V. Landsbergis tikisi, kad 
JAV administracija atsižvelgs 
į jo prašymą atlikti Lietuvoje 
patikrinimą ir nurodyti, ku-

į ES neigiamas oasekmes* 
R. Smetona sakė, kad kol 

kas jį remia tik paties įkurtas 
judėjimas. Gegužės 31 d. 
įsteigta organizacija savo vadą 
siekti prezidento posto paragi
no dar birželio pradžioje. 

Nacionalderr.'kratinis judė
jimas yra aiškiai prieš Lietu
vos stojimą į KS pasisakanti 
organizacija, net pritarianti 

pakankamai ilgai. J is pa
žymėjo, kad daugiausia pro
testo akcijų surengiama Mins
ke, ku r gyvena apie 2 mln. 
žmonių. 

Taryba išeivijoje buvo sufor- narystei NATO. 
muota 1925 m. ir iki šiol nie- R. Smetona papildė jau 
kam neperdavė savo įga- nemažą prezidento posto keti-
liojimų. Tarybai priklauso 49 nančių siekti tautiečių būrį 
nariai. Jame jau yra Seimo pirmi n in-

Vilnius. liepos 2 d. (BNS) 
— Seimo Centro sąjungos 
frakcijos narys Kazimieras 
Šavinis paprašė valstybes sau
gumo departamento direkto
rių Jurgį Jurgelį patikrinti, 
ar turistams skirtas leidinys 
„Vilnius In Your Pocket'* nėra 
antivalstybinio pobūdžio. 

Seimo nario dvejones sukė
lė naujausias gegužės-birželio 
mėnesių turistų vadovo leidi
mas. Angliškame Lietuvos is
torijos vertime rašoma, kad 
1941-1944 metais SS ir gesta
po daliniai, padedami lietuvių 
pagalbininkų, sunaikino dau
giau kaip 200.000 žydų. Tuo 
tarpu lietuviškajame leidinio 
variante rašoma, kad tūks
tančius žydų žudė tik SS ir 
gestapo budeliai. 

„Kokiais šaltiniais remiantis 
angliškajame variante šmei
žiama lietuvių tauta?", žur
nalistams sakė Kazimieras 
Šavinis. 
Liepos 1 d. valstybės saugu

mo vadovui išsiųstame laiške 
parlamentaras siūlo išsiaiš
kinti dėl „Vilnius In Your 
Pocket" leidžiančios užsienio 
kapitalo UAB „VIYP" veiklos, 
ir pastebi, kad toks leidinys 
kenkia Lietuvai ir gali būti 
vertinamas kaip antivalsty
binės veiklos reiškinys. 

Anksčiau Lietuvos leidiniu 
ir čia platinamų spaudinių tu
riniu rūpindavosi Spaudos 
kontrolės valdyba, tačiau nau
jasis visuomenės informacinio 
priemonių įstatymas ja panai
kino. 

kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
priėmimo NATO pirmajame 
plėtros ra te ir reikalauja, kad 
kartus su jomis būtų priimtos 
tik Rumunija ir Slovėnija. 

„J. Chirac pabrėžė, kad da
bar tikėtis Baltijos valstybių 
priėmimo į NATO yra sunku, 
ir ne tik dėl Rusijos prieštara
vimų, bet ir dėl NATO sunku
mų prisitaikyti prie naujos pa
dėties", sakė N. Germanas. 
Pasak jo. kalbėdamas apie Ru
siją, Prancūzijos prezidentas 
priminė, kad tik prieš metus 
Boris Jelcin prieštaravo prieš 
NATO plėtimąsi, o dabar jo 
nuomonė tapo lankstesnė. 

J . Chirac išreiškė viltį. kad. 
praėjus dar keleriems me
tams. Rusija nustos prieštara
vusi dėl Baltijos valstybių pri
ėmimo į NATO, patvirtinda
mas, kad į NATO turi būti pri
imtos visos be išimties pagei
daujančios valstybės, tarp jų 
— ir Baltijos. 

Liepos 2 d. leidinio .Vilnius 
In Your Pocket" įstaigoje nie
kas telefonu neatsiliepė. 

Buvęs šios bendroves direk
torius ir vienas leidinio savi
ninkų yra Oliver Ortiz, vienas 
iš trijų belgų brolių, 
sėkmingai plėtojančių verslą 
Lietuvoje, O. Ortiz sakė. kad 

jis tiesiogiai nedalyvauja leidi
nio kūrime, tačiau pažymėjo, 
kad aplamai „Vilnius In Your 
Pocket'" informacijai apie Lie
tuvą skleisti ir jos šiuolai
kiškam įvaizdžiui nuveikė 
daugiau nei bet koks kitas pe
riodinis leidinys. 

„Man daug skaitytojų yra 
sake. kad šis leidinys yra la-
bai ptolif>tuviškas", teigia O. 
Ortiz. 

KALENDORIUS 
Liepos 8 d.: Kilijonas, Kolo-

natas, Audrius, Bitė. 
Liepos 9 d.: Veronika, Mar

celina. Ryte. Antė, Vida. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LML METINĖ VEIKLA 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Užsibaigė LML fiskaliniai 
metai. Per tą laiką LML tapo 
PVO, _Private Voluntary Or-
sanization". LML tapo viena 
iš 300 tokių organizacijų 
Amerikoje. LML statusas da
bar lyginimas su .American 
Red Cross" ir kitų panašių 
labdaros organizacijų. 

Nebus siunčiami nauji tal-
pintuvai iki rugsėjo dienos. 
Tai proga LML ir CRS (Chris-
tian Relief Services) organi
zacijom atsigauti. Per metus 
buvo išsiųsti 57 CRS ir DOD 
< State Department-Depart-
ment of Defense) apmokami 5 
talpintuvai. Norime priminti 
visuomenei, kad, siunčiami 
daiktai kiekvienoje dėžėje, tu
ri būti inventorizuoti, įkainoti 
ant tam tinkamų lapų, mato
mai išvardinti. Lapus galite 
gauti, paskambinant į mūsų 
raštinę: tel. 815-729-9251. 
Pranešame, kad turime teisę 
atidaryti dėžę, kada tik no
rime, ir patikrinti, kas ten 
sudėta. Vaistų nesiunčiam, jei 
terminuoti mažiau kaip me
tams. 

Per metus daug buvo nu
veikta, o dabar bus proga pa
daryti namuose atsilikusius 
darbus, pailsėti ir ruoštis 
mūsų metiniam pokyliui, ku
ris įvyks spalio 4 d. JSpirit of 
Chicago" laive prie Navy Pier, 
ruoštis dideliems rudens dar
bams. Tai vienintelis mūsų lė
šų telkimas, jau tapęs iškil
mingu metiniu pokyliu. 

Šį pavasarį Lietuvoje kartu 
,,;§ų senatorium R. Durbin lan

kėsi LML pirm. Jurgis Lend-
raitis. 18 dienų Lietuvoje pra
leido Pranė Šlutienė. Viligailė 
Lendraitienė, Vida Kriauče-
liūnaitė-Jonušienė, naujausia 
LML narė, su atstove Jennifer 
Patterson iš (CRS) padirbėjo 
Lietuvoje vieną savaitę. Dr. 
Leonidas Ragas dalyvavo 
tarptautiniame Stomatologijos 
suvažiavime, kur jam buvo su
teikta investitūra į šią pres
tižinę organizaciją už darbus 
Lietuvai. Visų apsilankymai 
susideda iš įvairių ligoninių, 
skyrių ir vietovių, kurios 
glaudžiai dirba tiesiogiai su 
LML. Vyksta ir apsilankymas 
pas SAM ministrą, šį kartą 
tiktai simboliškas, visai be 
naudos. 

Apsilankymai buvo darbo 
sudėtyje. Tikriname labdaros 
skirstymą, nes buvo daug nu
siskundimų, nuo riešutų svies
to iki mikroskopo negavimo. 
Paprastai galima suvokti, kad 
žmogus, kuris buvo atsakin
gas už LML skirstymą, buvo 
atleistas, o kitas žmogus yra 
apkrautas visokiais darbais ir 
nesuspėja. Apie riešutų svies
tą jau buvo rašyta spaudoje ir 
buvo apkaltinti žmonės, kurie 

kišo rankas, kur nepriklausė, 
nes siuntos buvo vardinės. 
Nusiskundimų buvo net apie 
mikroskopą, bet paieškojau ir 
sužinojau, kad mikroskopas 
plaukia per Atlanto vande
nyną ir atras savo vietą liepos 
10 d. 

Savo apsilankymo metu atli
kau daug darbų, net dirbau 
šešt. ir sekm. kartu su AIDS 
centro vadovu dr. S. Čap-
linsku ir kitais gydytojais, ku
rie nesuspėja per savaitę, kai 
yra daug trukdymų ir randa 
dieną, kada ramiai atlieka rei
kalingus popierizmo darbus. 
Parsivežiau nemažai už
davinių, turėjau atlikti daug 
vertimų. 

Smarkiai bandysime kom
piuterizuoti vieną ligoninę, 
nes jau būtinas laikas. Jai 
reikėtų 100 kompiuterių. 
AIDS centrui reikia pradžiai 
bent 5, o Visagino ligoninėj 
— bent 12. Pastarosios, kad 
turėtų galimybę įvesti Data-
base duomenų rinkimui. 

Kartu su AIDS centru. Slau
gos kvalifikacijos ir tobulini
mo centru, UIC College of 
Nursing ir LML bus ruošiami 
ŽD7-AIDS profilaktikos kur
sai, jau yra ruošiamas va
dovėlis. Kursai įvyks 5 punk
tuose: Vilniaus, Kauno, Pa
nevėžio, Šiaulių, ir Klaipėdos 
miestuose. Kursai vyks dvi sa
vaites ir juos praves K. Norr, 
Ph.D., RN, UIC profesorė. 
Šiuo metu dr. Norr panašias 
paskaitas praveda Botswana. 
Afrikoje. Taip pat numatyta 
sukviesti visų miestų apie me
diciną rašančius žurnalistus į 
seminarą Vilniuje. Pasaulio 
AIDS diena yra gruodžio 1 d. 

Taip pat numatyta tuberku
liozės švietimas med. seserim. 
Jis labai reikalingas labai 
plintančiai ligai. Dėstytoja 
būtų City of Chicago Public 
Health darbuotojai, tuberku
liozės specialistė K. Grigonis, 
M.S., RN. 

Jau šešeri metai vyksta Pe-
rinatalinės ir Neonatologijos 
sveikatos seminarai Lietuvoje. 
Šiais metais kursus vedė prof. 
dr. Vinod Bhutani. Pennsylva-
nia Medical Center ligoninės. 
Philadelphia neonatologas. Jo 
temos buvo gan sudėtingos, 
bet paaiškinimas buvo taip 
aiškus, net aš supratau. Prof. 
V. Basys buvo nustebintas 
lengvu paaiškinimu. SAM at
sisakius apmokėti 240 dolerių 
už dr. Bhutani viešbutį. LML 
apmokėjo visas, su seminaru 
susijusias, išlaidas. O kai at
važiuoja į UIC rengiamus se
minarus ir stažuotę, jiems nie
ko nekainuoja. Nors minis
tras Galdikas man sakė susiti
kime kovo 13 d. Vvashingtone. 
Lietuvos ambasadoje, kad 

Clevelando Dievo Motinos lietuvių parapijos bažnyčioje š. m. gegužės 10 d. lietuviškai Pirmąją Komuniją priėmę 
M. Hallal, A. Stungys, T. Kasperavičius ir G. Augytė, jų tėveliai ir parapiioe klebonas kun. Gedimi-

Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 
vaikučiai 
nas Kijauskas, S.J. 

„programos neveikia", rodė į 
mano lapą ir tvirtino, kad „vi
si daro, ką nori". Aš su juo 
nesutinku ir nesutinka Lietu
vos nei Amerikos gydytojai, 
kurie yra įdėję daug darbo, 
kad ši programa pasisektų. 
Nežinome, kas jį taip blogai 
apšvietė. Rodyklė rodo kitaip. 

Gan ilgas straipsnis pava
dintas, „Perinatal Care in 
Lithuania", autoriai yra Vy
tautas Basys, M.D. ir Arūnas 
Liubšys, M.D., abu iš trečio ly
gio Perinatalinio centro San-
tariškių vaikų universitetines 
ligoninės, bus išspausdintas 
^Journal of Perinatology", Vol. 
17. dar šiais metais Ameri
koje. Jų skyrius yra pavyzdin
gas. Abu yra pasišventę ir la
bai sąžiningi gydytojai. Dr. 
Bhutani sakė, kad jau laikas 
padaryti 4 lygio (terciary care) 
skyrių. 

Būnant Vilniuje, padėjau 
išrūpinti labai reikalingą slau
gai laboratoriją vienoje ligo
ninėje. Ta laboratorija jau se
niai turėjo būti įrengta. Ten 
irgi reikia mokymui bibliote
kos. Jau turime visą kompiu
terinę Network įrangą, kuri 
sujungs su slaugos mokymo 
centru American Nurses Asso-
ciation, Washington, D.C. bib
lioteka. Bet dėl pinigų stokos 
nejuda pirmyn. Ieškome jų per 
vieną Vokietijos firmą, kuri 
atlieka labdaringu būdu re
monto darbus. Kai bus baigtas 
remontas, išsiusime. 

Darbų daug, o pinigų nėra. 
Jei jų būtų. tai tie reikalai jau 
seniai būtų išspręsti ir be 
mūsų. Kai šiandieną LML 
švenčia savo 7-tąjį gimtadienį, 
atrodo, kad dar reikės pa
dirbėti ir sulaukti 14-tųjų 
metų jubiliejaus. O kokie nai
vūs buvome, kai išsiuntėm 
pirmą talpintuvą ir manėme, 
kad užteks. Tai buvo 1990 
metais balandžio mėnesį. Iki 
šios dienos siuntos vertė: 
68.438.124.64 dolerių. Tik 
šiais metais, nuo sausio 1 d. 
5,135.754.89 dolerių, o mok
sliniams dalykams — neįkai
nojama suma. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ATKURTA VILKAVIŠKIO 
KUNIGŲ SEMINARIJA 
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Gegužės 18-ąją, per Sekmi
nes, vyskupo Juozo Žemaičio, 
MIC, dekretu atkurta Vilka
viškio kunigų seminarija. Tą 
pačią dieną atkurtosios semi
narijos rektoriumi paskirtas 
kun. dr. Kęstutis Žemaitis. 

