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Seimas raginamas neatitrūkti 
nuo žemdirbių problemų 

Viln ius , liepos 15 d. (Elta/ 
— Valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras Si
gitas Kaktys išėjusius atosto
gauti Seimo narius perspėja. 
jog jie neatitoltų nuo protesto 
renginius rengiančių žemdir
bių. 

Pasak jo, tokios, gana įtemp
tos padėties metu išėjimai 
atostogauti rodo ir t am tikrų 
valdžios santykį su žmonėmis. 

S. Kakčio nuomone, žem
dirbių protesto veiksmai yra 
r imtas ženklas, kad valdžia 
turi aiškiau atsakyti į keliama 
klausimą. „Ūkininkams ne
rimą kelia neatsiskaitymai, jie 
jaučia, kad valstybės gali
mybės atsiskaityti ne didėja, o 
mažėja", teigė ministras. Pa
sak jo, valdžia privalo atitin
kamai reaguoti: pasakyti, ko
kių turi sunkumų, kada atsi
skaitys bei kokiu būdu Mari
jampolėje bus superkami cu
kriniai runkeliai. 

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministras mano. 
kad pastangas susikalbėti ir 
viena kitą suprasti turėtų ro

dyti abi pusės: žemdirbių 
veiksmai privalo nepažeisti 
kitų žmonių teisių, o valdžia 
— teisingai atsakyti. 

Pačios savivaldybės žemdir
bių protesto renginių metu 
elgėsi nevienodai, teigia S. 
Kaktys. Pasak jo, tos, kurios 
suteikdavo teisę piliečiams 
pasireikšti ir protestuoti prieš 
valdžios veiksmų neapibrėž
tumą, elgėsi teisingai, tačiau 
dalis jų nenurodė tokių akcijų 
vykimo sąlygų. Pvz., Širvintų, 
Marijampolės savivaldybės 
nederino galimų protestuo
jančiųjų veiksmų su policija, 
teigė ministras, nors tai yra 
privalu padaryti. 

Savivaldybės, vyriausybės, 
Seimo veiksmai protesto ren
ginių metu buvo skirtingi, 
pažymėjo S. Kaktys. Tačiau, 
je igu santykis tarp jų ir 
žmogaus nebus koreguojamas 
ir nebus atidžiau atsižvel
giama į žmonių, gyvenančių 
mūsų valstybėje, interesus, tai 
nesusikalbėjimas gali didėti", 
tikino S. Kaktys. 

Valstybė turės 
230,000 savo tarnautojų 

Vi ln ius , liepos 15 d. (Elta) 
— įsigaliojus Valstybės tarny
bos įstatymui, valstybės tar
nautojais taps apie 230,000 
žmonių, teigia valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų vi
ceministras Vidmantas Ado
monis. 

Pasak jo, tuomet prie dabar 
valstybės institucijose dirban
čių 19,000 valdininkų prisidės 
per 210,000 pedagogų, gydyto
jų, kultūros, meno, sporto dar
buotojų bei policijos pareigū
nų. 

Ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje V. Ado
monis paneigė pranešimus, 
jog valstybės .tarnautojų skai
čius sieks 320,000. Pasak jo. 
toks skaičius gali susidaryti 
skaičiuojant visus žmones, ku
rie vienaip ar kitaip gauna at
lyginimus iš valstybės biudže
to: kariuomenę, politikus, tei
sėjus, prokuratūrą. Jiems mi
nėtas įstatymas nebus taiko
mas. 

Liepos pradžioje Seimo pat
virtintas Valstybė? tarnvbos 

įstatymas įsigalios tada, kai 
bus paskelbtas „Valstybės ži
niose". Pareigūnai, neprita
riantys jame nurodytoms sąly
goms, per 5 dienas nuo jo pas
kelbimo privalės raštu infor
muoti apie tai, jeigu jie nesu
tinka tapti valstybės tarnau
tojais. 

Minėtas įstatymas nustatys 
pagrindinius valstybės tarny
bos principus, valstybės tar
nautojo statusą ir valstybės 
tarnybos valdymo teisinius 
pagrindus, valstybės tarnau
tojų pareigybės bus skirsto
mos i 4 lygius ir 30 kategorijų. 

Įstatyme yra numatytos 
nuobaudos už sunkius, viduti
nius bei ypač sunkius tarnau
tojų nusižengimus. 

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministras Sigi
tas Kaktys sako, kad gyven
tojų nusiskundimus tarnauto
ju elgesiu gali nagrinėti tarny
binės etikos ir administraci
niu ginčų komisijos bei admi
nistraciniai teismai. 

Nuotr . : Liepos 14-osios vakarą trumpam i Vilnių atskridus Palestinos va
dovas Yasser Arafat Liftu vos prezidentui Valdui Adamkui padovanojo su
venyrinį Betliejų. Lietuvos valstybės vadovas svečiui įteikė >š metalo nu
lietą nedidelę skulptūrėlę „Sveikinimai". (tuai 

Iš trijų Baltijos valstybių 
Y. Arafat pasirinko Lietuvą 

Vilnius , liepos 15 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus teigia nemanąs, kad pa
lestiniečių vadovo Yasser Ara
fat vizitas Vilniuje galėtų kaip 
nors pakenkti Lietuvos ir Iz
raelio santykiams. 

„Reikia būti labai siauro gal
vojimo žmonėms, kad toks vi
zitas galėtų būti interpretuo
tas į t am tikrą politinę plotmę 
ir interpretuotas prieš mus", 
žurnalistams tvirtino Lietuvos 
prezidentas, vėlų trečiadienio 
vakarą komentuodamas savo 
susitikimą su kelias valandas 
Vilniuje viešėjusiu Palestinos 
savivaldos pirmininku. 

Tačiau Lietuvos vadovui pa
sirodė neaišku, kodėl būtent 
Lietuvoje, o ne kitoje Baltijos 
ar da r kurioje nors kaimy
ninėje valstybėje nusileido pa
lestiniečių vadovo lėktuvas. 

„Sunku pasakyti, kodėl jis 
čia, Lietuvoje, nusileido. Aš 
pats nedrįsau jo klausti. Iš 
kalbos t as neišryškėjo", sakė 
V. Adamkus. Bet prezidentas 
mano galįs daryti prielaidą, 
kad viena palestiniečių susi
domėjimo Lietuva priežasčių 
— lietuviškos naujojo Izraelio 
premjero Ehud Barak šaknys. 

„Jis pats patvirtino, jog 
įdomus tas faktas, kad nauja
sis Izraelio ministras pirmi
ninkas kilęs iš Lietuvos. J ie 
tiktai norėjo pasitikslinti, ar 
Palestinoje ir Izraelyje tik kal
bama apie tai, ar tai yra fak
tas", sakė Lietuvos preziden
tas. Per susitikimą buvo 
patvirtinta, jog naujojo Izrae
lio premjero, su kuriuo pales
tiniečiai sieja daug vilčių at
gaivinti taikos procesą, tėvas 
yra kilęs iš Lietuvos bei iki šių 
dienų moka lietuviškai de-

simena Lietuvos himno lo
džius. „Tas jiems tikrai padarė 
didelį įspūdį", teigė V. Adam
kus. 

Kaip skelbiame spaudoje, 
palestiniečiai j au prieš pus
metį pareiškė pageidaują at
vykti į Lietuvą. Toks pagei
davimas buvo pateiktas ir 
Latvijai bei Estijai. Tačiau 
šios dvi valstybes atsisakė 
priimti palestiniečių vadą, 
tvirtindamos, jog dabar tam 
netinkamas laikas. 

Tuo tarpu Lietuvos prezi
dentas pažymėjo, kad trečia
dienio vakarą vykęs susitiki
mas su Y. Arafat buvo „be galo 
šiltas, žmogiškas pasikalbė
jimas, neįsiveliant į jokias po
litines diskusijas". „Jisai dau
geliu atvejų pasisakė už naują 
Izraelio ir palestiniečių santy
kių pradžią. Iš jo kalbos susi
darė įspūdis, kad jis — tikrai 
be galo didelis optimistas", 
kalbėjo Lietuvos vadovas. 

Trumpas palestiniečių vado 

vizitas į Vilnių — pirmasis to
kio lygio Lietuvos susi t ik imas 
su šia, kol kas neegzistuo
jančia valstybe. Iki šiol santy
kiai badavo labai formalus ir 
dažniausiai apsiribodavo Lie
tuvos Užsienio reikalų mini-
sterįjos pareiškimais, išdės
tant valstybės nuostatą dėl 
Vidurio Rytų taikos derybų. 

Lietuvos diplomatai šį Pa
lestinos savivaldos vadovo vi
zitą vertina kaip da r vieną pa
lestiniečių žingsnį, savo nuos
tatą pristatant kitoms valsty
bėms. Gali būti, kad taip nori
ma užsitikrinti i r Lietuvos 
paramą, kai valstybė, kaip tiki
masi, 2003 metais taps J u n g 
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
nenuolatine nare. 

Bet Lietuvos prezidentas 
mano, kad tolesnis bendradar
biavimas su palestiniečiais 
bus pagrįstas „daugiau t a u t ų 
bendravimu, kadangi j ie t ik ra i 
žino, kad Lietuva politinės 
įtakos, svarbaus žodžio jų 
ginče tikrai neturi". „Kokių 
nors politinių išskaičiavimų 
tokiame bendradarbiavime 
tikrai nebus", sakė preziden
tas. 

Beje, svečias labai domėjosi 
Lietuvos istorija. „Jis pribėgo 
prie lango ir liepė savo foto
grafams nufotografuoti Gedi
mino pilį po to, kai mes papa
sakojome tos pilies is torinę 
prasmę", vėliau susidomėjęs 
apžiūrinėjo vienoje prezidento 
rūmų salių pakabintus Kara 
liaus Mindaugo, kunigaikščių 
Algirdo ir Gedimino barelje
fus, sakė V. Adamkus. -•" 

Latv i ja i r Es t i j a 
n e a p l a n k y t a d ė l l a i k o 

s t o k o s 
Latvijos ir Estijos Užsienio 

reikalų ministerijų atstovai 
ketvirtadieni pranešė, kad 
Yasser Arafat vizitai buvo a t 
šaukti tik jo paties prašymu, 
motyvuojant itin į tempta da r 
botvarke. 

Latvijos URM pareigūnai 
BNS kategoriškai a tmetė prie
laidą, kad vizito a ts i sakyta 
Rygos siūlymu, paprašius Iz
raelio ambasadai. Tokią pr ie
laidą iškėlė Lietuvos d ienraš
tis „Respublika", ketvirtadienį 
rašydamas apie J . Arafat vi
zitą Lietuvoje. 

„Lietuvos energijos" direktorius 
atleistas iš pareigų 

Vilnius , liepos 15 d. (Elta) 
— „Lietuvos energįjes" valdy
ba ketvirtadienį atleido iš pa
reigų bendrovės generalinį di
rektorių Virmantą Jurgaitį. 

Ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis valdybai pristatė 
naują kandidatą į „Lietuvos 
energijos" generalinio direk
toriaus postą, dabartinį „Vil
niaus šilumos tinklų" vadovą 
Bronių Cicėną. 

Ūkio ministerijos atstovas 
spaudai teigia, kad V. Jurgai
tis buvo atleistas šalių susita
rimu. Pasak jo, „valdybos nuo
mone, bendrovei reikalingas 

posėdyje „Lietuvos energijos" 
generalinis direktorius buvo 
įpareigotas iš pareigų at leist i 
savo pavaduotoją Anzelmą 
Bačauską. Tačiau po to prezi
dentas Valdas Adamkus pa
reiškė, kad atsakomybė tu r i 
tekti tiems, kurie rengė su
tartį, o ne antraeil iams vei
kėjams, nepaneigdamas, kad 
turimas galvoje „Lietuvos 
energijos" generalinis direk
torius Virmantas Jurgai t i s . 

Valstybines pensijas gauna 
ir kolaborantai 

klamuoti Maironio eiles ir p r i - „ n a u J a s žmogus, kuris įgyven-
dintų tiek valdymo, tiek darbo 

Nuotr.: Lieprm \'> diena Knunr Vvt.mfo Didžiojo muziejaus .'odelyje, 
vėliavos pakėlimu prasidėjo Žalgirio ir.nšio 141') m ' .r>89ųjų metų su
kaktie* paminėjimas ^Elui 

* K e t v i r t a d i e n į į Lenk i 
j o s O r z e s z o miestą , kur dis
lokuota XV mechanizuota len
kų divizija, atvyko „Geležinio 
vilko" brigados vado pulkinin
ko Vytauto Žuko vadovaujama 
Lietuvos kariškių delegacija. 
Lietuvos gynybos atašė Lenki
joje Rimas Litvinas sakė, kad 
6 karininkai dalyvaus Žalgirio 
mūšio 589-ųjų metinių minėji
me. Iškilmės, skirtos bendrai 
lietuvių ir lenkų kariuomenių 
pergalei prieš kryžiuočius per
galei, vyks dvi dienas. IBNSI 

organizavimo reformas". 
Atleidimui turėjo įtakos ir 

negrąžinamos Baltarusijos 
skolos už elektros energijos 
tiekimą, ir žlugęs „Lietuvos 
energijos" ketinimas be vy
riausybės žinios sudaryti su 
Rusijos, Baltarusijos, Latvijos 
ir Estijos energetikos ben
drovėmis bendradarbiavimo 
susitarimą. 

Tą pačią dieną, kai vyriau
sybė uždraudė pasirašyti su
sitarimą, skubiai sušauktame 
„Lietuvos energijos" valdybos 

* Sus iv i en i j imas „Maže i 
kių na f t a" pirmąjį pusmetį 
patyrė 47.241 mln. litų nuos
tolių. „Mažeikių naftą" pe rka 
JAV bendrovė „VVilliams In
ternational". 

* V y r i a u s y b ė p a v e d ė F i 
nansų i r Ū k i o ministerijoms 
išnagrinėti galiojančius teisės 
aktus ir pateikti suder intus 
pasiūlymus, kurie padėtų pa
naikinti galiojančius verslo su
varžymus. Pasak vyriausybės 
spaudos tarnybos, turė tų būt i 
išnagrinėti įstatymai bei nu ta 
rimai, susiję su prekių dekla
ravimu ir muitinių t ikrinimu 
bei žyminio mokesčio mokėji
mu u t muitinės vykdomas 
procedūras. «*%*• 

V i l n i u s , liepos 15 d. (BNS) 
— Seimo narys jaunalietuvis 
Stanislovas Buškevičius tei
gia, kad galiojanti valstybinių 
pensijų skyrimo tvarka suke
lia sumaištį , „kas yra valsty
bės gynėjas, o kas — okupan
tų kolaborantas". 

Lietuvos I ir II laipsnio val
stybines pensijos mokamos, 
remiant i s 1994 m. priimtu 
valstybinių pensijų įstatymu 
ir 1995 m. vyriausybės patvir
t in ta is valstybinių pensij ų 
skyr imo ir mokėjimo nuosta
ta i s . Šias pensijas turi teisę 
gau t i piliečiai, nusipelnę Lie
tuvai kurdami bei plėtodami 
jos valstybingumą, ūkį. moks
lą, kultūrą, meną, nepriklau
somybės gynėjai, pasiprieši
n imo okupacijoms dalyviai, 
daugiavaikės motinos, aukš
čiausieji valstybės pareigūnai. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Kovo 11-sios s ignataras 
Algirdas Endriukai t i s teigė, 
kad Adolfo Šleževičiaus vy
riausybė, pa tv i r t indama vals
tybės pensininkų sąrašą, va
dovavosi principu „neužmiršti 
savų". 

Anot Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės Irenos Degu
t ienės pateiktos pažymos, šių 
metų birželio duomenimis, I 

Padėtis Rusijos 
pasienyje „daugiau, 

nei rimta" 
K a r a l i a u č i u s , liepos 14 d. 