Vyskupo Juozo Žemaičio, 
MIC, dekretas dėl 

Vilkaviškio kunigu 
seminarijos atkūrimo 

JAV senatorius Richard Durbin (kairėje), Pranė Šlutienė ir Lietuvos Sveikatos apsaugos ministras prof. Juozas 
Galdikas, susitikę VVashington. DC Senatorius su ministru turėjo progos susipažinti, besilankydamas Lietuvoje 
$ių metu pavasarį. 

1997 metų gegužės 18-oji, 
Sekminės. 

Antrojo pasaulinio karo 
audrų bei pokario metų ne
gandų iškankinta Vilkaviškio 
vyskupija, anuomet netekusi 
Katedros, kunigų seminarijos, 
daugelio kunigų, o galiausiai 
ir savarankiškumo, 1989 me
tais patyrė nepaprastą Dievo 
malonę, kai, Lietuvai atgau
nant nepriklausomybę ir 
Bažnyčiai veiklos laisvę, tais 
pačiais metais Apaštalų Sosto 
valia buvo atstatyta vyskupi
jos administracinė autonomi
ja, o aš, nevertas Bažnyčios 
tarnas, tuomet buvau paskir
tas Vilkaviškio vyskupijos 
apaštaliniu administratoriumi 
ir 1991 metų gruodžio 24 
dieną — Vilkaviškio vyskupu. 

Nuo pat tarnystės pradžios 
rūpinausi atgauti tai, ką bu
vome praradę, atkurti pagrin
dines vyskupijos dvasines ir 
administracines institucijas. 
Jau 1989 metais pradėjo funk
cionuoti vyskupijos kurija, bu
vo pradėti Vilkaviškio Kate
dros atstatymo darbai, 1995 
metais atkurta vyskupijos ka
pitula. Beliko atkurti vyskupi
jos kunigų seminariją. 

Todėl, pagarbiai minėdamas 
daugelį šviesių Lietuvos asme
nybių išugdžiusių prakilniųjų 
tradicijų Seinų kunigų semi
nariją, prisimindamas Vilka
viškio kunigų seminariją, gar
sėjusią aukštu mokslo bei dva
sinės pažangos lygiu, rem
damasis bažnytinės teisės ko
dekso kan. 237, paragrafas 1, 
suvokdamas savo. kaip vysku
po, pareigą visomis išgalėmis 
ir visokiais būdais rūpintis 
dvasiniais pašaukimais bei 
man pavestos vyskupijos dva
sine pažanga, dėmesingai iš
klausęs vyskupijos dvasininkų 
bei kitų kompetentingų as
menų nuomonę, skelbiu, jog 
šiuo dekretu Marijampolėje 
atkuriama Vilkaviškio vysku
pijos kunigų seminarija. Ats
kiru dekretu bus paskirtas at
kurtosios kunigų seminarijos 
rektorius bei kiti seminarijos 
atkūrimo darbus vykdysiantys 
asmenys. 

• Suprasdamas, jog be Dievo 
paramos, bet kokios žmogiškos 
pastangos dažnai tebūna men-
kavaisės, karštai maldauju 
Šventosios Dvasios pagalbos 

visiems šį darbą dirbsian
tiems. Motiniškajai Švenčiau
siosios Mergelės Marijos glo
bai pavedu atkuriamos semi
narijos vadovus, dėstytojus, 
auklėtojus bei auklėtinius. 
Šventąjį Kazimierą, palaimin
tąjį arkivyskupą Jurgį Matu
laitį ir visus šventuosius jau
nimo globėjus meldžiu stiprin
ti būsimųjų kunigų kilnių 
idealų siekius. 
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ŠV. KOTRYNOS 
SIENIETĖS 

650 GIMIMO METINĖS 

Balandžio 29 d. Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje pami
nėtos šv. Kotrynos Sienietės 
650-osios gimimo metinės. Po 
šv. Mišių prasidėjo konferenci
ja, kurią surengė Lietuvos 
Katalikų mokslo akademija ir 
Lietuvos dominikonų vienuo
lių bei pasauliečių ordinas. 
Italė ses. Anna Marija Marti-
nelli, OP, kalbėjusi tema 
„Kotrynos Sienietės asmenybė 
ir jos mintys apie Išganytoją 
Jėzų", apžvelgė šventosios 
nuopelnus Bažnyčiai, pažy
mėjo, jog „didžiausio pripa
žinimo šv. Kotryna Sienietė 
sulaukė prieš 27 metus, kai 
popiežius Paulius VI paskelbė 
ją Bažnyčios daktare". Šiuo 
metu šventąją norima pas
kelbti Europos globėja. Šitaip 
įvertinusi šv. Kotrynos Sie
nietės nuopelnus, Bažnyčia, 
anot prelegentės, drauge iš
reiškė pagarbą moteriai ir jos 
genialumui, nes iki tol tokio 
aukšto įvertinimo susilaukda
vo tik vyrai. Tėvas Jonas Gri
gaitis, OP, priminė kai ku
riuos šventosios gyvenimo 
epizodus, atkreipė dėmesį į 
380 išlikusių šventosios laiškų 
popiežiams, pasaulietinės val
džios vyrams, mokiniams. Šie 
laiškai, prelegento teigimu, 
yra klasikinės literatūros še
devras. Dr. Auksė Narvilienė 
skaitė pranešimą „Bažnyčios 
daktarei šv. Kotrynos Sie
nietės meilės žingsniai". Ji 
kvietė moteris „sekti švento
sios pavyzdžiu ir aktyviai 
skleistis sielovados darbuose". 
Konferencija baigėsi šv. Kotry
nos Sienietės malda, kurią iš 
jos laiško perskaitė ses. An
tanė Kučinskaitė. 

Balandžio 30 d. panašus šv. 
Kotrynos Sienietės minėjimas 
vyko Kauno arkivyskupijos 
Evangelizacijos centre. 

LANKĖSI EUROPOS 
KALĖJIMU KAPELIONU 

KOMISIJOS 
DELEGATAS 

Markas Kubajekas. Svečias, 
kartu su jaunais lietuvių ka
lėjimų kapelionais, kurie pas
taraisiais metais veržliai įsi
lieja į kalimų sielovadą, lan
kėsi Lietuvos kalėjimuose ir 
auklėjimo kolonijoje. Liuksem
burgo kalėjimuose šiuo metu 
sielovados tarnybą atliekantis 
amerikietis kun. M. Kubaje
kas sakė, kad jo vizito tikslas 
— susitikti su Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pirminin
ku arkivyskupu Audriu Juozu 
Bačkiu, susipažinti su Lietu
vos kalinių gyvenimo sąlygo
mis bei kalinių sielovados ypa
tybėmis. Lietuva Tarptautinės 
kalėjimų sielovados komisijos 
nare tapo 1996 metų rugsėjo 
mėnesį. Lietuvos kapelionų 
delegatu paskirtas kun. Jau
nius Kelpšas. 

DR.LPETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.Hickory Hite, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

T#JL (708)596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU L IGOS 

3000 W.86 8 t T * . 70*422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7vv., antr 12:30-3v.p.p 
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir sestad 9 v.r. - 1 2 v.p.p. 

PAMINĖTOS 
ŠV. ADALBERTO 
(VAITIEKAUS) 

1000 MIRTIES METINĖS 

EDMUNDAS VIZJHAS, U.D..S.C. 
Specialybė • Vidaus ligų gydytojas 

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

T«L 77 *686 -7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS U G 0 8 

CHIRURGIJA^ .. . . 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

T«i (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Gegužės 2 dieną Karaliau
čiuje paminėtos misionieriaus 
ir kankinio šv. Adalberto (Vai
tiekaus) 1000 mirties metinės. 
Iškilmėse dalyvavo Telšių vys
kupas Antanas Vaičius, Rusi
jos europinės dalies apašta
linis administratorius arkivys
kupas Tadeusz Kondrusie-
wicz, Gniezno (Lenkija) vysku
po augziliaras ir Vokietijos 
Magdeburgo liuteronų vysku
po atstovas, vietos bei užsienio 
kunigai, tikintieji, tarp kurių 
buvo nemažai leituvių. 

Vyskupas A Vaičius „Baž
nyčios žinioms" sakė, jog Šia 
proga vyko ekumeninės pa
maldos, kuriose, deja, nors ir 
kviestas, nedalyvavo nei Ka
raliaučiaus ortodoksų vysku
pas, nei jo atstovai. Pamaldos 
buvo surengtos ir šventojo 
žūties vietoje prie jūros, kur 
pastatytas didžiulis metalinis 
kryžius. Vyskupas minėjo, jog 
būta mėginimų renginį su
trukdyti. Ant kelio, vedančio į 
šventojo žūties vietą, šalia 
rusų karinės bazės buvo iš
statyti užrašai, skelbiantys, 
jog kelias užminuotas. Tačiau 
vietiniai gyventojai greitai iš
siaiškino, kad norėta tik pa
gąsdinti. 

Šiuo metu Karaliaučiaus sri
tyje dirba 9 kunigai, iš jų 4 vo
kiečiai, 3 lenkai ir 2 lietuviai, 
veikia keliolika maldos namų. 
Pasak vyskupo, Tilžėje netru
kus ketinama pašventinti baž
nyčią, kurios klebonu arkivys
kupas Kondrusiewicz žada 
paskirti kunigą lietuvį. Vysku
pas A. Vaičius apgailestavo, 
kad šiame krašte gyvenantys 
lietuviai surusėję, jų sielovada 
apleista. Iš viso Karaliaučiaus 
srityje gyvena 30,000 lietuvių. 
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6132S KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkHCKAS. M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8628 8.798) Ave., Hfctory HHa, IL 

T * . (708) 508-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA. M.D. 
UORĖ RUDAITIS, O J). 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava., Suk* 310 

Napetvrfta, H. 80563 
T«L (630)527-0090 

3S2S Hightand Av», 
To»w 1.9utt«3C 

Oowner» Qrov«. IL 60515 
Tet (630)4380120 

DRTmjreaRRjcm 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS • CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tet 312-337-15 

UNAS ŠORYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

T«L 708-636-8822 
4149 W 63rd. St. 
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TAUTOS SVEIKATINGUMU 
BESIRŪPINANT 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Tautos sveikatingumas yra 
vienas pirmaeilių valstybės 
rūpesčių. Krašto apsaugos mi
nistro Česlovo Stankevičiaus 
pareiškimu, pusė pašauktų į 
karinę tarnybą jaunuolių ran
dami dėl sveikatos netinkami 
tarnauti kariuomenėje. Kyla 
klausimas, ar statomi jiems 
reikalavimai yra per dideli ar 
iš tikrųjų jų sveikatos stovis 
toks blogas. Be to, ministras 
pažymėjo, kad dalis šaukia
mojo amžiaus jaunuolių ven
gia atlikti karinę prievolę. 
„Tai ne kariuomenės, o socia
linė beda", — sakė ministras 
Č. Stankevičius Seimo posė
dyje. 

Lietuvos gyventojų amžiaus 
trukmė, lyginant su kitų Eu
ropos valstybių, yra žema: 
vyrų 63.6 metai, moterų — 
75.2 m. Vakarų Europoje žmo
nės išgyvena žymiai ilgiau, pa
vyzdžiui, Prancūzijoje vyrai — 
73.6 m.; moterys — moterys 
— 81.8 m. Panašiai yra ir ki
tuose Vak. Europos kraštuose. 
Dėl amžiaus trukmės su-
trumpėjimo yra daug priežas
čių, pirmiausia ekologinių. 
Pramonės įmonių užterštas 
vanduo, kolektyvinių ūkių 
kiaulių ir galvijų koncentraci
ja taip pat pakenkė vandeniui, 
nes dėl nerūpestingumo dau
gelyje vietų srutos pateko į 
upes ir geriamo vandens po
žeminius takus. Žalos padarė 
i t Černobylio atominės elekt
rinės katastrofa. Be tiesiogiai 
nukentėjusių, apsižiūrėta, kad 
padažnėjo vaikų mažakrau
jystė ir kraujo vėžio susirgi
mai. Karvių leukozė ir kitokie 
susirgimai paveikė jų pieną 
vartojančių sveikatą. Rusų ka
riuomenės bazės (277) užėmu
sios beveik 1% Lietuvos terito
rijos, užteršė žemę. 

Išplitęs alkoholizmas taip 
pat trumpina gyvenimą. Nus
tatyta, kad vidutiniškai vie
nam žmogui tenka 9 litrai al
koholio per metus. Besaikis 
svaiginamųjų gėralų vartoji
mas priside< i prie širdies ligų 
padažnėjimo, nelaimingų at
sitikimų ir apsinuodijimų. 

Palengvėjus tarptautiniam 
susisiekimui, užkrečiamų ligų 
epidemijos keliauja iš rytų į 
vakarus, neaplenkdamos Lie
tuvos. „Guardian VVeekly" 
(1997.04.13) rašo, kad sifilis ir 
kitos lytinės ligos, išplitusios 
buvusiuose sovietiniuose kraš
tuose, gresia Vak. Europai, 
pasiekdamos net ir Didžiąją 
Britamją. Klaipėdos sveikatos 
medicininio karantino skyr. 
vedėjos D. Jurgutienės pareiš
kimu, gydytojai nusiskundžia, 
kad į Lietuvą laivais patenka 
infekcinės ligos. 