(AP, BNS) — Rusija turi susti
pr int i vakar inės sienos su 
Lenkija ir Lietuva apsaugą, 
kad būtų sus tabdytas didė
j an t i s nelegalių imigrantų 
s r a u t a s ir nus ika l s tamumas . 
trečiadienį Karaliaučiuje pa
reiškė Rusijos pasienio tarny
bos vadovas. 

Padėt is pasienyje „daugiau, 
nei rimta", teigė generolas 
pulkininkas Konstant in Troc-
kij. 

Pasak jo, sienos pažeidimų 
nėra , „reikalai sprendžiami 
civilizuotai, neaidi šūviai, ne
silieja kraujas", tačiau „vyksta 
didelė kont rabanda ir nelegali 
imigracija, be to, yra pro
blemų apsaugant mūsų jūros 
išteklius". Pas ta ras i s pas
tebėjimas buvo nuoroda į bra
konieriavimą Rusijos vande
nyse. 

Rusijos pasienio federalinės 
tarnybos direktorius K. Tockis 
žurnal is tams sakė, kad šios 
sr i t ies pasienio tarnyboje rei
kia daug ką keisti, pripa
ž indamas , kad apskr i ta i pasie
nio ta rnyba labai kenčia nuo 
nepakankamo finansavimo. 

* V a l s t y b i n ė s š v e n t ė s 
— Bas t i l i j o s p a ė m i m o d i e 
n o * — proga premjeras Rolan
d a s Paksas pasveikino Pran
cūzijos vyriausybės vadovą 
Lionei Jospin. 1789 m. liepos 
14 d. sukilėliai paryžiečiai 
š tu rmu paėmė kalėjimu tapu
sią Bastilijos tvirtovę. Šiuo 
įvykiu prasidėjo Prancūzijos 
didžioji revoliucija. ..Šia proga 
norėčiau išreikšti įsitikinimą, 
kad Lietuvos ir Prancūzijos 
santykiai ir toliau bus plėtoja
mi geranoriškumo bei tarpu
savio pagarbos dvasia ir t inka
mai pas i t a rnaus abiejų tautų 
gerovei, o Lietuva ir ateityje 
t u r ė s patikimą partnerį . 
spręsdama integracijos į Eu-
roat lant ines s t ruk tū ras klau
simus", sakoma R. Pakso svei
kinimo telegramoje. <EIU> 

laipsnio valstybines pensijas 
gavo 788 asmenys. Iš jų 531 
— ginkluoto pasipriešinimo 
dalyviai ir kariai-savanoriai, 
30 Nepriklausomybes akto 
signatarų bei 257 asmenys 
„už kitus nuopelnus valsty
bei". 

II laipsnio pensiją gauna 
1,733 asmenys, iš jų — S40 
motinų, pagimdžiusių, išaugi
nusių ir gerai išauklėjusių 10 
ir daugiau vaikų, bei 893, as
menys ..už kitušVnuopemus 
valstybei". 

I laipsnio pensija — 530 
litų per mėnesį, II laipsnio — 
perpus mažesnė. 

Pasak A. Endriukaičio, il
game pastarosios kategorijos 
sąraše didžioji dalis pensinin
kų yra buvę LSSR ir SSSR 
Aukščiausiųjų tarybų deputa
tai, Ministrų tarybos, LKP CK 
ir politinio biuro veikėjai, ko
lūkių pirmininkai, įmonių va
dovai, kiti sovietines nomenk
latūros atstovai, socialistinio 
darbo didvyriai ir panašiai. S. 
Buškevičius ir A. Endriukaitis 
abejojo jų nuopelnais Lietuvos 
valstybei. 

Pasak A. Endriukaičio, sky
rusi pensijas, komisija „never
tino nepriklausomos Lietuvos 
valstybės moralinių, istorinių. 
socialinių ir politinių argu
mentų, pažeidė įstatymo dva
sią bei normas ir vadovavosi 
nuostata, kad šiandieninė Lie
tuvos Respublika tęsia sovie
tinės Lietuvos „valstybingu
mą". 

J i s ragino sudaryti darbo 
grupę ir atlikti išsamų tyrimą, 
ar pensijų skyrimas atitinka 
įstatymą, analizės duomenis 
apsvarstyti Seime bei numaty
ti skirtų pensijų įvertinimo 
tvarką. 

Lietuva ir Lenkija 
renka karius 

\ Kosovą 
Varšuva , liepos 15 d. 

(BNS) — ..Lenkija palankiai 
žiūri į Lietuvos prašymą lietu
vių kareiviams dalyvauti len
kų bataliono sudėtyje taikos 
pajėgose Kosove*\ ketvirtadie
nį sakė Lietuvos ambasado
rius Lenkijoje Antanas Valio
nis po susitikimo su Lenkijos 
Gynybos ministro pirmuoju 
pavaduotoju Romuald Szere-
metjew. Lenkija ir Lietuva te-
besitaria dėl lietuvių kanų da
lyvavimo lenkų batalione Ko-
sove kaštų. 

Lietuva yra pasirengusi į 
Kosovą išsiųsti 32 ypač gerai 
parengtus Kauno jėgerių ba
taliono karius. Lietuviai Ko-
sove tarnaus Lenkijos. į 
NATO misiją pasiuntusios 900 
karių, bataliono sudėtyje. Šis 
dalinys dislokuojamas drauge 
su JAV pajėgomis pietinėje 
Kosovo dalyje. 

Šią savaitę Lietuva gavo 
oficialų NATO generalinio 
sekretoriaus Javier Solana pa
kvietimą lietuviams dalyvauti 
tarptautinėje taikos operacijo
je Kosove KFOR Kosovo For-
ce). 

Lietuvos kanu dalyvavimas 
užduotyje valstybei kainuos 
nuo 1 iki 1.5 mln. litų. 

KALENDORIUS 
Liepos 16 d.: Švc Marija Skap-

lerine: Danguole. Dundute. Faus
tas, Vaigaudas 

Liepos 17 d.: Aleksas. Danus. 
Girėnas. Irmengarria (Irmai. Vaiga 
1251 m popiežius Inocentas IV 
Mindaugui ir jo valstybei suteikė 
Šventojo Petro nuosavybes teises 

http://DRAUGASaEARTHLINK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

MRS-FRANKLUBIN 
1214 N LOUKEST. 
GLEHDALE. CA 91207-1304 
USA 

DEAR lOtS. LUBIN. 
ON BEHALF OF THE EKTTRE NATION OF UTHUAMAIWOULO UKE 
TO CONVEY TO YOU OUR DEEPEST SYMPATHY ON THE LOSS OF 
OUR BELOVED PRANAS, HE HAS GTVEN SO MUCH TO LTIHUANIA. 
HE HAS TAUCHT VS HOW TO PLAY BASKETBALU HE HAS HELPED 
US WIN THE EUROPEAM CHAMPIONH Ĵ,. 
WE SHAKE YOUR LOSS AND SORROW 

VALDAS ADAMKUS 
PRESEDENT OF THE REPUBUC OF UTHUAN1A 

VScjat, S Daukanto «. 3 

:999m.liepo»Ud. 
Nr. 

RMpubiiko- Pnotdcoi h/*^> V ADAMKUS 

JAV moterų futbolo rinktines narės džiaugiasi laimėta III Pasaulinių moterų futbolo pirmenybių taure ir auk
siniais medaliais. 

J 
KALIFORNIJOJE MIRĖ 

PRANAS LUBINAS 
įvairias Lietuvos krepšinio ko
mandas. Lietuvos I tautinėj 
olimpiadoj Kaune 1938.VII 
17-31 jo vadovaujama JAV lie
tuvių krepšininkų komanda 
išėjo laimėtoja. 1939.V.21-28 
tarptautinėse Europos krepši
nio pirmenybėse, kur Lietuva 
apgynė savo 1937 laimėtą Eu
ropos meisterio vardą, P. Lu
binas žaidė visose rungtynėse 
ir laimėjo Lietuvai daugiausia 
taškų — 96. Prieš II pas. karą 
vėl grįžo į JAV, kur jis net 9 
kartus buvo išrinktas į geriau
sią JAV rinktinę (Ali Ameri-
cans). Be krepšinio, yra dar 
reiškęsis plaukyme, golfe ir 
kt. sporto šakose. Jo tėvas ki
lęs iš Lukšių, Šakių aps., mo
tina — nuo Vabalninko. 

Visą savo gyvenimą palaikė 
ryšius su lietuviais, ypač Los 
Angeles lietuvių telkiniu. Kol 
sveikata leido lankėsi rengi
niuose, dalyvavo šventėse. 

1989 lankėsi Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse Lietu
voje, kur kartu su kitais lietu
viškojo sporto veteranais, bu
vo atitinkamai pagerbtas. 

Pranas Lubinas 

Š.m. liepos 8 d., ketvirtadie
nį, po trumpos ligos Glendale, 
Kalifornijoje, 89 metų sulau
kęs mirė Lietuvos krepšiniui 
daug nusipelnęs buvęs žymus 
JAV krepšininkas Pranas Lu
binas. Rožinis už velionį liepos 
14 d. buvo kalbamas Incarna-
tion katalikų bažnyčioje, Glen
dale, CA. Liepos 15 d. rytą 
toje pačioje bažnyčioje už jo 
sielą buvo aukojamos gedulin
gos šv. Mišios. Po Mišių pa
lydėtas ir palaidotas Riverside 
National Cemetery, Riverside, 
CA. 

Lubinas Pranas (rašosi 
Frank J. Lubin, g. 1910.1.07 
Los Angeles, California) krep
šininkas. Lankė Lincoln aukš
tesniąją mokyklą 1923-27. 
UCLA 1927-31 m., UC at Ber-
keley, teisių mokyklą 1931-32 
m. Gavo AB laipsnį. Dirba 
20th Century-Fox kino studi
joj kaip scenos keitėjas. Be su
minėtųjų mokyklų krepšinio 
komandų, žaidė dar žiose ko
mandose: Pasadena Majors 
1931-32 m.. Olimpic Club 'S. 
F.) 1933-34. Universal Pic-
tures 1934-37. 20th Century 
Fox 1937-48. Kelbos Barbecue 
1948-52, nuo 1952 VVickland -
O'N'eill komandoj. 1936 jo 
vadovaujama komanda laimė
jo priešolimpines rungtynes 
N'aujorke ir tuo būdu laimėjo 
teisę atstovauti JAV pasauli
nėje 1936 Berlyno olimpia
doje, kur ji nugalėjo varžovus 
ir laimėjo aukso medalį. Po 
olimpinių žaidynių L. atvyko 
Lietuvon ir čia išbuvo apie tris 
mėnesius. 1938.IV vėl grįžo 
Lietuvon ir dirbo Kauno poli
cijos mokykloje kaip sporto in
struktorius ir instruktavo 

AMERIKIETĖS — PASAULIO FUTBOLO 
ČEMPIONĖS 

Liepos 10-oji JAV sporto mė
gėjų tarpe buvo neeilinė die
na, nes tada vyko didžiausio 
šio krašto tarptautinio pobū
džio sporto renginio III Pasau
lio moterų pirmenybių finali
nis susitikimas. Valstybėje, 
kur šis žaidimas net futbolu 
nevadinamas ir kur jos vyrų 
rinktinė praėjusiais metais 
Prancūzijoje pravestose vyrų 
pasaulio pirmenybėse buvo 
paskutinė, sunku buvo laukti 
tokio didžiulio susidomėjimo 
šiomis varžybomis. 

Tačiau daugiau negu 90 
tūkstančių „Rose Bowl" sta
dione Kalifornijoje buvusių 
žiūrovų bei arti 40 milijonų, 
stebėjusių rungtynes televizo
rių ekranuose patvirtino fak
tą, jog ši sporto šaka, bent 
kuomet žaidžia moterys, yra 
užkariavusios amerikiečių šir
dis ir protus. 

Turbūt, jau daugelis žinome, 
kad šį susitikimą laimėjo ame
rikietės, baigmėje tik po 120 
minučių žaidimo ir penkių 
baudinių mušimo, įveikusios 
daugiausia gyventojų pasau
lyje turinčios valstybės — Ki
nijos rinktinę. Tokio įtempto 
žaidimo kaip šis, turbūt, net 
vyrai seniai yra parodę. Nor
malus rungtynių laikas baigė
si lygiomis. Tada prireikė 
dviejų pratęsimų po 15 minu
čių. Ir tada rezultatui esant 
lygiomis — be įvarčių, buvo 
mušami 5 baudiniai ir čia 5-4 
pasekme laimėjo amerikietės. 

Jei kas moteris laiko „silp-

Jo vardas ir istoriniai jo 
nuopelnai Lietuvos krepšiniui 
liks neužmirštami. 

i Biografiniai duomenys paimti is 
Lietuvių Enciklopedijos XVI tm.) 

nąja lytimi", tai stebėję šias 
rungtynes, turėjo progą persi
galvoti. Ne vien ištvermės at
žvilgiu. Abi komandos parodė 
labai dideli ryžtą, norą laimė
ti, stengėsi labiau, negu bet 
kas galėjo tikėtis. Komandi
niai deriniai, pavienių žaidėjų 
technika, fizinis pasiruošimas 
ir visa kita buvo pačio aukš
čiausio lygio, kokį tik koman
diniame sporte galima įsivaiz
duoti. 

Šį susitikimą stebėjo ir JAV 
prezidentas Bill Clinton, ku
ris, per pertrauką kalbėjęs te
levizijos žiūrovams, išreiškė 
savo susižavėjimą moterimis 
futbolininkėmis bei jų misija 
lygių teisių su vyrais siekime. 
Pasibaigus žaidimui, jis ap
lankė abi komandas persiren
gimo kambariuose ir palinkėjo 
geros kloties ateityje. 

Po šių baigminių rungtynių, 
kuriomis pasibaigė birželio 19 
d. prasidėjusios, aštuoniuose 
JAV miestuose vykusios var
žybos, sutraukusios rekordinį 
— beveik 700 tūkstančių žiū
rovų skaičių,'' svarstoma kiek 
įtakos jos turės JAV moterų* 
sporto — ne vien tik futbolo 
srityje, ateičiai. Laukiama, 
kad būtų padaryta profesiona
lios moterų futbolo lygos užuo
mazga, kad būtų daugiau dė
mesio skiriama ir vyrų futbo
lui, nors jis čia jau senokai gy
vuoja, bet be didesnės pažan
gos, nes ilgą laiką čia net ne
buvo profesionalų lygos ir dau
guma žaidėjų dar vis impor
tuojama iŠ užsienio, kadangi 
vietinis jaunimas nėra pakan
kamai aukšto lygio. 

Tačiau smagu televizijoje 
'matyti reklamas, kuriose JAV 
moterų rinktinės žaidėja Mia 
Hamm, kuri vertinama ge
riausia visame krašte futboli
ninke, varžosi su buvusiu pa
saulinio garso krepšinio 
žvaigžde — Michael Jordanu 
ir šį nugali. Be abejo, tas pa"-
dės įveikti ir užkietėjusią 
amerikiečių nuomonę, kad pa
saulyje visur vadinamas fut
bolas yra tikrasis futbolas, o 
ne koks nors ^occer'is''. Įdo
mu, kad čia svariausią žodį 
tarė amerikietės futbolo žaidė
jos, o ne vyrai. 

Gaila, kad Lietuvos moterys 
nerodo susidomėjimo futbolu 
arba jas ten nustelbė vyrai, 
kurie vieni gauna lėšas šios 
sporto šakos vystymui. 16 Eu
ropos valstybių dalyvavo at
rankinėse varžybose dėl pate
kimo į pasaulio pirmenybių 
baigminį ratą JAV, tačiau čia 
nematėme Lietuvos moterų. Ir 
bendrai paskutiniais metais 
net nieko negirdime apie Lie
tuvos moterų futbolo pirme
nybes Jdomu kodėl? 

Čia dar reikia pridėti, jog 
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DftAUGO 

LENGVOJI ATLETIKA 

Virgilijus Alekna 
Šveicarijoje 

Liepos 2 d. Šveicarijos Loza
nos mieste vykusiose tarptau
tinėse lengvaatlečių varžybose 
disko metikas Virgilijus Alek
na užėmė ketvirtą vietą, pa
siekęs 65 m 28 cm rezultatą. 

Varžybų nugalėtoju tapo 
amerikietis Anthony VVashing-
ton, aplenkęs vokietį Juergen 
Schult bei savo tėvynainį John 
Godina. 

Ne lė Žilinskienė penktoje 
vietoje 

Liepos 4 d. Paryžiuje vyku
siose tarptautinėse lengvosios 
atletikos varžybose Nelė Ži
linskienė šuolių į aukštį var
žybose užėmė penktą vietą. 
Lietuvos šuolininkės rezulta
tas — 1.91 m. Rungties nu
galėtoja rusė Jelena Jelesina 
įveikė 2.01 cm aukštį. 

(BNS) 

Aleknos pergalė AngUjoje 

Lietuvos disko metikas, pa
saulio vicečempionas Virgili
jus Alekna tarptautinėse leng
vosios atletikos varžybose 
Geitshede (Anglija) sekma
dienį, birželio 27 d., iškovojo 
pirmąją vietą, numetės diską 
65.91 m. 

Antrąją vietą užėmė Frantz 
Kruger iš Pietų Afrikos. Jis 
nuo lietuvio atsiliko 42 cm 
Trečias liko pasaulio rekordi
ninkas vokietis Juergen 
Schult, nusviedęs diską 63.53 
m. 

Alekna ir P u k i t y s 
„Auksinės lygos" 

varžybose 

Lietuvos disko metikas, pa
saulio vicečempionas Virgili
jus Alekna tarptautinėse 
„Auksinės lygos" (Golden Lea-
gue) lengvosios atletikos var-

$46.00 
$80.00 

$360.00 
$66.00 
$86.00 

$53.00 
$38.00 

JAV 
Kanadoji ir ktor 
Tik Ii iridi tnlo 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (UJŠ.) $65.00 
UiaakaaMUatVTa; 
Oro pastų $600.00 
KaguUariu pastų $100.00 
Tik iaitidimio laidaToro pasta '"" $160.00 
Tik Mtadienio laida rafuUann ptitta $66.00 

Vyriausia redaktorė - Danute 
Administratorius - Valeatiaaš Krumplis 
Moderatorius - k m . Viktoras BMusaHs 

. Adaunistracpa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, Isatidisniiis nedirbs. 
• Radakdj* dirba kasdien, nuo 8:30 iki 440, iettsdieni-is nedirba. 
• Redakcija us skelbimu turini neatsako. Skelbimu kiimn ai 
gavus pratyma, ką nors skelbti 
» Bartakrps straipsnius taieoamo nuotiOra. Nenaudotu straipsniu 
ajaallsal Įrriioini |is*iliiti IHĮSJS, 

Pasaulio moterų futbolo pir
menybes Kinijoje, jas sutiko 
tik vienas žurnalistas, o spau
da pasitenkino tik trumpa in
formacija apie šią didelę per
galę. 

Kiek didesnio pripažinimo 
jos susilaukė, kai sugriebė 
aukso medalius 1996 metų At
lantoje vykusioje olimpiadoje. 
Nuo tada ir prasidėjo moterų 
futbolo žydėjimo metai JAV, 
nors dar ir būta visokių nela
bai mielų vaizdų. 

Tačiau dabartinis laimėji
mas m Pasaulio pirmenybėse 
jau visiškai pralaužė ledus ir 
laukiama dar geresnių dienų 
ateityje. Sekančiais metais jau 
antrą kartą iš eilės olimpinėse 
žaidynėse bus moterų futbolo 
varžybos. Jose čempionių ti-

žybose Itahjoje liepos 7 d. už
ėmė ketvirtąją vietą, numetės 
diską 65.96 m. 

Nugalėjo amerikietis Antho
ny V/ashington, nusviedęs 
įrankį 66.40 m. Antrąją vietą 
užėmė pasaulio rekordininkas 
vokietis Juergen Schultz. Jis 
nuo nugalėtojo atsiliko 6 cm. 
Trečias liko kitas amerikietis 
John Godina numetęs diską 
lygiai 66 m. Tik penktas buvo 
pasaulio ir Europos čempionas 
vokietis Lare Riedel — 63.85 
m. 

Ieties metimo rungtyje lietu
vių kilmės amerikietis Tomas 
Pūkštys užėmė penktąją vietą. 
Jo rezultatas — 82.26 m. Nuo 
nugalėtojo graiko Kostas Gat-
sioudis Tomas atsiliko 4.66 m. 

(Elta) 

PATIKSLINIMAI 

Straipsnyje „Apie krepšinį ir 
kitką iš Kauno" (liepos 2 d.), 
cituojant Juozo Kusos repor
tažą apie Lietuvos krepšinin
kų pergalę prieš Estiją (33-14, 
1939 m. Kaune), viena pridėta 
raidė suvėlė sakinį, kuris turi 
taip skambėti: „Vadinasi, nu
imtos jau dvi svarbios kliūtys 
iš kelio ir viltis, didžioji viltis, 
skaidrėja". 

Be to, Arvydas Sabonis yra 
vidurio puolikas (taip para
šyta rankraštyje), bet ne vidu
rio puolėjas, kaip išspausdin
ta. 

Kęstutis Čerkel iūnas 
New Yorkas 

Už korektūros klaidas nuo
širdžiai atsiprašome. 

Redaktorė 

BRONZOS MEDALIAI 
UETUVAITEMS 

Olandijoje vykusiame Euro
pos mažųjų dviračių kroso 
(BMX) čempionate geriausiai 
iš Lietuvos sportininkų pasi
rodė pakruojietė Jurgita Ra
manauskaitė, šiaulietė Vilma 

BJQB£C DECKm DOS, P.C 
4647W.103St.OeaX.Lawn.il 
Pirmas apyl. su Noftfrwastsrri un-to 
captomu, fcetuvtams sutvarkys dantie 

už prisitmTną kainą. Pacian|aj 
alMIlmTjllai mar^eVltmlWĮSBBBI a^awaVfcaaalmaBa 

Susitarimui (kabėti an^mkaj) 
T«i 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962SS.79mAv*.Hk*oryHBe,t. 
Tai. (706) 586-6101 

Valandos pagai susitarimą 

VIDAS J. NBMCKA3, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kadzie Ava. 
CNcago, IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRE903 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robarts Rd., Hickory HRa,«. 
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava. 

Tai. (706) 506-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS W M t MO. &C 
Specialybe- Vidaus »gų gydytojas 

KtaftMfn») IsMuMlnp 
8918 W ArcrtsrAva. S».5lr6 

Tsi --0'" 
Vi 

DANTUGYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.8. 

Fairvtew Dental Care 
6317 Fairview. Sta. 6 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
i kalba ttetuvttfcai Gydytojas l 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Sulte 310 

Napervae. H. 60SS3 
Tai (630) 527-0090 
3825 Hŝ stand Aw.» 
Towar1.SuN»3C 

DoanejtOnMa, M. 80615 
Tat (630) 436-0120 J 

Rimšaitė, iškovojusios bronzos 
medalius. 

Čempionate dalyvavo 20 
šalių BMX dviratininkai. Lie
tuvai atstovavo šeši sportinin
kai. 

STUDENTŲ PASAULINĖS KREPŠINIO 
UNIVERSIADOS REZULTATAI 

tulą gins JAV rinktinė. Jeigu 
JAV moterų futbolo rinktinė jai tas pasiseks (o atrodo, kad 
su savo atkakliomis žaidėjo- taip bus), JAV moterų futbo-

Tokį Praną Lubiną — Nepriklausomos Lietuvos krepšinio darbuotoja ir 
žvaigžde prisimena daugelis vyresnio amžiaus lietuviu. 

mis nuėjo nelengvą kelią iki 
šių metų triumfo, kuomet jos 
gavo žmonių žiniasklaidos ir 
rėmėjų pripažinimą. Kai 1991 
metais jos grįžo laimėjusios I 

las tikrai čia įsitvirtins. 
Ką gi, kaip atrodo, JAV mo

terų futbolas čia turėjo pats 
sau išsikovoti vietą po saule. 

E d . Sulaitis 

Lietuvos studentės penktos, 
o studentai — septinti Ispani
joje vykstančios pasaulinės 
studentų Universiados krepši
nio turnyruose Lietuvos mer
ginų rinktinė* užėmė penktąją, 
o vaikinų rinktinė — septin
tąją vietas. 

Mūsų šalies merginų ko
manda, treniruojama Vydo 
Gedvilo ir Jono Kurševičiaus, 
pusfinalyje dėl 5-8 vietų nu
galėjo Kanadą 64:49 (36:31), o 
rungtynėse dėl 5 vietos po at
kaklios kovos privertė pasi
duoti Taivano rinktinė 72:71 
(37:40). 

Merginų turnyro, kuriame 
dalyvavo 16 komandų, nu
galėtoja tapo varžybų Šeimi
ninkė Ispanijos rinktinė, fi
nale netikėtai privertusi pa
siduoti čempionės titulą gynu-

sią JAV komandą 57:48. Bron
zą pelnė Rusijos krepšininkės, 
nugalėjusios Ukrainos rinkti
ne 77:71. 

Lietuvos vaikinų rinktinė, 
vadovaujama Edo Niekaus ir 
Algimanto Šato, pusfinalyje 
dėl 5*8 vietų pralaimėjo Rusi
jai 79:101, o rungtynėse dėl 7 
vietos įveikė Braziliją 88:82 
(45:42). 

Vaikinų turnyrą, kuriame 
dalyvavo 24 komandos, laimė
jo JAV rinktinė, finale nuga
lėjusi Jugoslaviją 79:65. 

Amerikiečiai Universiados 
čempionais tapo šeštą kartą iŠ 
eilės ir 11 kartą nuo 1965 
metų. 

Bronzos medaliai atiteko Is
panijos krepšininkams, įvei
kusiems Meksikos komandą 
90:78. (Elta) 

http://4647W.103St.OeaX.Lawn.il


VAKARIEČIŲ 
NUSKRIAUSTOJI RUSIJA 

VYTAUTAS VOLERTAS 

-

Nors Jugoslavijoje bombos 
jau nekrinta, bet rūpesčiai ten 
keroja kaip dilgeles Lietuvos 
patvoriuose. NATO tvarkda
riai išskirdineja susimušusius, 
ieško moterų išniekintojų, 
blaivina pasigėrusius, gina 
.serbus nuo albanų, gaudo te
roristus, atsišaudu, kai iš pa
salų įjuos taiko įvairūs bandi
tai. Koks pokaris, tokios ir ka
rių priedermes. Nemiegok, 
žvalgykis, niekuo nepasitikėk, 
įen neieškok draugų ir ne
lauk, kad ši pavojinga mugė 
greitai baigtųsi. Ji dar nesus
kubo įsisiūbuoti, linksmybės 
vos prasidėjo. 

Keista Jugoslavijoje taika-
netaika įskaudino iš visų 
pusių skriaudžiamą (taip gal
voja Maskva) Rusiją. Pats ma
čiau pernai birželyje prie Pa
langos esančiame oro uoste 
stovinčius 15-20 amerikietiš
kų karo lėktuvų. Tai pakeitu-
sieji iš tų pačių vietų pabėgu
sius, o gal tik išprašytus, ru
siškuosius. Rusams šis vaiz
das turėjo būti labai skaudus. 
Todėl šįmet Jelcinas sugalvojo 
naują šmėklą, „Vakarai 99", 
t.y., karinius manevrus, turin
čius pagąsdinti Baltijos vals
tybės. Bet nykštukas Lietuva 
riėkrūptelėjo. Net atsisakė dėl 
to šaukti Valstybės gynimo ta
rybos posėdį. Nebijo? Turbūt. 
Kodėl bijoti, kai surūdijęs 
Maskvos variklis visam pa
sauly ieško pagalbos savo re
montui... Štai .Argumenty i 
fąkty", Rusijos savaitraštis, 
paskelbė, kad- krizes ištiktai 
Rusijai Lietuva padėjo pini
gais. (846,000 dolj Tai keturis 
kartus daugiau už Kanadą 
(217,000 dol.), du su trupučiu 
daugiau už Prancūziją 

(358,900 dol.), žymiai daugiau 
už Izraelį (294,100 dol.), kuris 
tą šalį visada didžiai ir garbi
no, ir gerbė, nors nežiūrėjo, 
kaip ten su žydais elgėsi carai, 
kaip juos „draugiškai" t ramdė 
Stalinas. 'Duomenys iš „XXI 
amžiaus", 1999.06.23). 

Ir štai nelemtoji Jugoslavija. 
Rusijos generolai y ra įsitikinę, 
kad NATO pertvarkė Europos 
jėgas ir apsupo Rusiją iš pietų 
pusės; Balkanuose įvedant 
50.000 karių ir planuojant vėl 
priimti NATO nariais naujas 
Balkanų valstybes. Amerikie
čių laikraščiai mano (pvz., 
„The Phila. Inąuirer", 1999. 
07.11), kad yra labai smalsu 
stebėti, kaip elgsis 3,600 rusų 
karių, planuojamų įvesti į Ko-
sovą. Jie bus paskirstyti po 
JAV, Prancūzijos ir Vokietijos 
tvarkomas sritis. Į JAV sritį 
atvyks 2.000. Ar jie paklus 
NATO taisyklėms? „Aš nuro
dysiu, ką jie gali ir ko negali 
daryti. Čia yra mano takt inė 
kontrolė", pareiškė gen. J . 
Graddock, amerikiečių vado
vas Kosove. O ką mano rusų 
„komandyriai"? J i e spėjo j au 
pareikšti, kad nesuiminės ser
bų, apkaltintų kriminaliniais 
karo nusikaltimais. Taigi jie 
turi savo taisykles, j ie ne Eu
ropos orkestre groja, bet indi
vidualiai skambina balalaiko
mis. 

Štai kaip apie Jugoslavijos 
karą yra galvojama kai ku r 
Rytų Europoje. Konfliktas įro
dė, kad tarp globalinių jėgų 
susiklostė nauji santykiai ir 
kad NATO atsidūrė viršūnėje; 
karas išbandė naujus ginklus 
ir politinį valstybių lojalumą 
bei įrodė, kad Rusija yra be
jėgė; šis konfliktas pas tūmė 

pasaulį naujan ir skirt ingan 
karinian š imtmet in . Pradžioje 
Clinton manė , kad Jugoslavija 
pasiduos per kelias dienas. 
Bet ši klaida j a u užmiršta ir 
sakoma, kad karą laimėjo 
amerikiečiai grynai savo nuo
ga jėga. J u k tr is ketvirčius 
visų skrydžių įvykdė ameri
kiečiai. Todėl rusai taip kietai 
priešinasi NATO viršininky
stei Kosovos srity. Rusų karių 
vadai (jų buvo 700), įsiveržu
sių į Prist ino oro uostą, užsi
darė savyje ir atsisakė net pa
siųsti a ts tovus į informacijos 
centrą, tvarkomą NATO jėgų. 
Ar tai ne sovietinis bendradar
biavimo metodas? O juk rusų 
akiplėšiškas oro uosto užėmi
mas buvo sovietines taktik'os 
vaisius, prilygstąs agresijai. 

Amerikiečių įvykdyti bom
bardavimai sukėlė stiprią re
akciją visoje Europoje. Nusivy
lę dideliu technologiniu atsili
kimu savo ginkluose, lyginant 
juos su amerikietiškaisiais, 
europiečiai ryžtasi įrodyti, kad 
ir jų kar inės pajėgos yra daug 
vertos. Čia pirmą rolę vaidina 
britai su gen. M. Jackson. J i s 
Kosove tur i didžiausią skai
čių karių (13,000) ir žada būti 
kietas. Amerikiečiams ryžtan-
tiems kiek galima daugiau 
tylėti ir tūnot i ramiausioje bei 
mažiausioje zonoje, jis neatsi
sako vadovavimo įpareigoji
mų. Manoma, kad Kosovas 
yra šiandien europiečių pas
tangų vieta, kurioje bus ban
doma susiaur int i amerikiečių 
galias. 