Pagal duomenis, gautus iš 
Pasaulio sveikatos organizaci
jos, sifiliu susirgimų Rusijoje 
per paskutinius keletą metų 
padaugėjo 30 kartų. Didž. 
Britanijos viešosios sveikatos 
tarnyba vieną iš penkių susir

gimų sifiliu 1994-1996 m. riša 
su kelionėmis į Rytų Europą 
ir Rusiją. AIDS susirgimų at
vejai taip pat kyla Rytų Euro
poje. Dargi difterito, šiltinės ir 
choleros susirgimai ima reikš
tis. Daugiau kaip 90 procentų 
susirgimų difteritu pasaulyje 
buvo Rytų bloko valstybėse 
per paskutiniuosius penkerius 
metus. 

Angus Nicoli iš užkrečiamų 
ligų stebėjimo centro Londone 
pareiškė, kad dėl padidėjusio 
žmonių susisiekimo ir maisto 
transporto kyla pavojus užsi
krėsti E coli 0157 bakterija: 
nuo apkrėsto šia bakterija 
maisto Škotijoj mirė 18 žmo
nių, o praėjusį rudenį epidemi
ja buvo palietusi net 496 žmo
nes. 

Pasaulinė sveikatos organi
zacija paskelbė, kad 1995 m. 
Rusijoje buvo 225,000 susir
gimų sifiliu, o 1996 m. — 
325,000. Europos Sąjungos 
kraštuose šių susirgimų yra 
šimtą kartų mažiau. 

Europoje yra daugiau kaip 
180,000 sergančių AIDS ir 
skaičiuojama apie 600,000 už
sikrėtusių (HIV). 

Nuo 1990 m. buvusioje So
vietų Sąjungoje buvo 150,000 
susirgimų difteritu, nuo kurio 
mirė 4,000 žmonių. Prieš 
dešimt metų endemic maliari
ja Europoje buvo beveik neži
noma, 1992 m. buvo užregist
ruota 20,000 susirgimų, o 
1995 m. net 200,000. 

Sieghart Dittman, koordina
torius skiepų ir užkrečiamų 
ligų, sako, kad seni priešai 
(tuberkuliozė, plaučių uždegi
mas ir triperis) išugdė atspa
rumą, todėl kova su jomis pa
sunkėjo. 

Prieš šešerius metus Rusijos 
federacijoje buvo kilusi didelė 
epidemija, kuri išsiplėtė į ki
tas buvusias Sovietų Sąjungos 
respublikas. Po to grįžo chole
ra, o vėliau maliarija. 

Prieš dešimtį metų 99 pro
centai AIDS ir HIV užkrėtimų 
buvo Vakarų Europoje. Nebu
vo pranešimų iš Rytų. Bet 
šiuo metu HIV plinta kai ku
riuose Rytų bloko miestuose 
kaip gaisras. Ukrainoje pas
kutiniais metais buvo daugiau 
kaip 10,000 naujų susirgimų, 
sakė prof. Dittman. Sifilis 
plinta sparčiu tempu St. Pe
terburge; juo serga 4 asme
nys iš kiekvieno tūkstančio. 
Tai žymiai daugiau, kaip buvo 
Vakarų Europoje po Antrojo 
pasaulinio karo. 

Ar Lietuva yra pasiruošusi 
kovoti su gresiančiomis jos gy
ventojams ligomis? Teoretiš
kai atrodo, taip. Medicinos 
personalo yra pakankamai. 
Vienam gydytojui tenka aptar
nauti 274 asmenys. Veikia 
200 ligoninių, viena ligoninės 
lova tenka 85 gyventojams. 
Tai gana gera proporcija. Ne 
visos valstybės Europoje turi 

Danutė Bindokienė 

Lietuviai kariai Fort Polk, Louisiana. vykusiose „Coopoiative Nugget '9' 
užsiėmimus. 

NEPASIDUOKIM! 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Nuolat tenka skaityti t iek 
„Draugo" laiškų skyriuje, tiek 
kitoje spaudoje, kad lietuviški 
laikraščiai labai vėluoja, yra 
netvarkingai pristatomi, nors 
leidėjai užtikrina, kad laik
raščiai yra pristatomi į paštą 
laiku. Gyvenu Clevelando cen
trinio pašto rajone ir iš savo 
giminaičių bei pažįstamų, gy
venančių kitose miesto dalyse, 
girdžiu tuos pačius nusiskun
dimus. 

Šiandien ketvirtadienis, 
birželio 3 dieną. Nepriklauso
mybės šventės išvakarės. Grį
žusi iš parduotuvės ir atl ikusi 
kitus reikalus, sustojau prie 
savo pašto dėžutės, tikėda
masi rasti „Draugą", kurio šią 
savaitę negavau, ir „Dirvą", 
kuri mane pasiekia paprastai 
kiekvieną trečiadienį. Deja, 
savo dideliam nusivylimui, 
randu kelis reklaminius, ne
reikalingus vokus ir nieko 
daugiau. Pagaliau, gerokai 
įpykusi, nutariau paskambinti 
telefonu į savo pašto agen
tūrą. Pareikalavus kalbėti su 
administracijos pareigūnu, bu
vau sujungta su „supervisor". 

Stengiausi būti mandagi, bet 
buvau gerokai aštri ir prie
kaištinga, išvardinau negau
tus leidinius ir pagrasinau 
rinksianti mano panašiai 
skriaudžiamų pažįstamų pa
rašus po skaudu, kuris būsiąs 
pasiųstas dviem Ohio senato
riams ir Vyriausiam Pašto 
viršininkui (Po>tmaster Gen
eral) VVashingtone. Mandagus 
tarnautojas bandė mane įti
kinti, kad ta i greičiausia esan
ti leidėjų kalte, netvarkingai 
pristatant spaudą į paštą. 
Įsikarščiavusi užtikrinau, kad 
gerai pažįstu leidėjus, kad esu 
žurnalistė ir žinau, kad tai ne 
leidėjų kaltė, bet kad pašto 
tarnautojai sabotuoja svetima 
kalba spausdinamus laikraš
čius... Baigėme pokalbį su jo 
pažadu ieškoti problemos 
sprendimo... 

Kaip žaibas iš giedro dan
gaus, už pusvalandžio ties 
mano durimis sustojo... pašto 
sunkvežimis. Malonus vyru
kas prisiartino prie mano 
durų ir pareikšė, kad jo 
viršininkas jam liepęs prista
tyti mano laikraščius... Gaunu 

tokia sąlygas. Tiesa, gydytojų 
atlyginimai, imant dėmesin jų 
pasiruošimą ir atsakomybę, 
yra gana žemi, 500-600 litų 
mėn., medicinos seselių 400 
litų. Bet svarbiausia iki šiol 
dar nepradėta sveikatos ap
saugos reforma, o žmonių svei
katingumas menkėja. 

1995 m. buvo priimtas svei
katos sistemos įs ta tymas. 
Sveikatos apsaugos reforma 
vis buvo nukeliama tolimes
niam laikui. Finansavimas tu
rėtų būti atliekamas per vals
tybinę ligonių kasą. Paskuti
nis terminas buvo numatytas 
1997 m. liepos 1 d. Bet pasku
tinėmis žiniomis iš Lietuvos 
vėl imama abejoti, nes atrodo, 
dar vis nesuspėjama sukurti 
šiai sistemai finansinės bazės 
ir suderinti jau priimtus svei
katos sritį reguliuojančius 
įstatymus. 

Besirūpindama apsauga nuo 
išorės priešų, lietuvių tauta 
apsižiūrėjo, kad yra naikina
ma iš vidaus. Jau priartėjo 
išnykimo riba, nes mirimai 
viršija gimimus. Taigi gresia 
išsigimimas, lydimas dorinio 
supuvimo. Juk ne tam parti
zanai aukojo gyvybes, kad 

niekšai prisigrobtų jiems ne
priklausančio turto ir taptų 
milijonieriais Argi tam buvo 
atkovota nepriklausomybė. 

kad gražiosios lietuvaitės. 
Maironio žodžiais, geltonka
sės, vyktų i užsienį uždar
biauti prostitucijos namuose? 
Toks moralinis nuopuolis ne 
tik žemina lietuvių tautos 
vardą pasaulyje, bet yra tau
tos savižudybe. Lietuvių tauta 
turi atgauti kūno ir dvasios 
sveikatą. 

" pratybose lietuviai kariai atlieka 
Nuotr. pik. Arūno Banionio 

du ..Draugus" ir ..Dirvą"... Bu
vau beveik be žado... Kiek at
sipeikėjus paskambinau savo 
kaimynams, kurie prenume
ruoja tuos pačius laikraščius 
ir sužinojau, kad ir jie jų ne
buvo gavę. tačiau nesusilaukė 
„specialaus patarnavimo" kaip 
aš... Patyrę, kokia buvo mano 
pokalbio su pašto pareigūnu 
išdava, ir jie nutarė panašiai 
pasielgti... Peršasi aiški iš
vada, kad laiškanešiai nustu
mia lietuviškus laikraščius į 
šalį ir juos pristato tik kai at
siranda sąžiningas tarnauto
jas ar kai jų susidaro didokas 
kiekis. Be to, .Draugo" birželio 
13 dienos laidą gavau birželio 
gale... Faktas yra, kad 
.Draugą" gauname ne tik la
bai pavėluotai, bet dažnai po 
kelias laidas. Iš šito incidento 
darosi aišku, kad reikia kovo
ti, kelti balsą, nenusileisti ir 
reikalauti tvarkingo bei są
žiningo patarnavimo. 

Jei susidaro pakankamai 
įspūdingas nepatenkintų pre
numeratorių skaičius, pravar
tu raštu kreiptis šiuo adresu: 
US Postai Service, 475 
L'Enfant Plaza SW, VVashing-
ton, DC 20260. Attn: Postmas-
ter General. 

Ne tik nėra malonu gauti 
pavėluotus laikraščius, bet 
skaitytojai, kurie seka atkar
pas, nepajėgia orientuotis ap
rašomų įvykių raidoje. Tai 
skriauda visiems, kurie savo 
pinigais apmoka pašto patar
navimus, bet jų negauna. Ne
galima tylėti, reikia kelti 
triukšmą ir reikalauti tvar
kos. Iš patirties žinau, kad tie, 
kurie nepasiduoda ir nenu
sileidžia, susilaukia rezultatų. 
Kovokime, nenusileiskime! 

• 1414-1418 m. liepos 7 d. 
Konstancoje, Vokietijoje, įvyko 
16-tasis visuotinės Katalikų 
Bažnyčios susirinkimas, svars
tęs ir Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės klausimus. 

t 
• Daugiausia pasaulyje se

nosios indoeuropiečių prokalbės 
bruožų (iš gyvųjų) indoeuro
piečių kalbų) — turi išlaikiusi 
lietuvių kalba. 
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Jeigu valstybėje ruo

šiamasi svarbesniam įvykiui, 
pvz.. r inkimams, tuomet be
veik kasdien pranešama, ku
rie kandidatai pirmauja, 
kurių populiarumas šoktelėjo 
aukštyn ar kri to žemyn. Sun
ku pasakyti, a r eilinis krašto 
gyventojas daug dėmesio į tas 
apklausas kreipia, bet politi
kai, kuriems kiekvienas bal
suotojas labai svarbus, pagal 
populiarumo skalę derina sa
vo kampaniją, praleisdami ne 
vieną nemigo nakt į ir nema
žas sumas pinigų. 

Lietuva tokiais „reitingais" 
(ar ne baisus žodis') yra 
užsikrėtusi nuo pat nepri
klausomybes atgavimo, nuolat 
skelbdama „populiariausių 
politikų" sąrašus. Atrodo, kad 
Lietuvos gyventojai savo nuo
monę keičia kaip padėvėtas 
kojines — kas savaitę vis ki
tos pavardės užima aukštes
nio vertinimo pakopas arba 
nuslysta žemyn. Vienok, il
gesnį laiką girdint vis tą 
pačią ..reitingo" melodiją, 
pradeda kilti klausimai į ku
riuos labai norėtume girdėti 
„Baltijos tyrimų" a r kitos ap
klausos įstaigos atsakymus. 

Tie klausimai pasąmonėje 
pradėjo krebždėti prieš Seimo, 
o vėliau — savivaldybių, rin
kimus, nes išrinktųjų pa
vardės „populiariųjų" sąra
šuose neužėmė pirmaujančių 
vietų. Didžiausias palanku
mas buvo rodomas buvu
siems nomenklatūrininkams 
ar LDDP siūlomiesiems, o 
dešinieji vis sukosi apie vi
durį arba dar žemiau. Rin
kimuose atsitiko visai kitaip, 
kaip iš anksto buvo kalama: 
tie populiarieji nelaimėjo. 

Mes nesakome, kad apklau
sos duomenys yra tyčia ma
nipuliuojami, norint nukreip
ti būsimojo rinkėjo balsą į 
tam tikrų kandidatų pusę, 
tačiau tokie nuolatiniai ap
klausų skelbimai, be abejo, 
veikia tendencingai. Balsuoto
jas pradeda manyti, kad nai
vu atiduoti balsą už asmenį, 
kuris tikriausiai nelaimės. 
Jeigu tokie sąrašai spausdina
mi ar kitaip pranešami pa
kankamai dažnai, balsuotojų 
nuomonės nejučiomis pasuka
mos norima linkme. 

Galima tik įsivaizduoti, 
kaip šis žaidimas suinten-
syvės. artėjant prezidento rin
kimams. Šio mėnesio pirmo
siomis dienomis „Respublika" 
išspausdino naujausius ap
klausinėjimo duomenis, pagal 
kuriuos, vėl pirmoje vietoje 
yra prezidentas Brazauskas. 
Jo iš tos vietos dar niekas 
neįstengė pastumti , nors kol 
kas Brazauskas net nepa
skelbė savo kandidatūros. Jis 
kilniai išsitaręs, kad reikia 
jaunesnių ir „švaresnių" kan-

Ar tikėti 
reitingais"? 

didatų. Populiarumo atžvilgiu 
aukštai stovi ir mūsiškis Val
das Adamkus, nors jo kandi
datūra taip pat ..kabo ant 
konstitucinio plauko". J kurią 
pusę svarstyklės nusvirs — 
sunku pasakyti, bet V 
Adamkus jau turi savo už
nugarį. Centro partiją. Ką ji 
rems, jeigu Lietuvos konstitu
cija nebus pakeista? 