Šie visi samprotavimai apie 
NATO ir amerikiečių padėtį 
Kosove yra surankioti iš ame
rikiečių spaudos ir be jokių 
rašančiojo „priedėlių". Mes 
esame tiek finansiškai silpni, 
kad joks mūsų spaudos bend
radarbis negali pašvęsti savęs 
tarptaut in ių reikalų analizei. 
Būtų pakankamai proto ir su
gebėjimų, bet nėra pinigų. 

Danutė Bindokienė 

Gaisrų sezonas niekad 
nesibaigia 

Kun. Donald Petraitis, MIC 

K U N . D O N A L D P E T R A I T I S , MIC, 

P E R R I N K T A S T . M A R I J O N Ų P R O V I N C I J O L U 

Š.m. liepos 14 d., tre
čiadienį, t. marijonų vienuoly
no patalpose Čikagoje įvy
kusiame Amerikos Sv. Kazi
miero provincijos marijonų 
kongregacijos antrojoje Pro
vincinio XXII skyriaus sesi
joje, buvo išrinkta t. marijonų 
Taryba. Provincijolu antrai 
kadencijai perrinktas kun. 
Donald Petrait is. 

Tarybą sudaro: kun. Timo-
thy Roth,. Marianapolio pa
ruošiamosios mokyklos direk
torius, Thompson, CT, — I 
Tarybos narys; kun. Jerome 
Zalonis, St. Mary's parapijos 

Plano, IL. klebonas — II: kun. 
Daniel Cambra. St. Peter's 
parapijos Kenosha, VVT. klebo
nas — III; brolis Brian Ma-
nian, direktoriaus pavaduoto
jas Marianapolio paruošia
mojoje mokykloje — IV; brolis 
Donald Schaefer -iš Mariana
polio, Thompson. CT) perrink
tas iždininku. 

Sveikindami naujai perrink
tąjį provincijolą kun. D. Pet
raitį ir visą provincijos Ta
rybą, džiaugiamės, kad dien
raščio .,Draugo" moderatoriu
mi ir toliau lieka kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC. 

Artėjant Valstybe* dienai. vvn.iusyl*-s rūmu lJaitojnji- salėje |t>-ikt«>s \yriausybes meno premijos. Jomis apdova
noti ūš kaires>: architektas Kugenijus Miliui.as. aktore Kgle- Gabrėnaite, rašytojas Romualdas Granauskas, fo
tomenininkas Stanislovas Žvirgždas, dailininke Nijole Vilutytė, muzikologė Zita Kelmickaite Dešinėje: kultū
ros ministras Arūnas Bėkita. šalia vyriausybe-; kanelere Dalia Kutraitė Nuotr. Eltos 

Šis laikotarpis ir mums ke
lia klausimos: ar vartai Lietu
vai į NATO paplatėjo ar su
siaurėjo? „Nuskriaustos" Rusi
jos agresyvumas, s tumiant sa
vo karines jėgas į Kosovą tuo 
metu, kai dar nebuvo atėjus 
susitarime numatytas laikas, 
turbūt yra vakariečiams įro
dymas, kad susitarimus laužė 
ne vien Sovietija, bet tuo pa
čiu keliu veržiasi ir dabartinė 
Rusija. Taigi ja negalima pasi
tikėti, o jos taikingi užtikrini
mai yra niekingi, nepamirš
tant ir švelnios vilnos, demon
struojamos Baltijos valsty
bėms. Vakariečiai mato, kad 
Baltijos šalys sudaro Rusijai 
rakštį, kad ši „nuskriaustoji" 
galiūnė siekia rakštį pašalinti. 
Bet galima spėti, kad Baltijos 
jūros perdavimas visiškai Ru
sijos valiai NATO jėgoms būtų 
nemalonus. Ar šias tris vals
tybėles, turinčias menką ka
rinį pajėgumą, prisiglaus dėl 
jų šiokios tokios strateginės 

vertes ir dar labiau „nu
skriaus" Rusiją, kurią Lietuva 
sušelpia0 

Yra ir bus įdomus Rusijos el
gesys Kosovo atžvilgiu. Jei 
rusų įgulos nesiskaitys su 
vakariečiais, kils nesantaika. 
Juo didesne bus ši nesantaika, 
tuo palankiau Į Baltijos val
stybes žiūrės N'ATO šalys. 
Tada jau nebus ko NATO vals
tybėms žiūrėti Rusijos rūstu
mo, nes meška vis tiek riau-
mos ir pyks dėl savo nepa
jėgumo. 

Yra labai sunku gyventi ša
lia netvarkingo, stambaus 
skarmaliaus, visada stokoju
sio išminties. Kas jį gražiai 
kalbino, kas šėre, kas glostė ir 
stengėsi susibičiuliauti, gavo 
mietu per pečius. Tokia, ma
tyt, yra Rusijos paskirtis pa
sauly — būti. pūti ir nemalo
niai dvokti. 

• Dabartis kala raktą būsi
mos kartos gyvenimo durims. 

Vasaros metu dažnai ži-
niasklaida praneša, kad vie
noje ar kitoje valstijoje vėl 
įsiplieskė miškų gaisrai, kurie 
kasmet sunaikina tūkstančius 
akrų girių. Be abejo, prisime
name, kaip prieš keletą metų 
degė garsusis Yellovvstone 
parkas ir kokios neveiksmin
gos buvo žmonių, nors apsi
rūpinusių naujausia gaisrų 
gesinimo technika, pastangos 
gaisrą suvaldyti. Tik pati 
gamta, atsiuntusi rudens lie
tus ir žiemos pūgas, sustabdė 
naikinamąją ugnies galią. 

Miškų ir kitus tolygius 
gaisrus galėtume alegoriškai 
palyginti su mūsų planetoje 
nuolat įsiliepsnojančiais ir vėl 
išblestanėiais kariniais nera
mumais. Tik, deja. jų „se
zonas" niekad nesibaigia — 
nei sausros, nei lietūs, nei žie
mos speigai (nei iš esmės ir 
užsienio valstybių ar tarptau
tinių sąjungų pastangos) ne
sustabdo. O jeigu ir pavyksta 
sustabdyti, tai to proceso kai
na yra labai didele. 

Istorijos būvyje visuomet 
taip vyko — viena tauta kovo
jo su kita, stengdamasi įsigyti 
daugiau teritorijos, vergų, tur
tų ar garbės. Vienos tautos 
išliko, kitos buvo visiškai su
naikintos ir šiandien tik jų mi
glotos užuominos tebeminimos 
dulkėtuose enciklopecijų ar is
torijos knygų puslapiuose. 

Tačiau tie kariniai susi
dūrimai retai išsiplėsdavo pla
tesniu — ypač pasauliniu — 
mastu. Atvejų, kad ypač agre
syvūs užkariautojai savo gro
buoniškus siekius buvo išplėtę 
per visą kurį žemyną, arba 
net kelis žemynus, nėra labai 
daug. Vis tik šį šimtmetį tai 
pasitaikė porą kartų ir žmo
nijai teko pergyventi du pa
saulinius karus. Per kiek dau
giau kaip penkiasdešimt metų 
nuo paskutiniojo — Antrojo — 
pasaulinio karo pabaigos pa
vojus kilti trečiajam didžiajam 
sunaikinimui ne tik neišnyko, 
bet, tarytum Damoklo kardas, 
tebekybo virš galvos. 

Tiesa, šiuo metu yra keletas 
tarptautinių organizacijų, į 
kurias susibūrusios valstybės 

! mėgina atsiradusius nesklan-
\ durnus bei nesutarimus spręs-
! ti taikiu būdu, bet nei Jung-
I tinės Tautos, nei NATO ar 
1 Europos Sąjunga neturi pa

kankamai jėgos ir autoriteto, 
; kad veiksmingai tas užduotis 
1 atliktų. O jeigu ir atlieka, tai 
i taikos įgyvendinimo procesas 

užtrunka (ir tęsiasi) taip ilgai, 
kad iš esmės turi mažai įtakos 
kariaujantiems. 

Su neslepiamu rūpesčiu di-
! džiosios valstybės stebėjo vis 

didėjančią įtampą tarp Pakis
tano ir Indijos, kol ji išsiplėtė į 
abipusius karinius veiksmus. 
Tačiau šiuo atveju rūpestį dar 
didino faktas, kad abi vals
tybės neseniai įsirikiavo į 
branduolinius ginklus turin
čių pasaulio galybių eiles, e jų 
vadai garsiai tvirtino, kad, rei
kalui esant, tuos ginklus pa
naudotų karo veiksmuose. 
Kadangi atominių ginklų po
veikis nėra vietinio pobūdžio, 
o gali turėti ilgalaikių pasek
mių, net toli nuo konflikto vie
tos esantiems, branduolinio 
karo grėsmė vel pakele savo 
galvą iš migio, kuriame po 
šaltojo karo su Sovietų Sąjun
ga buvo prisnūdusi. 

Kai liepos 12 d. New Delhi 
' Indija ' ir Islamabad 'Pakista
nas) paskelbė, kad sustabdomi 
apie šešias savaites trukę ka
ro veiksmai, pasaulis, be abe
jo, lengviau atsikvėpė. Ar tai
ka tarp šių dviejų kaimyninių 
valstybių, turinčių ilgą nesu
tarimų istoriją, išsilaikys, bus 
pastovi, ar tas paliaubų laiko
tarpis skiriamas naujų gink
luotų pajėgų suteikimui ir pa
ruošimui, neaišku, bet šiuo 
metu. kaip sakoma, „vilkas 
nuo durų laikinai nuvytas". 

Beveik tuo pačiu metu, kai 
Indija ir Pakistanas paskelbė 
paliaubas, blykstelėjo kitas 
netikėtas gaisras: Taivano pa
reiškimas, kad jis atsiriboja 
nuo Kinijos, neberems „vienos 
Kinijos", t.y., įjungiant į ją ir 
Taivaną, kad. pasak preziden
to Lee Teng-tui, Taivanas ne
priklauso Beidžingui, nepai
sant , ką Kinija tvirtina. 

Tiesa, prez. Lee Teng-tui 
tiesiai nepasakė, kad Taiva
nas yra nepriklaus/znįį vals
tybe, bet davė suprasfi. kad 
jau 50 metų — nuo Chiang 
Kai-Shek laikų, ka ; Kinijoje 
komunistai nugalėjo naciona
listus, kurie pasitraukė į Tai
vano salą — tvarkosi savaran
kiškai ir nesiekia susijungti 
su Kinija, kuri neseniai sėk
mingai iš britų perėmė Hong 
Kongą. J a u tuomet Taivano 
vyriausybė griežtai pareišku
si, kad priešinsis bet kokiam 
inkorporavimui į Kiniją. 

Prez. Lee Teng-hui 12 metų 
sėkmingai vadovauja Taiva-
nui, įvedęs jį į demokratijos 
kelią. Kitą pavasarį jo kaden
cija baigiasi ir todėl norėtų 
užtikrinti tolimesnį laisvą, de
mokratinį rytojų. Jo pareiš
kimas ypač sujudino Beidžin-
gą, o galbūt nemažiau ir Va
šingtoną, turintį daug intere
sų ir įsipareigojimų Taivane. 
bet vengia atviros konfrontaci
jos su Kinija. 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Tęsinys 

Mano patirtis buvo 
tik mokykla ir mokytojai, o jų — ūkis, ūkio darbai . 
Turbūt pirmą sykį supratau, kad kalba be vargo rieda 
tik tarp žmonių, kurių patyrimas daug kur sutampa, o 
tikrai atsiveria, kai ilgiau pagyveni tais pačiais rū
pesčiais. Tada nebereikia žodžių kišenėje ieškoti. Vie
nu tarpu, kai šiaip taip mezgama kalba nutrūko, Sta
siukas, nuo lango atsisukęs, paklausė: 

— Kažin, Bajorinė ar jau laikys? 
— Dar ne. Reikės dar poros dienų. — paneigė tėvas. 
Pažiūrėjau pro langą ir aš. Pro daržinės galą buvo 

matyti plotelis vandens. Visa kita lindo už daržinės. 
— Ar ji didelė? — paklausiau. 
Iš mokyklos per tą daržinę jos visai nebuvo matyti . 

Man buvo naujiena, kad prie pat mokyklos bus ledo. 
Galėsiu su vaikais išlėkti. 

— Didelė, — vienu žodžiu paaiškino Stasiukas, o 
tėvas pridėjo: 

— Yra vaikams kur Įsilėkti. 
— Pakanka kur užpakalius atitrankyti, — prisidėjo 

ir motina. 
Man iš kažin kur atėjo mintis padaryti, ko ta Tina 

nebuvo padariusi. 

— Kaip ta bala tokioj vietoj atsirado? — paklausiau 
ir sužinojau, kad j i visai ne bala. 

Abu tėvai vienas per kitą papasakojo, kad čia kažin 
kada buvęs dvaras . Ne labai didėlis, bet vis tiek dva
ras Paskum atsi t ikę, kad vienas iš to dvaro pavel
dėtojų nusigyveno ir pardavė kitam. Tas atsikėlė iš to
liau. Ten gyveno kažin kur prie ežero, turėjo septynias 
dukteris , kurios buvo įpratusios laiveliais po ežerą 
plaukioti. Kai čia atsikėlė, be vandens labai nuobo
džiavo, vis zirzė grįžti atgal, tai tėvas sugalvojo joms 
čia pat iškasti ežerėlį. Iškasė. Padarė visom po valtį. 
Plaukiojo dainuodamos. Pasklido gandas apie septy
nias dainuojančias seseris. Pradėjo iš visur rinktis jau
nimas pasižiūrėti ir pasiklausyti. Žinoma, ne iš prastų 
trobų, bet iš apylinkės dvarų. Atsirado jaunų vyrų, ku
rie sėsdavo ka r tu paplūduriuoti. Net kar tu ir padai
nuoti. Skambėjo apylinkes miškai nuo poniško jauni
mo dainų, vakara is po plaukiojimo dainos ir juokas 
kėlėsi į pono rūmus . Daug smagių dienų ir smagių 
vakarų prabėgo, tik nė viena iš septynių negalėjo 
ištekėti: kol ežerėlį iškasė, kol valtis padirbdino, kol 
vakarais daugybę svečių vaišino, nebeliko tėvui pinigų 
pasogoms. Tada priėmė žentus į namus . Nors rūmai, 
sako, ir nemaži buvo, saviems vietos užteko ir dar liko, 
bet kai prisidėjo dukterų vyrai, paskum vaikai, pasi
darė taip ankšta , kad ėmė vienas ki tam pirštus min
džioti, vienas a n t kito šūkauti, vienas kitą niekada ne
būtais, negirdėtais vardais vadinti, — tėvai griebėsi 

už galvų, nes dvare pasidarė taip. kad nors imk plau
kus rautis, arba rėk ir per laukus bėk. Tada sušaukė 
visus žentus, visas dukteris su vaikais ant rankų ir 
pasakė, kad visą žemę padalins į tris laukus, laukuose 
atrėš po septynis rėžius, čia pat šalia rūmų pastatys 
visiem namus, o kai namai bus baigti, visi turės iš rū
mų išeiti ir savo namuose apsigyventi. Pro rūmus 
išvedė kelią, vienoje jo pusėje pastate šešis namus ir 
iškeldino visas šešias dukteris su vyrais, o pačią jau
niausią paliko rūmuose. Taip per viena vasarą kažin 
kuriais metais atsirado kaimas, kurį vėliau žmonės. 
pagal iš kažin kur suplaukusius bajorus. Bajorinė pra
minė. Kai visoms bajoraitėms reikėjo savo pačių ran
komis užsidirbti duona, nebeliko laiko ir po ežerėlį pa
siirstyti. Kartais tik jų vaikai dar pasiirstydavo ir po 
vandenį pasitaškydavo Iš pradžių dar visos skalbti 
sueidavo, bet kai tolokai šlapius skalbinius reikėjo 
niūkti, tai prie namu mažiems kūdreles išsikasė, o į tą 
— gyvuliai eidami gerti kraštus numynė, išmakojo. Vi
dury dar esanti giloka. net gražiu karosu galima pasi
gaudyti, bet pakraščiais per karščius karves jau su-
brendą atsivėsinti. Jų prosenelis buvo -uualvojęs ją 
užversti, bet iš kur žemių gausi. Kai purias kasė, tai 
žeme užpylė Degsnį. Pamiškėje buvo išdegusi duobe. 
kurios pakraščiais tik asiūkliai teaugo. Ponas visą že
mę ten ir suvarė, net kuprą supylė, kelia ąžuoliukus 
pasodino. Dabar ten Ąžuolynas. Ąžuolai nebeapkalina-
mi. Kai kada kurį nukirs, galės sužinoti, kiek metų 

kaimui. 
Panorau tą Bajorinę iš arčiau pamatyti. Vaikam la

bai rūpėjo ledas, abu pasisiūlė eiti kartu. Tėvas irgi 
kailinius užsimetė. 

Nuėjom, ledo. nors dar plonoko, buvo daug. Tikrai 
buvo kur visom septyniom bajoraitėm pasiirstyti. Aki
mis pamatavau. Bajorinė buvo pailga. Vienam gale 
bus galima įtaisyti gerą sukynę, ir dar daug vietos liks 
vaikams padžiūgauti. Tik pagalvojau, bet nieko nesa
kiau. Norėjau padaryti staigmeną. Taip ir aš dabar 
rašau tik todėl, kad visi šnekėjo mane padarius staig
meną. Tada taip negalvojau. Maniau išsiplepėsiu, pas
kum nepadarysiu — g a ' negausiu karties, gal rogučių, 
ir visi juoksis. 

Per naktį smagiai šalo. dieną irgi buvo šalta. Bajo-
rines pakraščiais vaikai jau mėgino leda Pagalvojęs ir 
vienaip ar kitaip, išsirengiau pas Poškų, tą gudriausią 
vyrą kaime, kaip Vincas j) prieš porą mėnesių aptarė. 
Nepažinau, bet reikėjo nuo ko nors pradėti Kas žino. 
gal iš tolo ir mačiau. Gal bažnyčioj, o gal net ir i 
Kalėdų eglutę buvo užėjęs. 

Pasibeldžiau. Pakvietė gana storas balsas. Troboj 
buvo abu tėvai ir turbūt sūnus su marčia, nes jauna 
moteris buvo pasilenkusi ant lopšio, kuriame klykavo 
ir spardėsi rubuilis kūdikis Neatsiminiau, kad kun 
nors bučiau kur matęs. Nežinodamas, ar jie yra mane 
matę. pasisakiau, kad esu mokytojas. 

'Bus daugiau 

» 
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APIE LGGRT CENTRO 
MEMORIALINIO 

DEPARTAMENTO VEIKLĄ 
Lietuvos gyventojų genocido tuvos laisves kovos sąjūdžio 

S K E L B I M A I 
įvairus Nekilnojamo turto 

ir rezistencijos tyrimo centro 
Memorialinio departamento 
darbuotojai 1995 m. parengė 
Lietuves Respublikos prezi
dento pasiūlytą .Atminimo 
ženklų, simbolių ir paminklų 
genocido aukoms ir asmenims, 
represuotiems už pasiprieši
nimą okupaciniams režimams. 
sukūrimo valstybinę progra
mų 1996-2000 metais". 

Pagal programą numatyta 
ir atlikta): 

pastatyti paminklus visoms 
devynioms Lietuvoje veiku
sioms partizanų apygardoms. 
-Jau pastatyti paminklai Algi
manto apygardos partizanams 
atminti Anykščių r.. Troškūnų 
miestelyje ir Didžiosios Kovos 
apyg irdos partizanams Šir
vintų r.. Gelvonų miestelyje. 
Šių paminklų autorius — 
skulptorius Jonas Jagėla; 

suprojektuotos ir pradėtos 
tvirtinti atminimo lentos prie 
pastatų -KGB, NKVD, MVD, 
MGB:, kuriuose buvo kanki
nami ir žudomi Lietuvos lais
vės kovotojai. Atminimo lentų 
autorius — Jonas Jagėla. 
Daugiau kaip 70 atminimo 
lentų jau pritvirtinta prie mi
nėtų pastatų, išlikusių Pa
nevėžio mieste, Biržų. Kupiš
kio. Pakruojo. Panevėžio. Pas
valio i" Rokiškio rajonuose. 
Per dvejus metus numatoma 
lentomis pažymėti visus to
kiu.- pastatus tjų Lietuvoje yra 
apie 400); 

suprojektuotas ir pradėtas 
statyti atminimo ženklas mū
šiu su okupantais vietose, prie 
buvusių partizanų slėptuvių, 
bunkerių, vadaviečių, parti
zanų užkasimo ir išniekinimo 
vietose. Šiemet numatoma to
kius atminimo ženklus pasta
tyti apie 70-yje vietų visoje 
Lietuvoje 

Perorganizavus centrą 1997 
m. sudaryta didelė — „Gyvo
sios atminties programa", api
manti labai platų klausimų 

50-metį ir 1999-uosius paskel
bus, Laisvės kovų minėjimo 
metais, parengėme Atsimini
mų apie tremties ir kalinimo 
vietas, Laisves kovų dalyvius 
rinkimo programą 1999-2000 
metais". Šiais ir kitais metais-
numatoma aplankyti kiek
vieną tremtinį, politinį kalinį 
ir surinkti jų atsiminimus pa
gal parengtą metodiką. Suda-' 
rytos anketos, klausimynai. 
pagal kuriuos stengiamės kuo 
nuodugniau apklausti nuken
tėjusiuosius nuo okupacijų: 

a1 tremties ir kalinimo vie
tas; 

b> anketa apie tremtinius, 
politinius kalinius, buvusius 
ginkluotojo ir neginkluotojo 
pasipriešinimo, politinius ka
linius, buvusius ginkluotojo ir 
neginkluotojo pasipriešinimo 
dalyvine; 

c.) anketa apie nusikaltimus 
žmoniškumui: 

dj anketa apie atmintinas 
vietas ir pastatytus pamink
lus. 

Atsiminimai renkami Aly
taus. Marijampolės. Utenos 
apskrityse bei Kauno rajone, o 
nuo antrojo pusmečio bus ren
kami Tauragės ir Telšių apsk
rityse. Visos paminėtos vietos 
yra aprašomos, užpildomas 
parengtas vietovių aprašas. 
Taip pat aprašomi vietose pas
tatyti paminklai — užpildo
mas paminklų aprašas. 

Šiuo metu aprašytos visos 
minėtos Jonavos, Jurbarko. 
Širvintų ir Trakų rajonų vie
tovės bei jose pastatyti pa
minklai. Baigiama aprašyti 
vietoves ir jose pastatytus pa
minkius Akmenės. Joniškio. 
Kelmės, Pakruojo, Šiaulių, 
Radviliškio,' Prienų^ Švenčio
nių rajonų. Renkama pirminė 
medžiaga apie atitinkamas 
Tauragės, Šilalės bei Šilutės 
rajonų vietoves. 

Vykdydami programą^bend
radarbiaujame su LR Kultu-

'ii "V 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU. 8VHKAT06 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas ftank Zapoki k Ot Mgr Auksė 
S. Kana kafea latuviakai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt9Sth8bMt 

Tat (708) 424-8664 
(773)561-8664 

GREIT PARDUODA 

oHc (773) 516-5959 
home (70C) 425-7160 
pager (70f) M6-4919 

RIMAS L. STANKUS 
«Grartas ir sąžiningas patam«vtrms 
> Nuoaavybkj įkainavimas vaitui 
• Perkama ir pa/duodama namue 
> Pensininkams nuolaida 

Širvintų rajono Gelvonų miestelio aikšte. Paminklo Didžiosios Kovos apygardos partiz-inarrLS atminti autorius 
- skulptorius Jonas Jagėla. 1998 m. paminklą pašventino Kaišiadorių vyskupas J Matulaitis. 

Nuotr. R. Trimonienės 

Greitai, kokybiškai, patikimai, 
prieinama kaina 

perrašome vaizdajuostes 
iš europinės i amerikietišką sis

temą ir atvirkščiai. TeL 708-
857-8096 arba, .Drauge" 773-

585-9500. Kviesti Daivą. 

spektrą, o šiemet, minint Lie- ros vertybių apsaugos depar-

. . t ' j te*^.*** ' 
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. Vilku kaime. Dievo Krėsk miške pastatytas atminimo 
letnje žuvusiems septyniems Žemaičių apygardai Šatrijos 
nu kuopos partizanams atminti Projekto autorius - Ro-

ickas. Nuotr R. Trimonienės 

tamentu. Jiems teikiame me
džiagą apie Įvykių, laidojimo 
vietas bei jose pastatytus pa
minklus del šių vietų įtrauki
mo į LR Nekilnojamųjų kul
tūros vertybių registrą. 

Bendradarbiaujame su žmo
nėmis, dalyvavusiais ekspedi
cijose į lietuvių tremties ir ka
linimo vietas. Remiantis jų 
teikiamais duomenimis, pra
dėta kaupti medžiaga apie 
tremties ir kalinimo vietoves 
bei tremtinių atminimui pas-, 
tatytus paminklus. 

Lankydamiesi pas nukentė
jusius asmenis, iš jų rinksime 
įdomias fotonuotraukas, iš la
gerių ir tremties parsivežtus 
rankdarbius, fotografuosime 
juos. Vėliau tą medžiagą per
duosime į Genocido aukų mu
ziejų, « o rašytinius atsimini
mus — į archyvą. Remiantis 
surinkta atsiminimų medžia
ga bus leidžiamas antrasis, 
pataisytas „Tremties ir kalini
mo vietų" leidimas, vardynai. 
Įdomesni autentiški atsimini
mai fiksuojami vaizdo ir garso 
juostose. Visa ši medžiaga su
darys Genocido aukų muzie
jaus fondą. 

Per kelerius metus vaizdo ir 
garso juostose įrašėme dau
giau kaip 100 vai. trukmės 
100 su viršum žmonių atsi
minimus, sukaupėme daug 
įvairios istorinės medžiagos. 

Šią vasarą vėl tęsime istori
nių dokumentų paiešką spe
cialiais ieškikliais. 

Sėkmingai bendradarbiau
jame su ./Tautos fondu", kuris 
maloniai sutiko perduoti video 
medžiagą, užfiksuotą pagal 
„Gyvosios istorijos" programą. 
Šiuo metu videomedžiaga šif
ruojama, sisteminama. 

Praėjusiais metais išplatino
me anketą tarp išeivių. Malo
nu, kad kai kurie atsiliepė ir 
atsiuntė atsakymus. 

Departamento darbuotojai 
kartu su Genocido aukų mu
ziejaus specialistais dirba la
bai svarbų darbą organizuoda
mi parodas. įvairius rengi
nius, skirtus Laisvės kovų mi
nėjimo metams. 

Labai prasmingai paminėta 
Partizanų diena gegužės 22 d. 
Vilniuje. 

Iškilmingi renginiai prasi
dėjo LR prezidentūroje, kur Jo 
Ekscelencija Lietuvos Respub
likos prezidentas V. Adamkus 
įteikė aukštus valstybės ap
dovanojimus — Vyčio kryžius 
itin pasižymėjusiems partiza
nams, jų ryšininkams ir rė
mėjams. Norilsko sukilimo da
lyviams. Deja, daugeliui — po 
mirties. 

Legendinio partizanų vado 
Jono Misiūno — Žalio Velnio 
apdovanojimą priėmėjo sūnus 
Jonas Misiūnas, LLKS De
klaracijos signataro Broniaus 
Liesio-Nakties — sesuo Danu
tė Liesyte. Apdovanotųjų žu
vusių apygardų vadų ir kitų 
pasižymėjusių partizanų ap
dovanojimus priėmė jų žmo
nos, seserys, vaikai ir anūkai. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

NAUJAS LIETUVOS VYČIŲ GARBĖS 
NARYS 

Išnuomojamas 6 
kambarių butas 2 aukšte, 

Cicero. 
Tel. 708^52-3552. 

• 

KMsECtC REALTOR8-
7922 S.PiaaaU Rd. 

• 4365 S-Archsf Av§. 

DANUTĖMAYER 
779-284-1900 

Jei norite parduoti ar pikti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
86-sis metinis suvažiavimas / 
seimas š. m. liepos 29 — rug
pjūčio 1 d. vyks Sheraton So-
ciety Hill viešbutyje, Phila-
delphia, Pennsylvania. Seimą 
globos Philadelphia 3-čia Vy
čių kuopa. 

Seimo pokylyje šeštadienį, 
liepos 31 d. vakare vykstan
čiame Sheraton Society Hill 
viešbučio pokylio, salėje, už 
nuopelnus Lietuva,i ir Lietu
vos Vyčiams į Garbes narius 
bus pakeltas veiklus vytis-
prelątas dr. kun. Juozas An-
derlonis. Norime visuomenei 
trumpai apibūdinti kun. An-
derlonio gyvenimo bruožus. 

Prelatas Juozas gimė Phila-
delphijoje, buvo vyriausias iš 
trijų brolių. Baigė Visų Šven
tų pradžios mokyklą bei Fr. 
Judge gimnaziją ir 1962 m. 
įstojo į St. Charles Borromeo 
seminariją. 1966 m. su aukš
čiausiais pažymiais įsigijo 

Vėliau vyko iškilminga ce
remonija prie partizanų gene
rolo Jono Žemaičio — Vytau
to paminklo, esančio prie 
Krašto apsaugos ministerijos. 
Tylos minute, pagerbus žuvu
sius laisvės kovotojus, iškil
mingas kalbas sakė šalies pre
zidentas V. Adamkus, krašto 
apsaugos ministras Č. Stanke
vičius, kariuomenes vadas J. 
Andriškevičius, LGGRT cent
ro generalinė direktorė D. 
Kuodytė, pirmasis Vilniaus 
mero pavaduotojas J . Imbra-
sas. Paskui partizanų ir jaunų 
Lietuvos karių rikiuotė nu
žygiavo į Vilniaus arkikatedrą 
baziliką, kur J.E. vyskupas J. 
Tunaitis aukojo Šv. Mišias už 
žuvusius partizanus. Po Mišių 
įvyko iškilminga ceremonija 
prie politinių kalinių, tremti
nių ir partizanų paminklo 
Lukiškių aikštėje. Čia kalbas 
sakė Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, Krašto apsaugos 
viceministras E. Simanaitis. 
LLKS vadas J. Čeponis ir kt. 

Po minėjimo Seimo pirmi
ninkas apsilankė Genocido au
kų muziejuje ir apžiūrėjo par
tizanų kovoms skirtą specialią 
ekspoziciją. Kiti iškilmingo 
laisvės kovotojų minėjimo ce
remonijos dalyviai susirinko 
Sereikiškių parke, ten įvyko 
šventinis koncertas, skirtas 
Partizanų dienai. 

Vėliau šventė tęsėsi Valaku-
piuose prie Tremtinių namu. o 
Partizanų dienai skirti rengi
niai baigėsi iškilmingu kon
certu Vilniaus filharmonijoje. 
kur buvo atliekama Juliaus 
Gaidelio kantata „Partizanu 
motina". 