Kai Čikagoje lankėsi kitas 
kandidatas Artūras Paulaus
kas, j is tvirtai pasisakė už 
centristines pažiūras ir prez. 
Brazausko paminėtą J a u n a t 
viškumą"... Vadinasi, Valdas 
Adamkus, sulaukęs 70 metų, 
arba dabartinis prezidentas 
— jau nebetinka sėdėti prezi
dentūroj, nes yra per seni. A. 
Paulauską remia liberalai, 
tačiau ir jie, ir centristai per 
daug Seimo ar savivaldybių 
rinkimuose gerai nepasirodė. 
Tad kur krikščionys demokra
tai, kur konservatoriai, ku
riais pasitikėjimą parodė tiek 
daug balsuotojų? Tai dar vie
na priežastis, del kurios „rei
tingų" rezultatai taip keistai 
nuteikia... 

Jeigu kas paklaustų už
sienio lietuvių, kuris dabarti
nis kandidatas į prezidentus 
yra priimtiniausias, daugelis 
atsakytų, kad Vytautas 
Landsbergis. Nors V. Adam
kus mums pažįstamas ir turi 
gerą vardą, bet nuomonė, kad 
dėl vieno asmens turėtų būti 
keičiamas svarbiausias val
stybės dokumentas — Konsti
tucija — eilinį lietuvį nutei
kia neigiamai. Esame pripra
tę, kad be labai svarbios 
priežasties šis dokumentas 
neliečiamas ir nekaitalioja-
mas. Reikalauti, kad jis būtų 
pri taikytas kiekvienai pasitai
kiusiai progai, atrodo kone 
nemoralu.. . 

Prie valstybės vairo reikėtų 
išrinkti žmogų, kuris turi 
bent šiek tiek patyrimo, ypač 
tarptautiniuose santykiuose. 
Kas žino, kokia art ima ar toli
mesnė Lietuvos ateitis? Juk 
jau šį mėnesį Madride bus 
svarstomas naujų narių į 
NATO priėmimas, o Maskva 
labai tvirtai įsitikinusi, kad 
keliai į NATO Baltijos val
stybėms, juo labiau Lietuvai, 
būtų užkirsti visiems laikams. 
Kaip neprityręs prezidentas, 
nepaisant , kiek jaunų ir gabių 
patarėjų į savo štabą susirin
kęs, elgtųsi, jeigu netrukus 
po rinkimų Rusija pajudėtų 
Vakarų link, jeigu įvyktų ar 
būtų sudarytas incidentas dėl 
karinio tranzito per Lietuvą; 
jeigu Jelcinas panorėtų „gel
bėti" rusakalbius? Galimybės 
čia ir įvairios, ir bauginan
čios. Kaip tada ..reitingai" 
vert intų neįgudusio preziden
to darbą? 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 
Tęsinys. 

Mes žinojome, jog jis 
yra lietuvis. Mes gerbėme jo 
jausmus, — jis gerbė mūsų. 
Stebėjaus kaskart didėjančia 
Jurgio dvasine ir inteligentine 
pažanga seminarijoj, o vėliau 
Petrapilio Akademijoj. Kiek
vieną valandą tose srityse jis 
tvirtėjo dar labiau. Kaip semi
narijoj, taip vėliau Akademijoj 
jis pasižymėjo pagarba ir 
meile". 

Patys darbai parodo, jog 
klier. Matulevičius išsiskiria 
i i kitų. Jis savo draugus net 
pralenkia. Kartą Varšuvos 
seminarija surengė iškilmin
gas diskusijas (mokslišką gin

čą). Sukvietė daug aukštų sve
čių. Garbingiausias ir pats 
svarbiausias darbas šiose dis
kusijose teko klier. Matule
vičiui. Viskas pavyko labai ge
rai. Apie tai kalbėjo net kitos 
seminarijos. 

Klier. Matulevičiaus darbš
tumą ir gabumus įvertina ir 
seminaruos vadovybė: 1895 m. 
ji liudija Kelcų vyskupui, kad 
Matulevičius yra vertas toliau 
leisti mokytis Akademijoj pa
čios vyskupijos lėšomis. Taip 
ir įvyksta. Seminarijos vado
vybė į Akademiją išrenka 3 
gabiausius kandidatus. Jų 
tarpe ir Matulevičių. Tų pat 
metų rugsėjo 1 d. jie jau buvo 
Petrapilyje. I kurse buvo viso 

26 studentai. Matulevičius 
savo gabumais pralenkia vi
sus kitus savo draugus. Jis 
per 4 metus Akademijoj, sako, 
negaudavęs kitokio pažymio, 
kaip tik aukščiausią. Ir baig
damas Akademiją parašė di
sertaciją De iure belli et de 
pace aeterna (karo teisė ir 
amžinoji taika). Jai pripažinta 
aukščiausias pažymys. Teolo
gijos magistro laipsnis sutei
kiamas „eum eximia laude" ir 
dar su priedu „eum nota pri
muš" — pirmas su aukščiau
siu pagyrimu. „Draugai tojam 
nepavydėdavo ir nuo jo ne
slėpdavo. Tą aukštą draugų ir 
profesorių nuomonę apie save 
Matulevičius žinojo, bet visą 
laiką jis išbuvo paprastas, ra
mus, kuklus, be melagingo 
nuolankumo; ir išdidumo jame 
nebuvo nė šešėlio", rašo klier. 

Jurgio studentavimo drau
gas prof. kun. Pr. Būčys. 

Klier. Matulevičius buvo vi
sai paprastas Tačiau jaunuo
liui tai — didelė dorybė. Jis iš 
visų pusių giriamas, aukšti
namas, tačiau nesidangsto 
išdidumo skraiste ir neniekina 
savo draugu Priešingai — 
jiems mielai padeda; draugai 
taip pat jį gerbia. Kartais 
draugai per daug išnaudodavo 
jo gabumus ir širdies gerumą 
Jie prašydavo išrišti painiau
sius klausimus, gaišindami 
jam brangų laiką. Matule
vičius maloniai ir kantriai 
aiškindavo. Prof. kun. Bučys 
savo atsiminimuose rašo, kaip 
ir jam teko patirti klier Jur
gio kantrybę Vienais metais 
juodu susitarė drauge ruoštis 
istorijos egzaminams. Klier. 
Jurgis greičiau išmokdavo. 

Tačiau jis mielai palaukdavo, 
kol draugas išmokdavo tam 
tikrą straipsnį ir vėl abudu 
tęsdavo toliau. 

Baigus trečiąjį teologijos 
kursą paskiriamas visų stu
dentų senjoru. Draugai mielai 
sutiko. Bet vėliau pats atsi
sakė. Klieriku būdamas buvo 
visiškas abstinentas. 

Klier. Jurgis šalia mokslo ir 
šiaip kitų reikalų uoliai 
rūpinosi ypač sielos gyvenimo 
reikalais. Jis norėjo būti uo
lus. Kristaus meile degąs, ku
nigas. Grynas mokslas be do
rybių atramos yra pavojingas. 
Tiesa. Jurgis ši savo sielos 
puošimo darbą dirbo tyliai. 
Tačiau jis norėjo dar Šioje sri
tyje ir viešo organizuoto veiki
mo Proga tam buvo gera. Aka
demijoj gyveno dviem kur
sais vyresnis draugas, a.a. 

kun. Juozas Skruodis. Tai bu
vo labai skaisčios sielos jau
nuolis. J is troško krikščioniš
kosios tobulybės ir norėjo taip 
pat. kad to siektų ir jo drau
gai. 1897 m. jis sutelkia ap
link save uoliausių draugų 
būrelį. Šio būrelio vidury yra 
ir klier. Matulevičius. Būrelis 
neturi nei vardo, nei įstatų. 
Tačiau, kaip sako vysk. Būčys. 
buvo labai sveikos asketikos 
mylėtojų ir vykintoju kuopele 

Klier. Matulevičius paliko 
gerą atminimą savo jaunųjų 
dienų ir Marijampolės parapi
joj. Vienas atostogas, jau dia
konu būdamas, parvažiuoja į 
Marijampolę. Marijonų pa
prašytas pasako pamokslą 
Aiškino išdidumo pasireiš
kimą įvairiuose luomuose. 
Jaunasis pamokslininkas kal
bėjo labai aiškini, supranta

mai. Pavyzdžių ėme stačiai iš 
kasdieninio gyvenimo, pvz. 
piemenukas didžiuojasi ir ke
lias puikybėm, kad moka ge
riau už kitus botagu pliaukš
telėti: šeimininkai didžiuo
jasi, kad gali daugiau svaigalų 
išgerti ir 1.1. Vienas klausyto
jas taip gerai įsiklausė šį pa
mokslą, jog po trisdešimt ke
turių metų puikiai šio pa
mokslo turinį savo draugui pa
pasakojo. Pats girdėjo, kaip 
vyrai, išėję iš bažnyčios ir pyp
kes bekrapštydami kalbėjo 
apie pamokslą ir pagyrimų 
nesigailėjo. Ilgai žmonės gė
rėjosi tuo pamokslu ir vieni ki
tiems apie tai pasakojo. Kas 
taip juos sužavėjo? Diakonas 
Jurgis , kaip paprastai, nevar
tojo nepaprastu žodžių bei po
sakių. 

' Bus daugiau ) 

> 
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„ŠVYTURIO" JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS TRISDEŠIMTMETIS 

Lietuvos Šaulių sąjunga, 
įkurta 1919 metais, gyvavo 
vos 21 metus, kai 1940 metais 
Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, šaul ių s-ga buvo 
uždaryta. Sąjungos vadovybė 
ir nariai buvo persekiojami, 
uždaromi į kalėjimus ir tre
miami į Sibirą. Daug šaulių 
jungėsi į partizanų eiles, kur, 
nelygioje kovoje, okupantų 
buvo žudomi ir kankinami. 

1944 metais rusų kariuome
nei vel artėjant prie Lietuvos, 
dalis lietuvių patriotų trau
kėsi į vakarus , o daug jaunimo 
buvo prievarta vežami dar
bams į Vokietiją. 

Karui pasibaigus ir pra
sidėjus emigracijai į Sovietų 
Sąjungos okupuotą Lietuvą 
negalinčių grįžti lietuvių, dau
guma jų įsikūrė JAV, Kana
doje. Australijoje ir kitose 
užjūrio valstybėse. Tada kilo 
mintis a tkur t i Šaulių sąjungą 
tremtyje. 

1954-ji metai laikomi Lietu
vos Šaulių sąjungos atsi
kūrimo metais. Tais metais 
įkuriamas pirmas šaulių vie
ne tas Toronte, Kanadoje, Vla
do Putvio vardu. Antras 
šaulių vienetas įkuriamas 
Čikagoje — pavadintas Vytau
to Didžiojo vardu, kuris vėliau 
išaugo į Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinę. Detroite pir
mas šaulių vienetas įku
r iamas 1958 metais — tai Sta
sio Butkaus šaulių vienetas. 
1966 metais kilo mintis steigti 
jūrų šaulių vienetą. 1967 sau
sio 15 d. buvo surengtas 44 
metų Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo pakviestas iš 
Čikagos L.Š.S. tremtyje cen
tro valdybos jūrų šaulių sky
riaus vedėjas GvidasValanti-
nas . Po minėjimo, programos 
vedėjas majoras J . Šimkus 
pristatė jūrų šaulių dalinio 
steigėją Joną Petrulionį. Po J . 
Petrutionio pranešimo, jūrų 
šaulių steigimo reikalu kal
bėjo svečias Gvidas Valanti-
nas. kuris paaiškino tikslą ir 
kvietė jungtis į jūrų šaulių 
būrį Buvo perskaitytas viene
to steigimo aktas . J jūrų 
šaulių būrį. tada įstojo: Jonas 
Petrulionis. Adolfas Armalis, 
Stasys Garliauskas. jaunius, 
Alfredas Kulikauskas. Juozas 
Kinčius. Jonas Balnionis, Al
bertas Mateika. Sofija Siru
tienė. Saulius Kilmantas ir Jo
nas Maršalkovičius. Pirmąją 
..Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
valdybą sudarė: pirm. J. Pe
trulionis. vicepirm. J . Kinčius, 
ižd. J. Balnionis, kultūros 
reikalams A. Mateika ir sekre
torė S. Sirutienė. Per tris
dešimt „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos veiklos metų pirminin
kais buvo: Jonas Petrulionis, 
Juozas Televičius, Mykolas 
Vitkus. Romas Macionis, Alfas 
Šukys. Bronius Valiukėnas 
išbuvęs pirmininku ilgiausiai 

— net 11 metų). 
Moterų vadovėmis buvo šios 

šaules: Sofija Sirutienė. Nelė 
Urbšaitiene. Vera Kulbokienė, 
Angelė Šukienė, Angelė Bukš-
tiene ir Onutė Selenienė. 

..švyturio" jūrų šaulių kuo
pos kapelionai: nuo pat kuo
pos įsikūrimo kapelionu buvo 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Simaitis. 
Kun. K. Simaičiui išvykus į 
Lietuvą, kuopos kapelionu 
buvo pakviestas Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas. kuris ir dabar 
vra kuopos kapelionas. 

Kuopos pirmininko Mykolo 
Vitkaus pastangomis buvo nu
pirktas. Manchester apylin
kėje, prie Dainavos stovyklos, 
15375 Austin Rd. 7.8 akro di
dumo žemes sklypas. Tai buvo 
Pilėnų" stovyklos pradžia. 

Prasidėjo stovyklos įrengimo 
darbai. Viskas buvo daroma 
savo jėgomis. Buvo išnuo-
muoti traktoriai, kuriuos vai
ravo Antanas Šiurkus ir Ste
pas Lungys. Girdėjosi trakto
rių burzgimas ir debesys dul
kių kilo virs p i l ėnų" sto
vyklos. Viskas buvo daroma 
savanoriškai, prakaitas sruve
no jų veidais, bet jie buvo 
linksmi, nes matė šviesią sto
vyklos ateitį. Švyturiečiai tal
kino visiems projektams, dar
bai buvo nei varginantys, nei 
sunkūs. 

Esan t kuopos pirmininku 
Alfai Šukiui, patatomas medi
nis pastatas. Čia įrengiama 
virtuvė ir susirinkimui bei 
vaišėms vieta. Pastatomas 
mūrinis sanitarinis pastatas. 
Dabar planuojama statyti sa
lė. Kilo mintis pastatyti 
Žuvusiems už laisvę pamink
lą. Projektai vyksta — salė 
pastatoma, o paminklo mece
natais tampa Nelė ir Klemen
sas Urbšiai. Pradedamas sta
tyti paminklas. Alfas Šukys 
per ilgus pirmininkavimo me
tus įdėjo daug darbo, sumanu
mo ir širdies „Švyturio" kuo
pai ir „Pilėnų" stovyklai. 

Alfai Šukiui išvykus į Flo
ridą kuopos pirmininku išren
kamas Bronius Valiukėnas, 
kuris išbūna 11 metų. Tai il
gas ir našus laikotarpis. Jo 
pirmininkavimo metu vicepir
mininku yra Mykolas Abarius. 
Kilo mintis padidinti salę. Čia 
paruošiami planai, gaunamas 
iš Manchester leidimas ir 
pradedami darbai. Tuos pla
nus įvygdyti buvo įmanoma, 
nes kuopa visiems darbams, 
turėjo specialistų: elektrikus, 
vandentiekio žinovus.medžio 
specialistus. Kuopos vadovybė 
džiaugėsi, nes darbai ėjo pa
gal planą sklandžiai ir spar
čiai. Darbai vyko penktadie
niais ir šeštadieniais. Niekam 
nereikėjo alkti, nes šeimi
ninkavo Angelė Bukšnienė. 
Šiam projektui vadovavo 
Bronius Valiukėnas ir Myko
las Abarius. Darbams talkino 
Albinas Grigaitis, Liudas Sele-
nis, Antanas Šiurkus, Petras 
Bukšnys, Balys Telyčėnas, 
Vincas Rinkevičius. Taip buvo 
įrengta moderni virtuvė ir 
pristatytas garažas. Tais pa
čiais metais užbaigtas pa
minklas ir pastatyti vėliavų 
stulpai. Stulpų mecenatas 
buvo Juozas Kinčius, mecena
tas kuopos vėliavos, kuri buvo 
pašventinta 1968 metais lap
kričio 24 dieną. 

Užbaigus salės padidinimo 
darbus ir perkėlus "irtuvę, bu
vusiame mediniame pastate 
įrengiami 5 miegamieji, kurie 
naudojami kuopos narių. 
Vėliau šalia paminklo Mykolo 
Abariaus pastangomis pasta
tyti du koplytstulpiai, pager
biant 1991 metais. Sausio try
liktąją dieną Vilniuje žuvu
sius didvyrius. Jų tarpe yra 
du šaulių sąjungos nariai, tai 
Darius Gerbutavičius ir Ignas 
Šimulionis. 

jšvyturio" jūrų šaulių kuopa 
per trisdešimt gyvavimo metų 
ne tik traktoriais važinėjo po 
„Pilėnų" kalną, lygino auto
mobilių pastatymui aikštę, so
dino medelius, kurie šian
dieną, užaugę medžiai ir tei
kia pavėsį, statė pastatus, pa
minklą, rengė minėjimus, or
ganizavo koncertus, kvietė 
šokėjų grupes, rengė tradi
cines kūčias. 

Kasmet rengiama Jūros die
na, kuri buvo rengiama Union 
Pier, prie Michigan ežero. 
Renginį organizuodavo Gen. 
T. Daukanto, Klaipėdos ir 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos. 
Suvažiuodavo jūrų šauliai iš 
Čikagos ir Detroito dviem die-

CLASSIFIED GUIDE 

lAsi suvažiavime. Čikagoje, s.m balandžio 12 d U k: Maryte Sejunaite. LSS moterų komercinio centro vadės 
pavaduotoja, Mykolas Abarius, LŽSI vadas ir Rimvydas Mmtautas, LŽS vadas. 

noms. Šeštadienį pakeliamos 
vėliavos, po to vyksta vadovų 
pasitarimas, o vakare pokylis 
su šokiais, kuris sutraukdavo 
daugiau 150 vietinių lietuvių. 
Sekmadienio rytą „Gintaro" 
vasarvietėje pakeliamos vėlia
vos. Čia išsirikiuoja jūrų 

Nuotr. Reginos Juškaitės 

ATIDENGTA ATMINIMO LENTA 
JULIJONUI BUTĖNUI 

Ginkluota organizuota kova 
prieš sovietinį okupantą Lie
tuvoje vyko maždaug dešimt 
metų. Ją vedė vieni Lietuvos 

šauliai, talkinami Vytauto žmonės, negaudami iš niekur 
Didžiojo rinktinės šaulių, ir pagalbos. Net ir iš Lietuvos 
visi kartu su vietos lietuviais pasitraukę, negrįžo jiems pa
dalyvauja šv. Mišiose. Po šv. dėti. Išimtį sudarė 1951 me-
Mišių, pagerbiant mirusius ir tais amerikiečių lėktuvais ats-
žuvusius šaulius, į Michigano kraidinti penki vyrai, kurių 
ežerą nuleidžiamas vainikas, tarpe buvo Julijonas Būtėnas. 
Po to vykstama į Friendship Dabar Lietuvoje vykstant 
Gardens kur pagerbiami mi- partizanų pagerbimams, prisi-
rusieji nepriklausomos Lietu- menamas ir jis. Pernai jo 
vos prezidentai: A. Smetona, žūties 45 metų sukakties pro-
K Girnius ir A. Stulginskis. 
Šiuo metu „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopa Jūros dieną kas 
tretieji metai rengia „Pilėnų" 
stovykloje, dalyvaujant Gen. 

ga (Būtėnas žuvo 1951 m. 
gegužės 21 d.) buvo surengtas 
žygis nuo jo gimtinės Dovydų 
kaime (Pakruojo raj.) į jo 
žūties vietą Rudšilio girioje 

T. Daukanto, Klaipėdos jūrų prie Lekėčių, kur jo atminimui 
šaulių kuopoms, St. Butkaus pastatytas kryžius prie bunke-
šaulių kuopai ir Detroito vi- rio, kuriame jis žuvo. Šiemet 
suomenei. Pagerbiant mirų- Būtėno žūties data vėl buvo 
sius ir žuvusius šaulius, prie paminėta gegužes 17 d. Le-
paminklo padedamas vainikas kėčiuose, kurių bažnyčioje bu-
ir laikomos šv. Mišios. vo aukotos šv. Mišios, sureng-

„Švytūrio" jūrų šaulių kuopa ta eisena į Lekėčių girią, sus-
kartu su St. Butkaus šauliais, tojant prie paminklų žuvu-
ramovėnais ir birutietėm šiems, įvyko pagerbimo valan-
rengia Lietuvos kariuomenės da. Šiame pagerbime dalyva-
įkūrimo šventes, Klaipėdos at- vusi Vitalija Kazilionytė iš 

paminėti. Ši lenta, sakė j is , 
turėtų priminti mūsų jauni
mui Būtėno idealizmą ir pa
siaukojimą gimtajam kraštui . 
Po to kalbėjo Linkuvos seniū
nė Kazimiera Bacevičienė, o 
šios — septyniasdešimt trečios 
— laidos abiturientai atliko 
literatūrinį montažą, vaizduo
jantį Būtėno gyvenimą. Mon
tažas buvo supintas su patrio
tinėmis dainomis, kurias dai
navo ansamblis „Linkava". 
Tuomet iš salės, papuoštos 
Būtėno portretu, visi nuėjo į 
antrą aukštą, kur prel. Anice
tas Tamošaitis, SJ, Šiaulių Šv. 
Ignaco bažnyčios rektorius, ir 
atvykusi iš Amerikos Rožė 
Šomkaitė atidengė atminimo 
lentą. Ją pašventino Linkuvos 
parapijos klebonas kan. Bro
nius Antanaitis, vėliau taręs 
žodį, pažymėdamas, kad „gar
bė mokyklai, gimnazijai, išug
džiusiai mūsų tautos didvyrį"-

vadavimo minėjimus, dalyvau
ja su vėliavomis Vasario 16-
tos dienos ir ištremtųjų minė
jimuose. Rengia „Pilėnų" ati
darymo gegužinę, ruošia Jo
nines, o rudenį „Pilėnų" sto
vyklos uždarymą. Šie ren
giniai reikalauja daug darbo, 
pastangų ir planavimo. 

Pasvalio rašo: „Susirinkome 
nedaug, bet didelių minių gal 
ir nereikia tokiai atminties va
landai. Susiėmę už rankų, 
ratu apjuosę žūties kalnelį, 
mintyse jungėmės su visais 
Julijono draugais, negalinčiais 
čia, šiuo metu kartu su mumis 
būti ir jautėmės stiprūs savo 

Švyturietės moterys neatsi- dvasia, kuriai stiprybės teikė 
liko nuo vyrų. Jos organizavo prieš 46 metus paaukota 
pirmos pagalbos kursus, kur 
dėstė beveik visi Detroito gy
dytojai. Pravedė rankdarbių 
kursus: siuvimo, mezgimo, 
tautinių juostų audimo ir 
šiaudinukų — Kalėdų eglutės 
papuošalų. 

kraujo auka. Išsiskyrėme su
sitarę vėl čia susirinkti kitų 
metų gegužy". 

Kitas Būtėno pagerbimas 
šiemet gegužės 24 d. įvyko 
Linkuvos vidurinėje mokyk
loje, kurią (tada ji vadinosi 

Šiuo metu „Švyturio" jūrų gimnazija) jis baigė 1933 m. 
šaulių kuopos moterų vadovė g i a p r o g a b u v o atidengta jo at-
yra Onutė Selenienė. Ir dabar 
švyturietės yra darbščios ir 
išradingos. Jos vaišina dir
bančius stovykloje, ruošia 
maistą gegužinėms ir kitiems 
susibūrimams. Jos vertos mū
sų pagarbos ir padėkos. 

Šiais metais „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopa švenčia Tris
dešimtmečio jubiliejų — 
džiaugsmo šventę. Šiandien 
Lietuva laisva ir nepriklauso-

minimo lenta mokyklos rū
muose. Iškilmės pradėtos dai
na „Lietuva brangi", kurią at
liko mokytojos S. Lovčikaitės 
vedamas etnografinis ansam
blis „Linkava", dainuojant vi
siems susirinkusiems kartu. 
Po to žodį tarė mokyklos di
rektorius Algis Dičpetris 
pažymėdamas, kad Linkuvos 
gimnazija yra davusi daug 
žymių žmonių ir kovotojų už 

ma, Šaulių sąjunga Lietuvoje Lietuvos laisvę, kurie visi nu 
švenčia aštuonerių metų at- s įpel n o m u S ų pagarbos 
sikūrimo sukaktį. Ją sudaro 
15 rinktinių, kurioms priklau
so 150 dalinių. 

Detroito apylinkėje ir „Pilė
nų" stovykloje lankėsi garbin
gi svečiai iš Lietuvos. 1994 
metais lankėsi Šaulių sąjun
gos vadas Rimvydas Mintau-
tas ir pavaduotojas Stasys Ig
natavičius. Šiais metais lan
kėsi Šaulių sąjungos vadas 
Rimvydas Mintautas ir Ma
rytė Sėjūnaitė. Kartu su Sta
sio Butkaus šaulių kuopa 
jiems buvo suruoštos vaišės ir 
priėmimas „Pilėnų" stovyk
loje. Kuopa remia Šaulių 
sąjungą Lietuvoje, bendrauja, 
palaiko artimą ryšį su vado
vybe ir šauliais. 

Švęsdami šį garbingą Tris
dešimtmečio jubiliejų susikau-

mūsų pagaruos ir 
įamžinimo. 

Būtėnas buvo ypatingas par
tizanas, atvykęs iš užsienio 
padėti Lietuvos laisvės kovoto
jams, ir todėl dera jį atskirai 

piame ir lenkiame galvas šau
liams didvyriams, žuvusiems 
ginant Lietuvos laisvę, nukan
kintiems tolimame Sibire ir 
žuvusiems partizanų kovose. 
Nepamirštame didvyrių žuvu
sių 1991 m. Sausio 13 d. Vil
niuje ir 1991 m. liepos 31 d. 
Medininkuose. 

Šiuo metu kuopai vadovauja 
Mykolas Abarius, vado pava
duotojas Juozas Kinčius, mo
terų vadovė Onutė Selenienė 
ir kuopos valdyba. 

paruošė M. Abarius 
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MOKSlO OBAlld*! 

REAL ESTATE MISCELLANEOUS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicaoos miesto lakumą. 
Dirbu uŽmtMty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77»-3313 

KLAUDMUS PUMPUTIS 

AUTOMOBHJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auka* 
S. Kane kalba h#tuv*u» 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«*t »5th Sfteet 

T«i(70S)424-SIS4 
(773)581-8*54 

HELP WANTED 
EngHsh spaaMng Hva-fci 5 to 6 days 

per week to assist okler Lithuanian 
woman with nousekeeping. meals and 

some personai care. Suburb near O'Hare 
Call 847-692-4526 avanings 

1SE 
MBa dafbHnto, 

kuris gautų vietą gyventi valiui už namo 
priežiūrą, valymą ir mažu* i amonio 

darbus +$5 į vai. už "tandacaping* darbą 
žoles pjovimą, ktamo valymą, apanka* 
tvarkymą. KMfeSK tat S a M S M M 

Ta pačia proga įvyko 18 lai
dos '1942 m.) abiturientų su
važiavimas. Is jų kalbėjo Ig
nas Kvedaras ir Rožė Šom
kaitė. Ansamblis vel padaina
vo .Ąžuolai žaliuos žemėj Lie
tuvos" ir anų metų romansą 
„Dainuok, jaunyste šviesia
plauke''. Šių metų abiturien
tai pasveikino 18 lai
dos gimnazija baigusius poezi
jos posmais ir visiems įteikė 
gėlių, kurias jie sudėjo ant 
staliuko prie Būtėno atmini
mo lentos. Minėjimas baigtas 
pamaldomis bažnyčioje. 