Kęstutis Dumčius 
Memorialinio departamento 

direktorius 

bakalauro laipsnį. Kun. Juo
zas buvo išrinktas tęsti studi
jas Romoje — North American 
College ir įstojo į Jėzuitų pon-
tifikalinį Gregorian universi
tetą. 1968 m. kun. Juozas 
įsigijo teologijos bakalauro 
laipsnį, o 1970 m. jam buvo 
suteiktas licenciato laipsnis. 
1969 m. Šv. Petro bazilikoje 
Romoje kun. Juozas buvo įš
ventintas kunigu. Grįžo Phila-
delphijon ir pradėjo asistento 
ir pastoracijos darbus. 198^ 
m. kun. Juozas buvo paskir
tas klebono pareigoms ir įves
dintas Šv. Jurgio lietuvių pa-
rapijon. 1987 m. buvo suteik
tas teologijos daktaro laipsnis. 

1988 m. Lietuvos Vyčių or
ganizacija užmezgė ryšius su 
kun. Anderloniu ir pakvietė jį 
pavaduoti tada buvusį Centro 
valdybos dvasios vadą kun. 
Jurgelaitį. Kun. Anderlonis 
mielai sutiko priimti organi
zacijos dvasios vado pareigas. 
75-ame metiniame seime/ su
važiavime, vykusiame Wash-
ington, kun. Anderlonis buvo 
patvirtintas dvasios vadu ir 
koncelebravo pirmas šv. Mi-
šiaskaip Lietuvos Vyčių orga
nizacijos dvasios vadas. Jau 
vienuolika metų kun. Ander
lonis ir Lietuvos vyčiai puikiai 
sutaria. 

Kun. Juozas su kunigais 
draugais lankėsi Lietuvoje ta
da, kai buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Lietu
vos Vyčių padalinys „Pagalba 
Lietuvai" ruošė ekskursiją 
1993 m., kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 120 Lietuvos 
Vyčių. Kun. Juozas aukojo šv. 
Mišias ir pasakė įspūdingus 
pamokslus Kryžių kalne, Ši
luvoje. Aušros Vartuose ir Šv. 

One br. apt., heated with 
stove & refrigerator near 71" 
& Washtenaw. $350/mo. One 

month security deposit. 
CaO 773-476-8727. 

TECHNICIAN 
SpecialtyFieklTechnicianPersoowitfi 
piping «perience Waterwoffcs indas-
trial. Great pay, benefits, 401 K, class 
A CDL a plūs. Travel and drog.free a 
mušt. Sead resume to: Hydra-Stop, 
Iat, 3344 W. 127 tfa Street, ™ 
laa*IL*a4«*.Mia*sB«ak 

JDS CONSTRUCmON 
Kitchens. Badu, Deck*. Siding, 

Wood Floors. Interiot and Exterior 
Paiming. Also taking jobs in Beverly 
Shores & Union Pier. MI. Call John 
Wakekanskac tcL 708-614-1859. 

Speak Englith. 

Condo for sale by owner 
4131 W. 93 PI., Oak Lawn, IL 

3 bdrms, 2 batfas, 2 nd fl. 
$129,500. 

CaD teL 708-424-4087. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
Siaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. wu> 

Parduodamas 1 
pirmame aukite, netoli Marąuette 

Parko, ant Pulaski gatvės. Arti 
krautuvių ir susisiekimo. Kaina 

$55,900. Palikti žinutę. 
TeL 773-838-1373. -.-•» 

r sekmadienj, liepos 25 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecttcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Komatobruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindais celebrantas: svečias i i Lietuvos -

Tėvas Algimantas Gudaitis, SJ 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėnsvų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
5:00 ŠOKIAI ir ŽAIDIMAI vištoms 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Kazimiero koplyčioje, Vilniaus 
katedroje. 1996 m. su 3-čios 
kuopos nariais ir draugais 
kun. Juozas keliavo Lietuvon. 

Už jo daugelio metų tarna-

..Vorutos" savaitraščio leidėjas ir 
pnf savo darbo stalo Vilniuje 

vyr. redaktorius Juozas Veirinkevitius 
Nuotr. E. Aulaieio 

vimą • Dievui, katalikybei ir 
lietuviams 1998 m. kovo 14 d. 
kun. Juozas Anderlonis Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II buvo 
pakeltas į prelatus. 

Šių metų pabaigoje prela
tas Juozas švęs kunigystes su
kakti, todėl tinkama, kad pre
latas Juozas bus keliamas į 
Garbes narius seimo suvažia
vimo pokylyje, jo gimtajame 
mieste, Philadelphijoje. 

Džiaugiamės prelato Juozo 
Anderlonio ilgamete veikla, 
didžiuojamės jo pasiekimais. 
Jis tikrai vertas Lietuvos Vy
čių Garbės narystės ir mūsų 
visų pagarbos. 

Regina Juekaite-
Švobienė 

* Premjeras Rolandas 
Pakaas savo svečių rezidenci
joje Turniškėse nuolatos rengs 
neformalius susitikimus su 
įvairių sričių specialistais. Pir
mieji apsilankyti premjero re
zidencijoje antradienio pava
kare pakviesti aukštųjų mo
kyklų rektoriai. Vyriausybes 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
panašius susitikimus su įvai
rių visuomenės grupių atsto
vais R. Pakaas rengs maždaug 
du kartus per mėnesį. IBNS> 



GRAŽUS IR TURININGAS ŽURNALAS — 
„MUZIKOS BARAI" 

.Muzikos barai" yra muzikos 
ugdymui ir jos populiarinimo 
klausimams skirtas leidinys, 
pradėtas leisti dar prieškari
nėje Lietuvoje — 1931-siais 
metais. 

Kaip ir kiti tų laikų leidiniai 
karo ir okupacijų metais nesi
rodė. Buvo atgaivintas tik 
1989 m. Vilniuje. Pradžioje jis 
ėjo kaip mažos apimties lei
dinėlis, nors tiražas gana di
delis — 15,000 egz. (1992 m. 
jis jau siekė tik 1,200 egz.). 

Tačiau iš menkos apimties 
leidinio nuo praėjusių metų 
išsivystė i gana didelį žurnalą, 
kuri yra miela paimti į ran
kas. Tokio rimto, didelio ir 
gražaus leidžiamo muzikos 
žurnalo turbūt neturi ir gero
kai stambesnės valstybės. 

Paskutiniu metu „Muzikos 
barai" turėjo 56 puslapius, o 
nuo 1999 m. gegužės mėnesio 
(Nr. 5) padidėjo iki 72 pusla
pių. Šiame vėliausiai gautame 
numeryje daug vietos yra ski
riama Lietuvos operos ir bale
to teatrui. Yra pasikalbėjimas 
su šio teatro gen. direktoriumi 
Juliumi Andrejevu, plačiai ra
šoma apie 1999 m. .Kipro" 
laureatę sol. Sigute Stonyte, 
1999 m. „Kristoforo" laimėtoją 
sol. Vytautą Juozapaitį, savo 
50-metį švenčiant} sol. Bronių. 
Tamašauską. 

Žurnale skaitome ir apie 
žymiąją soliste Ireną Milke
vičiūte, kuri pernai debiutavo 
JLa Scalos", o šiemet — „Met
ropolitan" operos teatruose. 
Taip pat rašoma apie Lietuvos 
muzikos „Atžalyną" —jaunuo
sius atlikėjus, kurie dalyvavo 
„Atžalyno" festivalyje. 

Atskiru straipsniu yra atžy
mimas ir naujas Operos ir ba
leto teatre Vilniuje pastatytas 
fcviejų aktu baletas „Venecijos 
karnavalas", kurio premjera 
įvyko kovo mėn. pabaigoje. 

Nemaža puslapių yra pa
švęsta „Panoramai" — ilges
niems ar trumpesniems įvai
rių muzikinių įvykių ar as
menų pristatymams bei atžy-
mėjimams. Čia skaitome apie 
prof. Juozą Lingį (jo 80-jo gim

tadienio proga), Antaną Dva
rioną (100-mecio gimimo su
kakčiai paminėti), Hermaną 
Perelšteiną. 

Čia telpa ir Čikagoje pus
metį praleidusio muziko Algio 
Zaboro rašinys „Amerika — 
dainų kraštas". Jo ilgokame 
straipsnyje atžymimas — Š. 
Amerikos chorvedžių suvažia
vimas, kuriame, šalia pačio 
autoriaus dalyvavo ir kiti mū
sų tautiečiai chorvedžiai: D. 
Polikaitis, R. Mioriene, B. 
Mockienė, D. Viskontienė ir 
N. Benotienė. 

„Panoramos" puslapiuose 
trumpai atsispindi, galima sa
kyti, visos Lietuvos muzikinis 
gyvenimas, o tai yra gera do
kumentacija tiems, kurie atei
tyje bandys pažvelgti į praėju
sius laikus. 

„Muzikos barų" gegužės mė
nesio numeryje Aliodija Ruz-
gaitė rašo apie III šiuolaikinio 
šokio festivalį Vilniuje, kuris 
vadinosi „Naujasis Baltijos 
šokis "99". Margarita Dvario
naitė žurnale pažvelgia į klar
netistą Algį Budrį, kurį esame 
girdėję ir Amerikoje, o jo atlie
kama muzika skambėjo per 
šio krašto radiją. 

Bendrai imant, reikia pasa
kyti, kad „Muzikos barai" yra 
„talpus" žurnalas. Daug me
džiagos surinkta mažu šriftu, 
kad batų galima patalpinti 
kuo daugiau rašinių. Pagirti
na ir žurnalo techniškoji-puse 
— laužymas, geras nuotraukų 
bei iliustracinės medžiagos pa
rinkimas. Gana daug nuotrau
kų yra spalvotos. 

„Muzikos barus" leidžia Lie
tuvos Muzikų draugija. Vy
riausioji redaktorė Audronė 
Nekrošienė, redaktoriai — 
Rimtautas Garnelis ir Eglė 
Černiauskaitė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Gedi
mino pr. 32-2, 2001 Vilnius, 
Lietuva. 

Leidinys yra siunčiamas ir į 
užsienį. Oro paštu jis metams 
kainuoja 40 JAV dolerių. Visi, 
kurie domisi Lietuvos muziki
niu gyvenimu, turėtų susido
mėti šiuo žurnalu. 

Ed.Sulaitis 

LAIŠKAI m NUOMONĖS 
DĖL KOMUNISTINIŲ 
STABŲ ĮAMŽINIMO 

Pastaruoju metu „Draugo" 
dienraštyje pasirodė Broniaus 
Nainio, buv. PLB pirmininko, 
pora aktualių straipsnių 
(„Draugas", Nr. 128 - 1999. 
VD.2 d. — „Kiekvienas pagal 
savo pašaukimą" ir Nr. 131 — 
1999.VII.8 d. „Sovietiniai pa
minklai pas grybautojus"). At
sitiktinai baigiau skaityti ir 
prof. dr. Zigmo Zinkevičiaus 
atsiminimus „Kaip aš buvau 
ministru", išleistus 1998 m. 
Kaune. 

Taip pat teko plačiau pas
kaityti Lietuvoje birželio mėn. 
išleistą spaudą: JLietuvos ai
dą", „Lietuvos rytą", „Respub
liką" ir kt. su gausiais jų prie
dais. 

Visi šie skaitiniai tiesiog 
sukėlė šiurpą, parodė Lietuvos 
gyvenimo tikrą ar perdėtą 
vaizdą ir nesugebėjimą tvar
kyti valstybės reikalų. (Ir 
anksčiau tą žinojome, bet kaž
kaip praeidavo pro šalį.) Spau
dos neatsakingumas, asmeni
nė kritika, partijų rietenos ir 
noras ar nesugebėjimas dirbti 
žmonių ir visos Lietuvos, 
valstybes gerovei. Pažanga ei
na labai pamažu ir žmonių ne
pasitikėjimas valdžia auga. 
Tautinis ir dorovinis auklėji
mas mokyklose neranda vie
tos, o auginami kažkokie kos
mopolitai, bedvasiai „monst
rai". 

Visos trys valdžios: presi-
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• Šeštokai. Balandžio 18 d. 
šv. Mišiomis Šeštokų baž
nyčioje prasidėjo iškilmės žu
vusiems partizanams pami
nėti. Po šv. Mišių parapijos 
klebonas kun. K. Bekasovas 
pašventino koplytstulpį, pa
statytą buvusio partizano J. 
Karausko sodybos vietoje 
Naujosios Kirsnos kaime. J. 
Karausko sodyboje glaudėsi 
daugelis bebaimių kovotojų, 

dentūra, Seimas ir vyriausybė 
žiuri tik savo naudos, bet ne 
žmonių gerovės. Pastarosios 
dvi valdžios šakos — Seimas 
ir vyriausybė — nepajėgia at
sikratyti bolševikinio paliki
mo, nes vis) yra išėję komunis
tines mokyklas ir nepajėgia 
kitaip galvoti, o prezidento, 
nors ir nepraėjusio per bolše
vikinę „sąrangą", jo galia įsta
tymais suvaržyta. n 

Atlyginimai taip pat sukelia 
tautoje nepasitenkinimą, nes 
vieni gauna aukštus, o daugu
ma žemus. Nuo to ypač kenčia 
švietimas ir socialiniai reika
lai. 

Dar viena keistenybė. Teis
mo nubaustas kriminalinis 
nusikaltėlis — Seimo narys, 
nors ir sėdėdamas už grotų, 
tebegauna atlyginimą ir turi
mas Seimo nario privilegijas. 
Jei nėra atitinkamo įstatymo, 
tai Seimas turi paruošti ir jį 
priimti, bet nejuokinti žmo
nes. Seniau kai kurie valdžios 
pareigūnai buvo vadinami tik
rais vardais: pataikūnais ir 
prisiplakėliais, o dabar — pa
tarėjais ir konsultantais, bet 
lygiai čiulpia valstybes biu
džetinį iždą. 

Šiuo metu iškilo nauja pro
blema — komunistinių stabų 
Įamžinimas. Atsirado versli
ninkas, pradėjo rinkti bolše
vikinių vadų skulptūras ir ga
benti į Grūtu mišką. Valdžios 
institucijos neturi apsispren
dimo ir ieško išeities, nes ir 
viešoji opinija pritaria. Versli-

Sabonio viešbutis Palangoj. 

ninkas nesnaudžia ir gabena t 
savo mišką, tikėdamas uždirb
ti iš žioplinėjančių „grybauto
jų" gražaus pinigėlio. Kadangi 
apie bolševikinius stabus jau 
daug rašyta, tai plačiau ne
nagrinėsiu, bet pareikštu ir 
savo nuomonę, nes ir iš mūsų 
šeimos vyriausioji sesuo su 
šeima buvo ištremta į Sibirą. 
Ji buvo tikra vargdienė, augi
no 8 vaikus, o devintojo lau
kėsi (gimė tremtyje). Tremti
nių vargus žinome, tai apie tai 
nerašysiu. 

Ar tokiems tautos naikinto
jams reikia atstatyti pamink
lus, kad dar gyvi KGBistai, 
stribai ir komunistai galėtų 
jais pasigrožėti ir dar kartą 
nulenkti prieš juos galvas? 
Gal tas miškas partizanų 
krauju aplaistytas, gal net ant 
sugriuvusių bunkerių stabų 
statulos stovės? Ar jau dingo 
valdininkų žmogiškas jaus
mas ir atsakomybė prieš poli
tinius kalinius, partizanus ir 
tremtinius? 

Pagalvokime ką darome! 
Ar yra bent viena tauta ar 

valstybė, kad okupantams ir 
tautos naikintojams statytų 
paminklus ir muziejus. Gyvie
ji liudininkai išmirs, o tautos 
naikintojų paminklai stovės. 

Imkime pavyzdį iš žydų. 
Kiek Hitleriui ir kitiems na
cinės Vokietijos vadams žydai 
pastatė naikinimo stovyklose? 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

NESUPRANTAMI 
MOTYVAI 

„Draugo", Nr. 128, liepos 2 
d. laidoje, laiškų skyriuje, bu
vo išspausdintas JAV aviaci
jos pik. ltn, (pens) Donato 
Skučo ir JAV LB tarybos pre
zidiumo pirmininko, laiškas 
antrašte „Nesuprantamas el
gesys". Perskaitęs šį laišką, 
galiu patvirtinti jo paties tei
gimą, kad rašydamas jis tikrai 
nežino visų aplinkybių ir fak
tų šiame reikale. Galbūt, bū
damas geriau susipažinęs su 
JAV kariniais (UCM) ir Lietu
vos įstatymais, bei mano sta
tusu Lietuvoje, dirbant Krašto 
apsaugos ministerijoje, laiško 
autorius nebūtų padaręs šių 
neteisingų užmetimų Krašto 
apsaugos ministrui Česlovui 
Stankevičiui ir man, Krašto 
apsaugos generaliniam ins
pektoriui. 