Atminimo lentos iniciatoriai, 
padengę jos išlaidas, buvo 
Juozas Gruzdąs, Juozas Paže-
mėnas ir Juozas Vįtėnas, o 
lentos pagaminimu ir jos ati
dengimo iškilmių surengimu 
pasirūpino mokyklos direkto
rius Algis Dičpetris. 

Vietos spauda is anksto 
pranešinėjo apie rengiamą 
Būtėno atminimo lentos ati
dengima, o po to plačiau tai 
aprašė. Pakruojo rajono laik
rašty ^Auksinė varpa", Nr. 45. 
išspausdintas N. Nilytės ilius
truotas straipsnis su pasakytų 
kalbų ištraukomis. „Pakruojo 
naujienų", nr. 37, Jonas Kal
vioms tnimpai apžvelgė Bū
tėno gyvenimo kelią. „Die
novidžio" redaktore A. Žemai
tytė įteikė Julijono Butono 
vardo premijas rašytojui E. Ig
natavičiui, inž. A Rupainiui ir 
arch. A. Juknai už straipsnius 
partizanų kovų temomis. Pre
mijas įsteigė „Dienovidžio" re
dakcija iš aukų. gaunnmu 
šiam reikalui. 

J . Vitėnas 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H.Deckys 
Tel. 773-585-6624 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
£.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881. n. (813)360-1364. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, -vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai, 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUTEMOS 1938-1940 

Kazys Škirpa 
Atsiminimai ir dokumenrtai 

Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: „Autorius prisiminimus 
rašė remdamasis išsaugotais dokumentais, kuriuos išsivežė ir 

paslėpė po išvijimo iš Lietuvos atstovybės Berlyne". Sio didžiulio 
veikalo išleidimą parėmė Akademinės skautijos leidykla Čikagoje. 
Leidykla ..Lietuvos kronika"- AB „Vilspa" Čikaga-Vilnius 1996 m., 

didelio formato. 486 psl kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV - $25.00 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 „Sales Tax" 

1 



LAIŠKAI 
UŽ DARIŲ UDRĮ 

Daug laiškų, prieštarau
jančių Dar iaus Udrio pasisa
kymui apie Dariaus ir Girėno 
.garbinimą", skaičiau „Drau
ge". Paskutinis , reikalaująs iš 
Dariaus viešo atsiprašymo, 
t ikrai reikalauja atsakymo. 

Argi t ie J)raugo" skaitytojai 
neatpažįsta geros valios, nors 
j i botų ir priešinga daugumos 
nuomonei? Ar tikrai reikia 
užslopinti jaunatvišką tiesos 
ieškojimą? Ar tuo neatbaidy-
sime jaunimo dalyvavimo mū
sų spaudoje? 

Sveikinu Darių, gimusį ir 
augusį svetimuose kraštuose, 
kad domisi lietuviškais reika
lais ir dar net straipsnį moka 
lietuviškai parašyti, kai dau
guma jo bendraamžių net 
skaityti lietuviškai atsisako. 
Ir sakau ačiū! Kontroversija 
daro spaudą įdomesnę. Gal 
net daugiau jaunimo pri
trauktų. 

Tad'rašyk, Dariau! 
Laima Žliobienė 

Chicago, IL 

PRAEITIS 

Tenka skaityti spaudoje 
apie vadinamuosius nacius 
išeivijoje. Birželio 21 d. „Drau
gas" pirmame puslapyje apra
šo Kazį Čiurinską. Ten yra 
daug netiesos aprašyta, Kazio 
Čiurinsko tarnavusio nacių 
baudžiamuosiuose būriuose II 
pasaulinio karo metais. Fak
tas toks: Lietuvoje baudžiamų 
būrių niekuomet nebuvo. To
liau rašoma (ištrauka iš 
„Draugo"): „Kazio Čiurinsko 
30 metų gautą pensiją, Vokie
tija, sužinojusi apie dalyva
vimą žudynėse, nutraukė." 
:. Vokietija, išaiškinus įskun
dimą, Kaziui Čiurinskui pen
siją grąžino. 

Kazys Čiurinskas 
Crown Point, IN 

KAIP GREITAI MES 
MOKAME SMERKTI 

Atsakymas Antanui Pau-
žuoliui, Chicago, IL, birželio 
17 dienos laiške „Karininkų 
ramovė ir Lietuvos žmonės". 

Nesitiki man, kad moteris, 
kuri iš Lietuvos dvejų metų su 
tėveliais pabėgusi, turės ginti 
įvykius, įvykusius prieš 60 
metų. Mano tėvelio a.a. Kū
rėjo savanorio, kapitono buvo 
suteikta man didžiausia gim
tadienio dovana, kada ba
landžio 26 dieną galėjau daly
vauti iškilmingame minėjime 
„60 metų" nuo Karininkų ra
movės atidarymo Kaune, Lie
tuvos laikinoje sostinėje. Tai 

buvo įvykis, kuris neprilygs 
nei vienam mūsų rengtam 
minėjimui JAV. Tikra ta 
žodžio prasme, tie „trys budin
tys milžinai", kurie stovi Ra
movės fasade, pabudo, žeme 
suvirpėjo ir vėl Laisvos Lietu
vos karių žingsnius, kalbas, 
dainas ir maršus išgirdo. Čia 
įvyko tikras stebuklas, kurie 
vienintelei taip, kaip ir mūsų 
tauta , atlaikė ilgą priešo oku
paciją. Ačiū mūsų praeities vi
zijos žmonėms, kurie paliko 
ateities kartoms šiuos rūmus, 
šią tvirtovę. Okupantas mė
gino juos išvogti, išniekinti, 
bet jie atlaikė. 

A. Paužuoliui, asmeniui au
gusiam nepriklausomoje Lie
tuvoje, dar turėti tokį didelį 
kartėlį yra man labai nesu
prantama. Mes matome, kaip 
sunku valstybei kurti valsty
bingumą, neturinčiai stiprios, 
patriotiškai nusiteikusios, ka
riuomenės. Taip dažnai mes 
kritikuojame, kalbėdami apie 
šių dienų kariuomenę Lietu
voje, apie jos blogą karinin-
kiją. Tas trumpas nepriklau
somos Lietuvos tarpsnis ir yra 
vienintelis, kuris gali būti pa
vyzdys dabartinei karininkų 
kartai. Semkimės „iš praei
ties" pavyzdžių, nedarykime 
jai priekaištų. 

Karininkų ramovė tikrai ne
buvo statyta prabangai. Rei
kia suprasti, kas yra praban
ga ir kas yra kokybiška, me
niška, elegantiška ir reprezen
tacijai reikalinga. Man buvo 
šie rūmai aprodyti kpt. Reuto, 
dabartinio Ramovės seniūno. 
Labai buvo okupanto mėginta 
sunaikinti šį pastatą, bet jo di
dybė išliko iki šiol. Salė, ku
rioje vyko minėjimas, turėjo 
sovietų pristatytą sceną, kuri 
dengė iš dviejų pusių nusi
leidžiančius laiptus, vedančius 
į publiką. Salėje nuo drėgmės 
dažai lupasi, grindys, buvęs 
parketas nušiuręs. Pats pasta
tas nešildomas, nes jau buvo 
oficialiai pasibaigęs šildymo 
laikas. Vienintelė šiluma buvo 
iš saulutės, kuri švietė pro 
originalius langus. Iš išsau
gotų detalių galima buvo labai 
lengvai susidaryti šio pastato 
meninį turinį. Pastatas, kaip 
„karys", buvo statytas tvirtai, 
funkcinei prasmei, naudojant 
lietuviškus motyvus, kuriuos 
įgyvendinti galėjo, naudojant 
lietuviškas medžiagas, meni
ninkus bei meistrus. Viskas 
buvo Lietuvoje gaminta bei 
austa, kokybiškai, estetiškai, 
bet ne „prabangiai", kaip bu
vo cituota laiške. 

Kažin, ar A. Paužuolis yra 
dabar buvęs Kaune ir matęs, 
kad trys pastatai, kurie yra 
likę iš „nepriklausomos Lietu
vos laikų", yra tie, kurie atsto-

DRAUGAS, antradienis . 1997 m. liepos mėn. 8 d. 

Karininkų ramoves 60 metų minėjimo, vykusio š.m. ba,andžio 26 d. Kaune, dalyviai. Iš kaires: prel. A. Svarins
kas, pirmasis Lietuvos kariuomenes kapelionas, Monunienė, Audronė Pakštienė ir Veiverių klebonas kun. 
Skučas. 

vavo tautos valstybingumui: 
Lietuvos banko rūmai, Lietu
vos pašto rūmai ir Karininkų 
ramovė. Čia yra institucijos, 
ant kurių statoma valstybė. 
Šie puikūs pastatai galėjo per 
50 metų okupacijos byloti apie 
gerą statybinę medžiagą ir lie
tuvių meistrų darbą. Ką gali
ma pasakyti apie dabartinę 
šių dienų statybą Lietuvoje? 

Labai mane stebina, kad 
gali būti daromi priekaištai, 
kada tiek daug Lietuvos kari
ninkų buvo išvežtų, sušaudytų 
Rusijos taigose. Jeigu A. 
Paužuolis tikrai yra susipa
žinęs ir matęs partizanų nuo
t raukas , aiškiai matytų kari
ninko uniformą kiekvienoje 
nuotraukoje. Šie vyrai buvo 
paruošti vadovavimui ir ka
riškai strategijai, ir jie toliau 
vedė partizanų būrius. Ir kaip 
yra gerai,kad pabėgo į Vaka
rus ir generolai, ir karininkai. 
J ie galėjo atkurt i laisvos Lie
tuvos organizacijas: pvz., ra-
movėnus, šaulius, Kūrėjų sa
vanorių organizaciją, biru-
tietes, leisti žurnalą „Karys". 
Kokia būtų tuštuma, jei šio 
visko nebūtų. Dabartinė Lie
tuvos kariuomenė negalėtų 
šią tuštumą pripildyti. Šie 
rūmai davė įvaizdį Lietuvos 
kariuomenės ir jie reprezenta
vo tuos, kurie kovojo už Lietu
vos laisvę, ne tik už „turtin
gąją Lietuvos visuomenę", bet 
už visą tą, kurią ir A. Pau
žuolis padėjo sukurti. 

Audronė Pakštienė, 
Birutietė, a.a. kūrėjo 

savanorio, kapitono Jurgio 
Dragūnevičiaus duktė. 

Washington, D.C. 

POLITIKA 

Pastaruoju metu Čikagoje 
lankėsi net keli prezidentiniai 
kandidatai ir stengėsi supa-

lllinoid gubernatorius Jim Edgar (prie mikrofono) sveikina etninės žiniasklaidos atstovu- ir dckoja. kad jie in
formuoja savo tautiečius jų gimtąja kalba apie svarbiausius pasaulio, vietinius ir ju kilmes kraštu 
įvykius Pobūvis etninių tiniasklaidų atstovams ruoštas birželio 10 d Čikagos miesto r.ntn cul>ernatonaus 
įstaigoje Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

žindinti vietinius lietuvius su 
krašto padėtimi bei nuotaiko
mis: „Draugas", Nr. 122 — L. 
Narbučio pasikalbėjimas su 
Artūru Paulausku, Nr. 124 — 
Broniaus Juodelio aprašymas 
iš susitikimo su Seimo pirm. 
Vytautu Landsbergiu. Ir vie
no, ir antro pareiškimai ne
daug skirias:, kai kalbama 
apie korupciją, vagystes, kri
minalinį elementą. 

Įdomus buvo prez. Brazaus
ko, iki šiol laikomo galimu 
kandidatu antram terminui, 
pareiškimas, kad laikas vyres
nio amžiaus politikams už
leisti vietą jaunesniems, ne-
įsivėlusiems j bolševikinės 
okupacijos nomenklatūrinin
kus. Tą patį patvirtino ir A. 
Paulauskas. 

Pasikalbėjime A. Paulaus
kas, buvęs Lietuvos* generali
nis prokuroras, 45 metų am
žiaus, vykdomuose „šiaudi
niuose" balsavimuose dažnai 
užima antrą ar trečią vietą, 
tuoj po prez. Brazausko. Kyla 
klausimas, ar toks žmogus 
nėra ruošiamas užimti A. Bra
zausko vietą? Ar nevertėtų 
pasižvalgyti, kaip tie apklau
sinėjimai vykdomi? Pagal V. 
Landsbergį. LDDP valdžia pa
liko daug vilkduobių, į kurias 
atėjusieji turi žiūrėti, kad pa
tys neįkristu... 

Susitikime su konservato
riais V. Landsbergis paminėjo 
ir prezidento santykius su vy
riausybe bei Seimu. Yra jėgų. 
kurios blokuoja konservatorių 
santykius su Maskva. Dažnai 
ir spauda pameta objekty
vumą ir daugiau kritikuoja 
vyriausybės darbus, nes ir ten 
tebesėdi daug tų pačių no
menklatūrininkų. Be to. ir pi
nigas turi didelę reikšmę, nes 
reikia apmokėti skelbimus bei 
pranešimus. 

Sutikime buvo pageidauta 
ryžtingiau valyti užsilikusius 
buvusius bolševikus įvairio
se, dažnai pagrindinėse, vie
tose, kad nepasikartotų Pa
nevėžio ar archyvų naikinimo 
įvykiai. 

Iš turimų duomenų, Čikagos 
lietuviai pasigendame ryškes
nių ir griežtesnių valdžios 
veiksmų, pakeičiant aukštuo
sius pareigūnus, patraukiant 
teisinėn atsakomybėn turto 
grobstytojus. kyšininkus ir su-
valdant kriminalinius nusi
kaltimus. Blogai skamba pa
vadinimas ..komisarai". Nete
ko išgirsti apie lietuvių kalbos 
gryninimą įstaigose. Teko 
skaityti, kad galima tikėtis 
lietuvių kalbos visuotinio var
tojimo tik pi 20 metų! 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

KODĖL N'E KARALIAI? 

Skaitytojai vėl klausia.kodel 
mes savo valdovus vadinam 
kunigaikščiais, o ne karaliais. 

ir išeivijoje tyli. Jie įsikibę į 
Dlugošą ir nieko naujo nepa
sako, nors vaizduoja, kad daro 
tyrinėjimus, studijas, ka
sinėjimus. Ar kas nors kada 
atkreipė dėmesį į rinkinį isto
rinių dokumentų apie XIII-
XTV a. Lietuvą („Regesta Lith-
uaniae Ab Origine Usque Ad 
Magni Ducatus Cum Regno 
Poloniae Unionem"). kurį 
1930 metais Varšuvoje išleido 
lenkų istorikas Henryk Pasz-
kievvicz? Nors jie planavo 
išleisti du tomus, išėjo tik pir
masis, kuris apima nuo se
novės iki Vytenio mirties 
(1316). Tuose dokumentuose, 

kurie visi buvo rašyti užsie
niečių lotyniškai, Traidenis 
devynis kartus minimas kaip 
karalius (naudojami žodžiai 
Rex, Regis, Rege, Regem) ir 
du kartus kaip kunigaikštis 
(Dux). Vytenis minimas 21 
kartą kaip karalius, ir tik 
vieną kartą Duče. Skaičiau, 
kad ir pats Jogaila save titula
vo Lietuvos karalium, prieš 
atsisėsdamas į Lenkijos sostą. 
Tai kas jam atėmė tą karūną? 

Mes ypač klaidinam užsie
niečius. Verčiant tą Didžiojo 
kunigaikščio titulą į anglų 
kalbą, naudojam įvairiausias 
formas (Grand Duke, Duke, 
Grand Prince, Prince, ir t.t). 
Atrodytų, kad patys nežinom, 
kaip vadinti savo valdovus. 
Amerikietis pasiima Webster 
žodyną ir skaito — „Grand 
Duke: In certain European 
countries, a member of the no-
bility ranking just belovv a 
king and ruling a grand 
duchy. In czarist Russia, a 
prince of the royal family". 
„Prince: A ruler whose rank is 
belovv that of king". "Duke: A 
nobleman of the highes here-
ditary rank belovv that of 
prince". Tai ar mūsų valdovai 
lygūs Rusijos carų šeimos na
riams, kuriuos vis girdim va
dinant „Grand Duke Alexis". 
..Grand Duchess Anastasia" ir 
t.t. Pravoslavus carus joks po
piežius nekarūnavo, tačiau jie 
patys save vadina ciezoriais ir 
imperatoriais. 

Ar ne laikas atitaisyti mūsų 
istorijoje klaidas. kurias 
mums primetė kiti? Lenkai 
mums sakė, kad mūsų valdo
vai ne karaliai, nes popiežius 
jų nekarūnavo. Jie taip pat 
sakė. kad Dievas nesupranta 
lietuviškai... 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

PUIKUS BARZDUKO 
STRAIPSNIS 

Valio Arvydui Barzdukui. 
„Drauge" šauniai iškėlusiam 
tikrinių daiktavardžių lietu
viškai rašymo reikalą. Šio 
straipsnio teigiamas pasek
mes jau matėme paskutiniuo
se „Dirvos" numeriuose: labai 
nesismulkinant. š.m. 06.24 d. 
laidoje, psl. 7. išspausdinta 
„Cleveland" ir „Ohio". bet ne 

A.tA. 
ADOLFAS ŠVAŽAS 

B u v ę s L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s k a p i t o n a s 
Gyveno Dovvners Grove, IL. 
Mirė 1997 m. liepos 6 d.. 
Gimė Rygoje. Latvijoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, duktė Alvyda Žardinskiene, 

svaine Brone Milkovvski, jos dukterys — Regina Milkovvski, 
Irene Snyder, jos vyras James ir jų vaikai: Jimmy, Jessica ir 
William; pussesere Barbora Skališiene ir sūnus Edvardas su 
žmona Elena bei kiti gimines. 

Priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rdj. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, d u k t ė i r ki t i artimieji. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus /Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
EDWARD W.GRISHKAT 

Gyveno Lemont, IL. 
Mirė 1997 m. liepos 3 d., sulaukęs 55 metų. 
Gimė Vokietijoje. 
Nuliūdę liko: tėvai Johann ir Martha, brolis Al, sūnėnas 

Jason, dukterėčia Brea. 
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, liepos 6 d. ir pirma

dienį, liepos 7 d. nuo 3 iki 9 v.v. Lack ir Sūnus laidojimo na
muose, 9236 A. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 8 d. Po 10 vai. ryto re
liginių apeigų Zion liuteronų bažnyčioje 9000 S. Menard, Oak 
Lavvn, IL, velionis bus palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: tėvai, brol i s i r ki t i giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-

5700. 

A.tA. 
ELENAI DAINAUSKAITEI 

VOLSKIENEI 
Lietuvoje mirus , j o s brolį is tor iką J O N Ą DAINAUS-
KĄ nuoširdžiai užjaučia 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

A-tA. 
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

Tėvynėje mirus , jo mielą žmoną dr. MEILĘ ir jos 
šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Irena ir Jonas Levickai 

A.tA. 
JUOZUI VASIUKEVIČIUI, 

mūsų darbų d idž ia jam rėmėjui , Amžinybėn iške
liavus, Jo myl imą žmoną ANTANINĄ, duk te r i s 
JOANĄ ir D A N U T Ę su še imomis , sūnų RIMVYDĄ ir 
visus kitus Jo a r t i m u o s i u s nuoširdžiai užjaučiame ir 
ka r tu liūdime. 

Jaunimo Centras 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

Mūsų mokslininkai Lietuvoje anksčiau tas nevykęs „Kliv-

lendas" (1997.05.06, psl. 1) ir 
pan. Kai padaryta šiokia tokia 
pradžia, tai jau geras ženklas. 

A. Barzduko straipsnį buvo 
miela skaityti. Autorius čia ne 
tik atsiliepė į visuomeninį 
rūpestį, ne tik jį išgvildeno, 
bet taip pat mus visus pa
vaišino šmaikščiu raš in iu bei 
klasiškais pavyzdžiais. Puiku, 
kai gerai patar iama ir pata
rimų klausoma. 

Antanas D u n d z i l a 
McLean. VA 

• M a ž i a u s i u s l i e tuv i škus 
p o p i e r i n i u s p in igus — 41 x 
40 mm dydžio — išleido apy
varton Panevėžio darbininkų 
taryba, gyvavusi nuo 1918 m. 
gruodžio 23 d. iki 1919 m. 
gegužės 19 d. Šie 25 ir 50 ka
peikų bei 1, 3 ir 5 rublių 
vertės laikini banknotai 
spausdinti ant laikraštinio po
pieriaus miesto spaustuvėje. 
Užrašai ant jų buvo tik vie
noje pusėje. 

) 
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DRAUGAS, antradienis, 1997 m. liepos mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

APIE ČIKAGOS LIETUVIŲ TV 
PROGRAMĄ 

DAINŲ TREČIADIENIS „SEKLYČIOJE" 

Be didelio triukšmo ir rekla
mos Čikagoje veikianti lietu
vių televizijos programa šių 
metų balandžio pabaigoje 
įžengė j savo antruosius veik
los metus ir šeštadienį, bir
želio 28-ją, rodė savo 63-čiąją 
valandėlę. 

Taigi, kiekvieną šeštadienio 
rytą, nuo 7 iki 8 valandos mū
sų tautiečiai Čikagoje per 23-jį 
(WFBT) kanalą gali išgirsti 
kalbant lietuviškai ir matyti 
žinias bei kitus vaizdus lietu
viška tematika. Tuo, kaip 
žinome, negali pasigirti jokia 
kita vietovė užsienyje. 

Šios programos įkūrėju ir 
veiklos tęsėju yra 38 metų 
amžiaus, anksčiau dirbęs do
kumentikų Lietuvos Kino stu
dijoje, Arvydas Reneckis. Jis 
su savo talkininkais ir suka 
šios retos lietuvių tarpe pro
gramos veiklos ratą. 

Kalbantis su šiuo užsispy
rusiu vyru paaiškėjo, kad , l i -
thuanian American Televi-
sion, Inc." (taip oficialiai vadi
nasi programą leidžianti ben
drovė) praėjusių metų pabai
goje buvo patekusi į nemažas 
finansines bėdas ir jau turėjo 
beveik 10,000 dolerių skolos 
(čia reikia pažymėti, kad už 
nuomojamą valandą stočiai 
reikia mokėti 475 dol.). Ameri
kiečių skelbėjų taip ir nepavy
ko gauti (jie žino, kad lietuvių 
čia nėra daug), o patys lietu
viai prekybininkai bei profesio
nalai kažkodėl irgi nesiryžo 
(su mažomis išimtimis) ben
dradarbiauti su šia programa. 
„Man jatt nusibodo skambinti 
visiems ir prašinėti", — taip 
teigia pats A. Reneckis. 

Tačiau, kaip jis sako.yra ge
rai, kad į pagalbą nuo šių 
metų pradžios atėjo Lietuvos 
vyriausybė, sutikusi apmokėti 
laiko nuomą stočiai. Tad skola 
po truputį pradeda mažėti, 
nes šiek tiek gaunama iš skel
bėjų bei aukotojų. Tačiau pa
dėtis dar yra kritiška, nes, no
rint, kad ši programa gyvuotų, 
reikia 70.000 dolerių metuose, 
— teigia A. Reneckis. 

Padėčiai šiek tiek pagerėjus, 
buvo pasirašyta sutartis ant
riems metams (iki 1998 m. ba
landžio mėn.). tad dar tiek lai
ko ši programa turėtų gyvuoti. 
Kiek buvo galima suprasti iš 
A. Reneckio, toliau jos likimas 
vel pakibs ant plauko. 

.Atrodo, kad Čikagos lietu
viams nelabai reikia lietu
viškos televizijos programos7". 
— taip teigė šis vyras. Jis nu
sivylė, kad net ir Lietuvių fon
das nepaskyrė jokios paramos, 
o tik atsilygino už šios turtin
giausios Hetuviu organizacijos 
užsienyje veiklos garsinimą. 

Reikia pažymėti, kad lietu-
\ IU TV' programa paskutiniu 
metu yra pagerėjusi ta pras
me, kad atsisakyta šios va-
'.anclei<-< rėmams netinkančio 

„Giminių" serialo bei kitų ne
įdomių dalykų. Dabar rodoma 
nemaža iš Čikagos lietuvių 
veiklos, o visas kitas laikas 
skiriamas žinioms ir vaizdams 
iš tėvynės. Nepaisant, kad tos 
žinios dėl techniškų priežasčių 
yra bent savaitę pavėlavusios, 
bet dar senesnė būna ir iš Lie
tuvos atkeliaujanti spauda. 

Taip pat didele paspirtimi 
reikia laikyti ir nuo pavasario 
iki rudens Čikagos lietuvių 
televizijai padedančius du Lie
tuvos Muzikos akademijos 
teatro ir kino fakulteto IV 
kurso studentus — Donaną 
Ulvydą ir Ramunę Rakauskai
tę. Jie dabar važiuoja į lietu
viškus renginius ir filmuoja 
bei kalbina mūsų tautiečius. 
Juodviejų paruoštus reporta
žus matome kiekvieną šešta
dienį. Jie, grįždami į Lietuvą, 
parsiveš nemaža medžiagos iš 
Čikagos lietuvių veiklos ir ten 
ji bus panaudojama vietinėje 
televizijoje. 

Pats programos vedėjas 
(nors jis dabar televizijos ek
rane labai retai matomas) A. 
Reneckis neseniai buvo nuvy
kęs į Portland ir ten savaitę 
laiko viešėjo Sabonių šeimoje, 
nes jis padeda ruošti filmą 
apie krepšinio žvaigždę Sa
bonį. Jis norėjo nufilmuoti 
naujojo Sabonių šeimos nario 
atėjimą į pasaulį, tačiau deja, 
nesulaukė. Arvydas taip pat 
gamina kitus filmus ir taip 
įamžina mūsų asmenis ar 
kultūrines bei visuomenines 
grupes. 

Reikia pažymėti, kad , l i -
thuanian American Televi-
sion, Ine" labai laukia para
mos iš savo tautiečių, žiūrovų 
ir kitų geros valios žmonių. 

E. Šulaitis 

Kaip 
„Dainų 
galėsim iki sielos gelmių 
išsidainuoti. Nesam mes nei 
Vazneliai, nei Stankaitytės, 
bet esam lietuviai: nuo pat 
ankstyvos jaunystės dainavę 
ir giedoję, ką mūsų tėvai ir 
protėviai dainavo ir giedojo. 
Dainą nešiojamės savo krau-
juje. 

Be to, mielas mūsų „Tosca-
nini" — Faustas Strolia — 
visokiausių ir įvairiausių 
komplimentų mums paberia, 
pagiria ir net klausia, ką val
gom, kad esam tokie stiprūs ir 
energingi. 

Gal ta mūsų „energija" ir ne 
nuo valgymo... Pradedi žmo
gus dainuoti ir užmiršti, kad 
„kelio galas" nebetoli, nes dai
nuoji, ką jaunystėj dainuoda
vai. 

Užmiršti, kas ir kur skauda, 
kad ne viską girdi ir akys ne 
taip aiškiai rodo. 

Pradėjom dainavimus daina 
„Augau aš pas tėvelį, augau 
aš pas senąjį ir užaugau ber
nelis, kaip girioj ąžuolėlis". 
Pasižiūriu į buvusius ąžuo
lėlius ir verkt norisi, o mūsų 
gerasis dirigentas jau ragina 
dainuot nuostabiai lyrišką 
Maironio „Vasaros naktys", 
kur reiškiamas noras apimti 
visą pasaulį, mylėti Dievą 
aukščiausią, pasiekti amžiną 
grožį, bet dainos pabaigoj ir 
pačiam mūsų poetų Poetui 
pasidaro neaišku „Ko gi taip 
liūdna, ko gi taip ilgu?" 