Iš patirties žinome, kad tei
gimai, pareikšti spaudoje, ne
būtinai atitinka tikrovei. Aiš
kumo dėliai noriu priminti 
pik. Skučui, kad Lietuvos pi
liečiui JAV (statymai netaiko
mi. 

Jei, prieš rašydamas į spau
dą, jis būtų pasitikrinęs ir 
paklausęs manęs (aš irgi JAV 
LB tarybos narys) dėl straip
snio, pasirodžiusio „Lietuvos 
ryte", mielai būčiau supažindi
nęs jį su esama padėtimi,kuri 
buvo labai gerai žinoma mi

nistrui Č. Stankevičiui. Dezin
formacija ir diskreditavimas 
asmenų, dirbančių Lietuvos 
valstybės atkūrimo procese, 
pasitarnauja tik Lietuvos 
priešams. 

Algimantas Garsys 
Pik, JAV USMC (Pens) 

Lietuvos Krašto apsaugos 
generalinis inspektorius 

KEISTAS LAIŠKAS 

S. metų „Draugo" liepos 2 
dienos numeryje skaitėme 
JAV aviacijos pik. ltn. Donato 
Skučo laišką, kurio tikslas lie
ka neaiškus. Yra viešai žino
ma, kad pik. Skučas vienoje ar 
kitoje srityje yra talkinęs atsi
kuriančiai Lietuvos kariuome
nei. Už parodytą gerą valią ir 
įdėtas pastangas jam pridera 
visų lietuvių padėka. 

Pik. Skučo laiško pradžioje 
minima JLietuvos ryto" žinu
tė. Žinios apie Lietuvos ka
riuomenę, paprastai, gauna
mos iš oficialių šaltinių. Ne
žinome, kiek tiksli ir patikima 
JLietuvos ryto" žinutė ir jos 
turinys. Dėl neįprasto, karinės 
drausmės klausimo kėlimo 
bendrojoje spaudoje, kyla 
klausimas: ar pik. Garsys tar
nybinės drausmės yra subor
dinuojamas pik. Skučui"? Jei
gu pik. Garsys yra jam subor
dinuotas, ' tai pik. Skučas 
drausmines priemones turėjo 
taikyti kariuomenėje, o ne kel
ti spaudoje. 

Tikriausiai pik. Skučas yra 
girdėjęs JAV laivyno pėstinin-
kų-marinų korpo šūkį JSem-
per fi". Tai santrumpa loty
niško posakio „Semper fidelis" 
— „visad ištikimas". Sunku 
įsivaizduoti, kad pik. Garsys, 
tame korpe praleidęs didelę 
gyvenimo dalį, būtų tą šūkį 
pamiršęs ir rizikavęs ne vien 
savo karjera ir pensija. 

Pagaliau pik. Skučo atvirai 
pareikšta nuomonė, kad Kraš
to apsaugos ministras „nesu
geba reaguoti ir tyliai sutvar
kyti šią padėtį" kariniu atžvil
giu yra paslėptas grasinimas 
ir kurstymas prieš jį. 

Pik. Garsys,' po operacijos 
Floridos ligoninėje jau baigia 
sveikti ir apie rugpjūčio pra
džią grįžta į Lietuvą prie savo 
pareigų — kariuomenės gene
ralinio inspektoriaus — regu
liariai eiti. 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

GAL GALITE PADĖTI? 

Kadangi bendradarbiauja su 
Lietuvos medicinos darbuoto
jais ir padedu, kuo galiu, me
diciniškais reikmenimis prof. 
A. Kriščiūnas, Kauno univer
siteto klinikos vadovas man 
pateikė prašymą, kurio šiuo 
metu negaliu patenkinti, to
dėl kreipiuosi į skaitytojus, 
gal galite mums padėti. 

Dėl sunkios ekonominės 

susitikti su čia pasislėpusiais 
buvo atvykęs A. Ramanaus
kas-Vanagas. Iškilmėse daly
vavo Seimo narys J. Galdikas. 
Lazdijų rajono meras A. Mar
gelis, generolo A. Ramanaus
ko-Vanago duktė V. Skokaus-
kienė. N. Kirsnos kultūros 
namuose susirinkusiems šven
tes dalyviams koncertavo Laz
dijų, Druskininkų, Alytaus 
tremtinių ir politinių kalinių 
ansambliai. 

Nuotr. Onos Ruiėnieaės 

būklės Lietuvoje mediciniškas 
techninis aprūpinimas nėra 
pakankamas. Labai trūksta 
kai kurių specialių aparatų 
diagnostikai, gydymui ligonių 
ir studentų mokymui. Šiuo 
metu ypač reikia šių prie
taisų: 

1. Cistometras, slėgiui šla
pimo pūslėje išmatuoti. Gali 
būti naudotas, bet dar vei
kiantis. 

2. TENS skausmui malšinti 
aparatai. 

3. Kompiuteris — naudotas 
—su 486 procesorium — įdo
miau ligoniam praleisti die
nas. Daugumas jų turės keisti 
profesįją, o darbas su kompiu
teriu yra viena iš alternatyvų. 
Du ar trys kompiuteriai būtų 
du ar triskart geriau. 

Kas gali šiuo reikalu padėti, 
prašau kreiptis mano adresu, 
telefonu ar faksu. Iš anksto 
didelis ačiū nuo prof. A. Kriš
čiūno, reabilitacijos ligonių ir 
manęs. 

Adresas: Liudas Jagminas, 
MD, 61 Orange St., Bridgevva-
ter, MA 02324; tel. ir faksas 
508-697-6602. 

Liudas Jagminas, MD 
Bridgewater, MA 

KUR SIUVĖJAI IR 
KIRPĖJAI? 

Štai „Draugo" 1-mas pusla
pis (birž. 18 d.): kariūnas duo
da priesaiką. Na, vyrukas 
tvarkoj. Bet, žiūrėk į užpaka
lyje išsirikiavusius jo drau
gus: visų kelnės apsmukę ir 
visų švarkų rankovės per il
gos. Atrodo, lyg vyresnių bro
lių išaugtas uniformas dėvi. 
Ir visi su „virvėm" per pečius 

— akselbantais, rodos, va
dindavo. Kam tos „virvės"? 
Paprastai tik generolų, admi
rolų ir prezidentų adjutantai 
„virves" dėvi, o ne kiekvienas 
karininkas. 

Vėl — JDraugo" 1-mas pus
lapis (liepos 2 d.): brig. gen. 
Kronkaitis duoda kariuome
nės vado priesaiką. Kas blo
gai? Nagi, atkreipkit dėmesį į 
plaukus. Per ilgi — kyšo iš po 
kepurės. Kas ne kas, bet 
Kronkaitis, praleidęs, visą 
karjerą Amerikos aviacijoj, 
turėtų žinoti, kaip apsikirpti 
ir pavyzdį kitiems duoti. 

Linkiu Lietuvos kariuome
nei gerų siuvėjų ir kirpėjų! 

Karolis (Charles) 
Ruplėnas 

Chicago, IL 

Š. m. liepos 14 dieną, Angelas Sargas nusivedė į 
Viešpaties Sodus šios žemės gražią gėlelę 

A. t A. 
RENATĄ SLONSKYTĘ 

Netekusiems Jos, liūdintiems tėveliams ALDONAI ir 
BALIUI SLONSKIAMS, broliui ANDRIUI, sesutėms 
RAMONAI ir LAURAI bei jų šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą. 

Krikšto mama Eglė Germanienė su šeima. 

pusseserės Vidos Tumasonienes šeima, 

pusbrolio Jono ir Rasos Vazbių šeima 

A. t A. 
eJUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, Jo žmonai LĖLE, dukroms VIDAI ir RIMAI su 
šeimomis bei kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

/ Adienė 

J. Andrejauskienė 

A. Balbatienė 

P. Budininkas 

K.Gaiiauskienė 

A. G. Grimai 

A. V. Gruzdžiai 

M.Miklienė 

V. Palčiauskienė 

O. J. Pupininkai 

St. Petersburg draugai: 

E. Purtulienė 

S. Salienė 

VI. Stoškus 

O.Šiaudikienė 

I. M. Šilkaičiai 

V. Tumasonienė 

P. Vaškelienė 

S. S. Vaškiai 

I. Volodka 

H. Žitkienė 

A-tA. 
JUOZUI ŽVYNIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai LIALEI, jo dukroms 
VIDAI, žentui DANJEL su šeima, RIMAI su šeima, 
giminaičiams DANGUOLEI, PETRUI, ŠARŪNUI ir 
COLLEEN GRIGANAVIČIAMS su šeima bei kitiems 
giminaičiams nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Birutė Sekmakienė 

Viktoras, Phaedra ir Alexandras Sekmakai 

Myron ir Rita Bezdicek 

Mūsų mielam Prieteliui 

A . t A . 
•JUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, jo žmonai LEOKADIJAI, dukroms RIMAI ir 
VIDAI, dukterėčiai DANGUOLEI GRIGANA-
VIČIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Dagmara Jurciene 

Leokadija Kašubiene 

Genė ir Adolfas Armaliui 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Fedcral Savings and Loan \< 
Assoctatlon of Chicago 

2212 VVcst Cerauk Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

• * * * • • « . * ^ 

Patarnautam Čikagos ir ApyUnksą Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dar reikia laimėjimui do
vanų, dar toli gražu iki jų 
krūvelės viršaus... Vienas 
„Draugo" vasaros šventės ma
lonumų yra stebėti savo bi
lietėlį, kai jų numeriai skel
biami, tikėtis, kad laimužė 
šyptelės ir į mūsų pusę. Juo 
daugiau laimėjusiųjų, tuo dau
giau šypsenų — atneškite vie
ną kitą malonią ,,šypsenėlę-
dovanelę"' į „Draugo" adminis
tracijos raštinę. Labai iš anks
to dėkojame. 

Viligailė Lendraitiene, 
„Nerijos" t un to tuntininkė. 
bus šių metų JAV Vidurio ra
jono ,Ateities aidai" skautų 
stovyklos Rakė jūrų skaučių 
pastovyklės viršininkė. Ji ir 
jos talkininkės jau yra paruo
šusios plačios apimties įdo
mią programą jaunosioms sto
vyklautojoms. 

Šv. Onos novena Brighton 
parke vyks liepos 18-26 die
nomis Fatimos Marijos bažny
čioje (2751 West 38th Place). 
Pamaldos - anglų kalba. Dau
giau žinių gausite tel. 773-
927-2421. 

Čikagos ir apylinkių 
skautams ir skautėms au
tobusas į JAV Vidurio rajo
no stovyklą, ruošiamą Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi
gan iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte išvyks trečiadieni, 
liepos 28 d., 7:30 vai. ryto. Visi 
renkasi 7 vai. r. Dėvimos sto
vyklinės darbo uniformos. Ke
lionė autobusu į abi puses — 
55 dol. asmeniui. Autobusas 
išvažiuos punktualiai; besivė-
luojančių nebus laukiama. Au
tobusu stovyklon vykstančių 
daiktai bus gabenami sunk
vežimiu. Kada daiktus suvežti 
bus pranešta artimiausiu lai
ku. Kilus klausimams — 
kreipkitės j tuntininkus. 

Dr. Eugenija ir Kazys 
Kriaučiūnai, gyvenantys 
Clarendon Hills, IL, švęsdami 
50 metų vedybinę sukakti, 
prisiminė ir Draugo tbnd.j. 
jam įteikdami 600 doi.. tuo pa
siekdami 1,000 dol. įnašų ir 
tapdami DF garbės nariais. 
Sveikiname naujus D F garbes 
narius sukaktuvių proga, la
bai dėkojame už gausią para
mą ir linkime ilgiausių metų. 

Daugiau negu 300 skau
čių ir skautu užsiregist
ravo dalyvauti LSS JAV 
Vidurio rajono stovykloje, 
š.m. liepos 28-rugpjūčio 7 d. 
vyksiančioje Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan. 
Kviečiami broliai ir sesės iš 
Čikagos, Detroito, Clevelando 
ir Omahos. Informacijas su
teiks jūsų tuntininkai arba 
stovyklos viršininkas v.s. fil. 
Romas Rupinskas, tel. 630-
887-0189. 

Čikagos skyriaus ramo-
vėnai rengia metinę išvyką į 
gamtą, į International Friend-
ship Gardens ( Michigan City, 
IN), prie nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos preziden
tams pasodintų eglių ir jų gar
bei pastatytų paminklėlių. 
Išvyka įvyks liepos 25 d., sek
madienį. Aplankymas, pager
bimas - 12 vai. Čikagos laiku. 

Nepamirškite, kad jau 
netoli „Draugo" vasaros 
šventė gamtoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje (prie mūsų 
dienraščio patalpų). Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r., 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o, be to, 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Visi 
kviečiami, visi bus maloniai 
sutikti. Iki pasimatymo! 

DR. MEČISLOVAS VITKUS CICERO 
LIETUVIŲ TARPE 

Po „Dainavos" ansamblio koncerto apdovanotas Jaunimo centro valdy
bos pirmininkas Vaclovas Momkus dėkoja alytiškiams atlikt ams už jų 
dainas ir šokius Nuotr. Edvardo šula ič io 

Inž. Algirdas Stepaitis 
Dainavoje įvyksiančioje Lietu
viškų studijų savaitėje skaitys 
labai aktualią paskaitą: JŽe-
mes alyva ir Lietuva". Joje jis 
palies apskritai alyvos svarbą 
ir reikšmę žmonių kasdienos 
gyvenime ir konkrečiai kalbės 
apie Mažeikių naftos ir Bū
tingės terminalo įnašą Lietu
vos ūkiui. Ši studijų savaitė, 
rengiama Lietuvių Fronto bi
čiulių, Dainavoje vyks rug
pjūčio 8-14 d. 

Brighton Parko parapijie
čiai džiaugiasi, kad Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčia vasaros metu yra vė
sinama. Kitas patogumas -
galima naudoti vežimėlį su 
ratukais, nes nesant laiptų, į 
bažnyčią lengva įvažiuoti. Be 
to, kur pasikalbėti? Sekmadie
niais po mišių jūs galite susi
tikti draugus, pažįstamus ir 
neskubėti į namus. Mišios 
Švč. M. Marijos Nekalto prasi
dėjimo bažnyčioje sekmadie
niais vyksta tokia tvarka: 7:30 
val.r. ir 9 val.r. - anglų kalba, 
10:30 val.r. - lietuviškai, 12 
vai. - ispaniškai. 

Naujoji Šv. Ra i to knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje! 
Jos kaina - 20 dol., su per
siuntimu - 30 dol. 

Trad ic inę met inę J ū r o s 
d iena, š.m. liepos 25 d., sek
madienį, Union Pier, Mich., 
rengia Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje jūrų šauliai ir 
šauliai. Šventėje dalyvaja 
LŠSI Vadas M. Abarius, Det
roito „švyturio", Čikagos Gen. 
T. Daukanto, „Klaipėdos" jūrų 
šaulių kuopos ir Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės šaulės 
ir šauliai. 

Programoje : 10:30 vai. r. 
„Gintaro" vasarvietėje JAV ir 
Lietuvos vėliavų pakėlimas. 

11 vai. r. vasarvietės rajone 
— gamtoje pamaldos. 