Dainoj „Pražydo pirmos 
melsvos žibuoklės" sakoma: 
„Miegoki tyliai, miels parti
zane, tavęs brangioji šalis 
liūdės! Padėjęs galvą pačioj 
jaunystėj — tave Lietuva lais-

Visi mokiniai, pradedant 
vaikų darželio auklėtiniais, 

smagu žinant, kad va minės". Dainos žodžiai pil-
trečiadienį" (6.25) dosi. Lietuva vėl laisva ir 

šiemet Kaune per 1941 m. Su
kilimo minėjimą buvo iškil
mingai paminėtos studento 
Antano Živatkausko 56-tosios 
žuvimo metinės. Jis buvo pir
moji 1941 m. sukilimo auka. 
A. Živatkauskas, kilimu vidu-
kliškis, 1940 m. baigęs Rasei
nių valst. gimnaziją, Vytauto 
Didž. U-to technikos fakulteto 
studentas. 

Velionį Antaną prisiminiau 
ir ^ n t Nemuno kranto" dai
nuojant, kai „galvą nuleidęs 
ant žemės šaltos, žydinčias 
akis jis užmerkė, ir veidą jo 
prausė lašeliai rasos ir me
džių lapeliai jo verkė". Mažai 
kas beprisimena kaip baisiai 
verkė motina, savo pirmagi
mio netekusi. Nuo galutinio 
sugniužimo ją išgelbėjo antro
jo sūnaus, gimnazisto Pau
liaus (kuris sovietų okupacijų 
metais net keliskart perėjo vi
sas „lino kančias") stebuklin
gas išsilaisvinimas iš Rasei
nių kalėjimo. 

Ir taip įsisiūbavom bedai
nuodami, kad mūsų globėja 
Elenutė Sirutienė nusprendė 
padaryti pertrauką, nes rei
kėjo pasveikinti dirigentą su 
jo sūnaus dideliu laimėjimu. 
Jonas Vytenis Strolia buvo ap
dovanotas „National Academy 
of Television and Science 
Emmy Award". Ne tik muzi
kaliai Strolių giminei, bet ir 
visai lietuvijai (dar kartą ačiū 
V. Landsbergiui už šitą gražų 
„išeivijos" pakaitalą) didelė 
garbė, kad lietuvis laimėjo 
tokį svarbų žymenį. 

Buvo dar kita maloni staig
mena „Draugo" skaitytoja iš 
Detroito atsiuntė eilėraštį 
„Smuikininkas" — dedikuotą 
F. Stroliai. Tą eilėraštį ji 
parašė 1945 metais gyvenda
ma Hanau stovykloje, Vokieti-

prieš mokslo metų pradžią j 0 j e . E. Valantinienė tą eilė-
turi pasitikrinti sveikatą ir raštį perskaitė. Visi buvom 

„Draugas" ruošia smagią 
vasaros šventę sekmadienį, 
rugpjūčio 3 d., prie dienraščio 
patalpų, t. marijonų gražiame 
sode, Čikagoje. Bus muzikos, 
vaišių, laimėjimų, gerų bičiu
lių. Lauksime ir Jūsų! 

Labai reikia laimikių ir 
laimikiukų į „Draugo" vasa
ros šventės, rengiamos gam
toje rugpjūčio 3 d., „laimės 
šulinį". Jo tik dugnas dar pa
dengtas, o juk visi nori 
laimėti, nori kažkokį prisimi
nimą išsinešti namo. „Drau
go" administracijos tarnauto
jos maloniai prašo laimikius 
atvežti ar atnešti darbo valan
domis į raštinę 

Neįsivaizduojame, kaip il
gai vienintelis užsienio lietu
vių dienraštis gyvuotų, jeigu 
nebūtų tokių geradarių, kaip 
Gražina Gayes, Chicago, IL, 
kuri ne tik grąžino bilietų 
šakneles, bet pridėjo 100 dol. 
auką. Jai tariame širdingą 
ačiū' 

l'r;inci*kiftcms seselėm* Svenfiant 75-tąjį jubiliejų birželio mėn. Nekalto 
M M.-injos Prasidėjimo parapijoje. iŠ kaires: prel. Domazas A. Mozeris, 
parapijos klebonas emeritus, Illinois gubernatoriaus Jim Edgar pavaduo
toja etniniams reikalams Pat Michalski, sveikinusi seseles, ir ses. Felice 
-Jucius 

mokyklai pristatyti gydotojo 
pažymėjimą. Sinai Medical 
Group sveikatos centrai, esan
tys keliose Čikagos apy
linkėse, siūlo tokį patikrinimą 
tik už 15 dol. vienam vaikui. 
Verta prisiminti, kad, prade
dant šiuo rudeniu, visi vaikai 
turi būti paskiepyti nuo hepa-
tito-B (reikia trijų skiepų). Šie 
centrai tą patarnavimą siūlo 
už 25 dol. Sužinoti, kur yra 
artimiausias centras, galima 
paskambinus tel. 1-888-AT-
SINAI (1-888-287-4624), ta
čiau Doctors Medical Center 
yra 6240 W 55th Str., Chica
go, 773-284-2200; Sinai Medi
cal Group/Hawthorne Works 
2307 S. Cicero, Cicero, IL, 708-
780-9777; Sinai Medical 
Group/Kedzie Plaza 3213 W 
47th Place, Chicago, 773-254-
6044. 

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

Peter P. Gauronskas, 
Santa Monica, CA, ne tik 
išplatino „Draugo" laimėjimų 
bilietėlius, bet dar priedo at
siuntė 140 dol. auką. Tai tik
rai vertinga dovana! Labai 
dėkui! 

Skulptorius dail. Petras 
Aleksa sukūrė Dešimtojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
plakatą, kuris artimu metu 
bus spausdinamas „Draugo" 
spaustuvėje ir išsiuntinėtas į 
JAV bei Kanados lietuvių tel
kinius. X Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas ruošiamas Čika
goje lapkričio 27-30 d. 

Su poeto Apolinaro P. Bagdono knyga „Vai toli toli" „Seklyčios" lankytojus supažindino Stase Petersonienė 
(kairėje), meninę programą atliko J. Warputis, kartu nuotraukoje yra Elena Sirutienė, poetas A. Bagdonas ir 
Ona Lukienė. 

IŠ ARTI IR TOLI 

sužavėti, o labiausiai, žinoma, 
tas eilėraščio „berniukas, ku
rio rankose smuikas..." t.y. 
Faustas. 

Onutė Lukienė pasipuošus 
(kaip rinkimuose ir pridera) 
šiaudine skrybėle su užrašu 
„Prezidentas" perskaitė VI. Vi-
jeikio feljetoną „Prezidento 
rinkimai", o A. Malinauskas 
humoristines eiles — „Dalink 
dolerius" ir keletą mūsų 
šauniojo „peklininko" A. Gus
taičio eilėraščių. 

Po to vėl dainavom ir grau-
dinomės, nes, kaip neverksi, 
kai dainuoji „Mūsų Lietuva 
amžinai gyva. Esam mes lais
vi, būk ir tu laisva. Kaip gėlė 
laukų, kaip rasa dangaus, 
lengva ar sunku, niekam ne
vergaus"... 

Programą baigėm dar viena 
daina, himnu virtusia „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos". Po 
to pasivaišinom skaniais pie
tums ir bandėm bent ką 
laimėt „laimės šuliny". 

Emilija J. Valantinienė 

MIRĖ PRELATAS 
SIMONAS MORKŪNAS 

Praėjusį šeštadienį, liepos 5 
d., Sioux City, IA, mirė vi
siems lietuviams gerai žino
mas ir gerbiamas dėl nuolati
nių artimo meilės darbų bei 
didelio patriotiškumo prel. Si
monas Morkūnas, sulaukęs 95 
metų amžiaus. 

Gimęs 1902 m. vasario 16 d. 
Valtūnuose (apie prel. S. 
Morkūną neseniai spausdi
nome kun. K.A. Ambraso il
gesnį straipsnį „Draugo" at
karpoje), kunigu įšventintas 
1933 m., nuo 1951 m. iki 
išėjimo į pensiją 1990 m. prel. 
Morkūnas buvo Šv. Kazimiero 
parapijos Sioux City, LA, kle
bonas. 

Esame dėkingi Sioux City, 
LA, Lietuvių Bendruomnės 
pirmininkei Danguolei Chris-
topherson, atsiuntusiai vieti
nio laikraščio iškarpą su šia 
liūdna žinia apie prel. S. 
Morkūno mirtį. 

Prel. Simanas Morkūnas. 

PALM BEACH, FL, — NE 
VIEN PENSININKAI 

Daugelis mano. kad Flori
dos lietuvių telkiniuose gyve
na vien pensijos amžiaus tau
tiečiai, bet Palm Beach mieste 
kuriasi ir jaunesnieji. Prieš 
trejus metus iš Vilniaus su 
tėvais atvykęs Vaidotas Gudo-
nis birželio 7 d. sėkmingai 

baigė W. T. Dwyer aukštes
niąją mokyklą ir ruošiasi 
pradėti studijas Palm Beach 
Co. kolegijoje. Jo tėvai, Regina 
ir Leonas Liudžiai, yra 
„Lituanus" motelio (Palm 
Beach Shores, Singer Island) 
savininkai. Jų kiti du vaikai: 
Jurgita ir Leonas taip pat mo
kosi Palm Beach County mo
kyklose. 

BUS PAMINĖTA 5 METŲ 
RAŠYT. A. VAIČIULAIČIO 

MIRTIES SUKAKTIS 

Su ilgesiu ir meile šeima 
prisimena mylimą Vyrą, Tėtį, 
Tėvuką, Brolį, Dėdę, o visi lie
tuviai nepamainomą kūrėją, 
kurį Viešpats pasišaukė vardu 
į savo namus 1992 m. liepos 
22 dienos ryte. 

Šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos liepos 22 d. tė
viškėje, Vilkaviškio bažnyčio
je ir Holy Redeemer, Ken-
sington, Maryland. Šeima 
maloniai prašo draugus bei 
pažįstamus prisiminti a.a. An
taną Vaičiulaitį savo maldose. 

EUROPOS LIETUVIŠKŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Liepos 20-27 d. Romuvoje, 
Huettenfelde, Vokietijoje, ren
giama 44 Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė. Paskaitinin
kai sukviesti iš Lietuvos ir Vo
kietijos, studijų savaitę mo-
deruoja Jonas Norkaitis iš 
Stuttgarto, Egidijus Aleksan
dravičius iš Kauno ir Darius 
Kuolys iš Vilniaus. Registruo
tis galima pas Tomą Bartuse
vičių, Lorscher Str. 1, 68623 
Lampertheim, Germany, tel. 
06256-322, fax 06256-1641. 

IŠ KANADOS 

Vitalius Matulaitis, buvęs 
visuomenės veikėjas, ypač 
švietimo srityje, kartu su savo 
žmona, prieš keletą metų at
vykusia iš Lietuvos, išvyko į 
Vilnių praleisti paskutines se
natvės dienas savo tėvynėje. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Toronto Prisikėlimo para
pijos persikėlimo į naują vietą 
vajus sėkmingai eina. Per 
trumpą laiką žemės pirkimui 
jau yra suaukota per 350,000 
dolerių. Sklypas jau yra nu
pirktas, architektas jau pa
samdytas ir manoma statybą 
pradėti jau ateinančiais me
tais. Sklypas kainavo apie 
1,500,000 dolerių. 

Algis ir Irena Žemaičiai 
prieš metus Floridoje buvo 
sunkiai sužeisti pravažiuo
jančio automobilio ir, galima 
sakyti, stebuklingai išgijo. Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje 
buvo užprašytos padėkos Mi
šios, kuriose dalyvavo per du 
šimtus draugų bei pažįstamų. 
Po Mišių visi buvo pavaišinti 
skaniais pietumis. 

Kas metai organizuoja T. 
Gregory Botte, OFM, kelio
nę į Šventąją žemę. Kelionė 
šiais metais, iškaitant ir 
maistą, kainuos 3,270 dol. 

Prisikėlimo parapijos labda
ros sekcija, surengusi didelį 
išpardavimų bazarą, surinku
si lėšų, paskyrė 2,000 dol. 
Liet. kalinių globos d-jai, kuri 
globoja jaunuolius, tik paleis
tus iš kalėjimo; 1,500 dol. 
Rumbonių par. našlaičių na
mų statybai ir 500 dol. pairu
sių šeimų vaikams. 

Stasys Prakapas 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„Pagal š.m. kovo 1 d. duome
nis, vienkartinė vaiko gimimo 
pašalpa buvo išmokėta 647 
šeimoms, o tai sudaro 388 
tūkst. litų. Šeimoms pašalpa 
mokama mamoms, auginan
čioms vaikus iki 3 metų am
žiaus". Pinigai ir siuntiniai į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-838-1050. 

(sk) 

x Aukojo partizanų šal
pai: $200 Krakaitis B.. Griga-
navičiai Petras; $100 Sinkai 
Vladas ir Raminta, Undraitis 
Sally; $50 Daukus L., Stasiu-
lis Konstancija. Žilevičius S.; 
$25 Jakutis J., Džiugas S.; 
$20 Jasas Adam; $10 Jes-
mantas Aldona, Didžiulienė 
Stasė. Partizanų Globos fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja au
kotojams. Aukos nurašomos 
nuo fed. mokesčių. Aukas 
siųsti: Acct #663777, Stan-
dar Federal Bank, 4192 So. 
Archer Ave., Chicago, IL 
60532. L.P.G. Fondo valdyba 
yra dėkinga ponams Vala
vičiams ir „Vaikų vilties" po
nioms,jų sūnums ir dukroms 
už pagalbą laiškų išsiuntimui. 

(sk) 

Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos sušauktoje spaudos konferencijoje <is kaires' Tolius Siutas. Amerikos 
Lietuvių radijo valandėlės vedėjas. JAV LB Kultūros tarybos pirm Ale Kė*elienė ir JAV l,B Švietimo tarybos 
pirm. Regina Kucienė. 
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