12:30 vai. p.p. — tarptau
tiniame „Draugystės" sode
lyje, Ind. — Šaulių, Ramo-
vėnų, birutininkių tradicinės-
metinės Lietuvos Respublikos 
prezidentų pagerbimo apeigos. 
Po aukščiau minimų apeigų, 

visi kviečiami dalyvauti Union 
Pier Lietuvių drauguos „Gin
taro" vasarvietėje rengiamoje 
gegužinėje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvos Vyčių gegužinėje, vykusioje Pasaulio lietuvių centro sodelyje, 
susirinkusius savo dainomis linksmino Artūras Blažukas ir Povilas Stro-
lia. N'uotr. Indrės Tijūneliones 

Ar jūs niekada nesvajo
jote išmokti šokti tempera
mentingų Lotynų Amerikos 
šokių, tik nežinojote kur? Ši 
puiki proga atėjo! Čikagos 
Grand Parke (600 S. Michigan 
Ave rytinis kvartalas) šią sa
vaitę prasidėjo kasmetinis Či
kagos vasaros šokių festivalis, 
kuriame galima bus išmokti 
ne tik Lotynų Amerikos, bet ir 
kitų egzotiškų šalių (Kongo, 
Gvinėjos) bei tradicinių euro
pietiškų šokių. Penktadienis 
bus pašvęstas čarlstonui, šeš
tadienis - rumbai, sekmadie
nis - valsui. Penktadienį ir 
šeštadienį šokiai vyksta nuo 6 
iki 9:30 val.v.. sekmadienį -
nuo 2 iki 5 vai.p.p. Įėjimas -
nemokamas. 

Menų festivalis - Čikagos 
centre! „Chicago tribūne" 
laikraštis šį savaitgalį prie 
Tribūne Tower (435 N. Michi
gan Ave) rengia įvairiausių 
menų šventę, kurioje dalyvaus 
daugiau kaip 200 menininkų 
iš Čikagos ir visos Amerikos. 
Svečius ir dalyvius linksmins 
muzikantų ansamblis. Šešta
dienį ir sekmadienį festivalis 
vyks nuo 10 val.r. iki 6 val.v., 
sekmadienį - nuo 10 val.r. iki 
5 vai.p.p. Įėjimas nemokamas. 

„Ravinia' 99" - kasmetinis 
Čikagos muzikos festivalis tę
siasi. 

Liepos 16 d., penktadienį, 
pianistas A. Watts skambins 
L. van Beethoven kūrinius. Su 
pianistu kartu koncertuos ir 
Čikagos simfoninis orkestras. 
Pradžia - 8 val.v. 

Liepos 17 d., šeštadienį, Či
kagos simfoniniam orkestrui 
Amerikos kompozitorių kūri
nius diriguos dirigentas Mar-
vin Hamlisch. Pradžia - 8 
val.v. 

Liepos 18 d., sekmadienį. 
Čikagos simfoniniam orkest
rui dinguos kompozitorius 
John WilHams. Programoje -
muzikinės ištraukos iš ameri
kietiškų kino filmu. Pradžia -
7 vai. 

Festivalis „Ravima' 99" vyk
sta Čikagos priemiestyje 
Highland Parke. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 847-266-5100 
ir faksu -847-266-0641. 

Čikagos vaiku muziejus 
N'avy Pier vasarą veikia kas
dien nuo 10 val.r. iki 5 vai.p.p. 
Ketvirtadienio vakarais - nuo 
5 vai. v. iki 8 val.v. - nemoka
mas įėjimas į „Family night" 
šeimų pramogas. Tel. 312-527-
1000. • 

ĮDOMUS IR NEĮPRASTAS 
VYSKUPO P. BALTAKIO 

PAMOKSLAS 

1999 m. birželio 27 d. Hut-
tenfeldo (Vokietija) R. K baž
nyčioje lietuvių išeivių vysku
pas Paulius Baltakis, OFM. 
suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą dešimčiai Vasario 16-
osios gimnazijos mokinių. Sut-
virtimą priėmė: Julija Čejavs-
kaja (iš Lietuvos). Darius Da
mijonaitis (iš Vokietijos), Fer
nando Tunelis (iš Brazilijos), 
Lina Šmitaitė (iš Vokietijos), 
Renata Girčytė (iš Brazilijos), 
Gediminas Tiuchta (iš Vokieti
jos), Beata Komarnickaja (iš 
Lietuvos). Marija Simanavi
čiūtė (iš Lietuvos), Dovilė Ko-
pūstaitė (iš Lietuvos) ir Goda 
Andrijaitytė (iš Lietuvos). 

Visų ypatingą dėmesį pa
traukė vyskupo P. Baltakio 
pamokslo žodžiai. Vyskupas 
perskaitė šv. Mykolo parapi
jos rBayonne, NJ) jaunimo, 
taip pat besiruošiančio priimti 
Sutvirtinimo sakramentą, 
mintis apie Sutvirtinimo sak
ramento metu gaunamų sep
tynių Šventosios Dvasios do
vanų aktualumą kiekvieno 
žmogaus asmeniniame gyve
nime. Susidomėjimas pamoks
lu dar kartą patvirtino seniai 
žinomą tiesą, kad jaunimas 
mieliau klausosi ir priima sa
vo bendraamžių mintis, negu 
vyresniųjų pamokymus, nors 
ir kokie jie gilūs ar aktualūs 
bebūtų. Tai, kad jaunimas yra 
daug labiau priklausomas ir 
lygiuojasi į savo bendraam
žius, yra ypač svarbu šiandie
ninėje evangelizacijoje. 

Po šv. Mišių Sutvirtinimo 
sakramentą priėmę mokiniai, 
jų artimieji ir draugai buvo 
pakviesti į gimnazijos valgyk

lą, kur prie šventinio stalo 
juos pasveikino direktorius, 
parapijos komitetas. Moki
niams taip pat buvo įteiktos 
prisiminimo dovanėlės. 

Kun. Alfonsas Kelmelis, 
Vasario 16-osios gimnazijos 

kapelionas 

A-NYKA-NTUŪNAS 
ŠVENČIA JUBILIEJŲ 

Šiomis dienomis jubiliejinį 
gimtadienį švenčiančiam poe
tui Alfonsui Nykai-Niliūnui, 
gyvenančiam Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, premjeras Ro
landas Paksas išsiuntė sveiki
nimo telegramą. „Lietuvos vy
riausybės vardu nuoširdžiai 
sveikinu jus su garbinga 80-
ies metų gyvenimo sukaktimi, 
- teigia R. Paksas. - Talentin
ga jūsų poezŲa taurina gimto
sios Lietuvos žmonių sielas, 
leidžia pajusti tvirtą ryšį su 
Tėviškės žeme,-įkvepia atkak
liam darbui ir kūrybai". Prem
jeras telegramoje taip pat pa
linkėjo poetui stiprios sveika
tos ir ilgo, laimingo, kūrybingo 
gyvenimo. <Eiu) 

A. KEZIO NUOTRAUKOS 
- KAUNO MUZIEJUJE 

Šią savaite Maironio lietu
vių literatūros muziejuje Kau
ne atsidaro žinomo išeivijos fo
tomenininko, aktyvaus Lietu
vos meno propaguotojo Ameri
koje Algimanto Kezio paroda 
„Lietuva XX šimtmetyje". 
Naujoji paroda, kurioje foto
menininkas prisimena XX 
šimtmetyje lankytas Lietuvoje 
vietas ir išgyventas akimir
kas, skirta Lietuvai tūkstant
mečių sandoros proga.' Paro
dos atidaryme, be paties auto
riaus, dalyvaus menotyrininkė 

Žymusis mikrochirurgas, 
Vilniaus universiteto Medici
nos fakulteto docentas, Vil
niaus universitetinės „Raudo
nojo kryžiaus" ligoninės Re
konstrukcijos ir mikrochirur
gijos skyriaus vedėjas dr. Me
čislovas Vitkus liepos 11d. da
lyvavo lietuvių pamaldose šv. 
Antano parap. bažnyčioje, o po 
jų susitiko su tautiečiais sek
madieniniame pabendravime 
parapijos pastate. 

Šis vyresnes kartos Lietuvos 
medicinos darbuotojas į Cicero 
užsuko, grįždamas iš XII 
Tarptautinės plastinės rekon
strukcijos ir mikrochirurgijos 
kongreso, įvykusio birželio 26 
- liepos 2 d. San Francisco 
mieste. Kongrese jis dalyvavo 
kartu su savo sūnumi, irgi jau 
pagarsėjusiu mikrochirurgu, 
dr. Kęstučiu Vitkumi ir jų mo
kiniu — Virginijum Burnei-
kiu. Šie trys lietuviai atstova
vo Lietuvai šiame pasaulinia
me mikrochirurgu kongrese, 
norėdami susipažinti su kitų 
kraštų šios srities darbuotojų 
pasiektais atradimais. 

1923 m. Pagrybės kaime, Ši
lalės rajone gimęs dr. M. Vit
kus, 1949 m. baigęs Kauno 
universiteto Medicinos fakul
tetą, yra mikrochirurgijos Lie
tuvoje pradininkas, 1980 m. 
kartu su savo sūnumi, dr. 
Kęstučiu sėkmingai pngydęs 
nupjautą ranką. 1988 m. už 
savo darbus yra gavęs Lietu
vos valstybinę premiją. 

Garbingą svečią Cicero lie
tuvių susirinkime pristatė dr. 
Petras Kisielius, kuris, kaip 
vėliau paaiškėjo, daug dr. M. 
Vitkui padėjo, kuomet šis pir
mą kartą (1979) viešėjo Ame
rikoje, iškviestas artimų gimi
nių — Juzės ir Jono Žeb
rauskų (Juzė yra svečio teta). 

Savo pranešimo pradžioje 
dr. M. Vitkus dėkojo ir dr. An
tanui Razmai, taip pat nema
žai talkinusiam jo pirmojo vi
zito Amerikoje metu. Šių žmo
nių dėka jam buvo galimybė 
apsilankyti daugelyje ligoni
nių ir pasisemti daug moksli
nių žinių. 

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
Lietuva nuo Amerikos anks
čiau mikrochirurgijos srityje 
buvo atsilikusi maždaug 8 me
tais, tačiau dabar tas skirtu
mas vis mažėja. Jis pats jau 
trečią kartą vieši Amerikoje ir 
vis įgauna daugiau patirties. 

Pranešėjas pažvelgė ir į pir
mąją raudonųjų okupaciją, ka
da okupantai bandė Lietuvą 
sunaikinti. Tada sekė antroji 
okupacija, kuomet vėl atėjo, 
bet kaip žmonės sako „pamir

šo išeiti". Jo nuomone, yra ly
giai svarbios dvi datos: Vasa
rio 16-ji ir Kovo 11-ji. 

Dr. M. Vitkus trumpai prisi
minė ir liūdnus reiškinius Lie
tuvoje. Jis negalintis suprasti, 
kodėl 25,000 vaikų nelanko 
mokyklų, pažymėjo, kad Lie
tuvos valdžia nepajėgia kovoti 
su mafija. Jo nuomone, reikė
tų uždaryti maisto gaminių 
importą iš užsienio, nes Lietu
va žemės ūkio kraštas ir pati 
gali visko pasigaminti. 

Kai kuriuos pranešėjo pa
aiškinimus paryškino ir pokal
bio vedėjas dr. P. Kisielius, 
kuris pakvietė klausytojus 
diskusijoms. Taip daugiau ne
gu valandą laiko buvo bend
rauta su svečiu iš Vilniaus. 

Dr. M. Vitkus dėkojo ne vien 
tik Cicero, bet ir kitiems lietu
viams už tai, kad jie visada 

buvo jautrūs Lietuvai, juos rė
mė. Jis pristatė ir į susibū
rimą atėjusią, dabar 8 metus 
Čikagoje gyvenančią Gražiną 
Budreikienė iš Tauragės, ku
rią Lietuvoje turėjęs progą 
pagloboti. Ji čia buvo atvykusi 
su savo vyru Medardu ir 3 
metų amžiaus sūneliu Deivi-

'du. 
Žymusis svečias iš Lietuvos 

prieš Kongresą San Francisco 
mieste turėjo progą viešėti Los 
Angeles mieste, kur susitiko 
su geru pažįstamu, prel. J. 
Kučingiu, o po to dar buvo nu
vykęs ir į Seattle. Iš čia liepos 
7 d. pajudėjo į Čikagą ir sve
čiavosi LB Cicero apyl. pirmi
ninko Raimundo Rimkaus na
muose. Liepos 13 d. jis per 
Londoną išvyko atgal į Vilnių, 
kur jo laukia nemaža darbų. 

Jo sūnus — dr. Kęstutis, ku
ris nevažiavo į Čikagą, Vilnių 
turėtų pasiekti liepos 18 d. 

Ed. Šulaitis 

Vilniaus „Raudonojo kryžiaus* ligoninės plastinės rekonstrukcijos vado
vas dr. Mečislovas Vitkus savo paskaitą Cicero lietuviams skaitė liepos 
11d. Kair-eje - dr. Petras Kisielius. Nuotr. Edvardo Šulaičio 

Mikrochirurgijos Lietuvoje pradininkas dr. 
pranešimo davė ir asmeniškų patarimų 

Mečislovas Vitkus po savo 
Nuotr Edvardo Šulaičio 

Eglė Jaškūnienė, Kauno vals
tybinio dramos teatro aktorius 
Petras Venslovas, muzikai 
Skaidra Jančaitė ir Raimon
das Eimontas. Praėjusių metų 
rudenį Lietuvoje savo septy
niasdešimtmečio jubiliejų A. 
Kezys pažymėjo fotografijų pa
roda „Būties fragmentai". (Bui 

ĮKURTAS BAŽNYTINIO 
MENO MUZIEJUS 

Kauno senamiestyje yra 
įkurtas Bažnytinio meno mu
ziejus. Taip muziejaus steigi
mo iniciatoriai tikisi geriau 
prižiūrėti ir apsaugoti ar
kivyskupijos bažnyčiose su
kauptus vertingus meno kū
rinius. 

Kaip pranešė Kauno arki
vyskupijos spaudos tarnyba, 
arkivyskupo metropolito Si
gito Tamkevičiaus pasirašy
tu dekretu atkuriamas 1935-
1944 metais Kaune veikęs 
Bažnytinės dailės muziejus. 
Jam paskirtos patalpos Kauno 
arkivyskupijai priklausančia
me pastate miesto senamies
tyje, Vilniaus gatvėje. 

Kauno arkivyskupijos baž
nytinio meno komisija, aplan
kiusi daugelį arkivyskupijos 

bažnyčių, įsitikino, kad dėl 
nepakankamos sakralinio me
no kūrinių priežiūros bei ne
tinkamo saugojimo, ilgainiui 
jie gali nukentėti arba būti 
išgrobstyti. <EIUI 

Rašytojas Jurgis Gliaudą 
gimęs liepos 4 d. — būtų tą 
dieną sulaukęs 93 metų, deja, 
jau penkeri metai kaip jo ne
bėra. Paliko daug knygų. Vy
tau tė Žilinskaitė, viena žy
mesnių Lietuvos dabar rašy
tojų, kartą laiške pasisakė — 
susižavėjusi J. Gliaudos roma
nu „Šikšnosparnių sostas". Ji 
apgailestavo, kodėl Gliaudą 
Lietuvoje nežinomas, visiškai 
nėra jo knygų... Girdi, be vie
no antro kalbinio netikslumo, 
šis romanas yra beveik še
devras, nes jame taip ryškiai 
atsispindi išeivijos problemos, 
ypač daugumos išeivių vaikų 
praradimas tautine (kartais ir 
moraline) prasme. V. Žilins
kaitė, sakė, pageidautų, kad ši 
Gliaudos knyga ir daugiau jų 
būtų perspausdinta Lietuvoje. 

Kas tuo pasirūpins? Vis tik, 
Jurgis Gliaudą iš romanistų 
išeivijoj buvo populiariausias 
ir daugiausia literatūrinių 
premijų laimėjęs. A.R. 

SKELBIMAI 
t 

• Akcijų, bonu bei kitų 
ver tybių p i rk ime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7760 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888479-7730. (ak.) 
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• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk.) 
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