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Reikalaujama garantijų, 
kad „Lietuvos naftos" 

kūrimas netaps Lietuvos 
turto grobimu 

Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) -
Kuriant akcinę bendrovę „Lie
tuvos na f t a " , e n e r g e t i k o s 
įmonės bus privatizuojamos tik 
jas parduodant ir t ik tarptaut i 
nio konkurso tvarka, pirma
dienį pažadėjo vyriausybės ir 
energetikos ministerijos vado
vai, susitikę su Seimo konser
vatorių frakcijos nariais. 

Susitikime Seimo konservato
riai domėjosi, pagal kokius 
įstatymus ketinama privati
zuoti didžiausius šalies ener
getikos objektus, jei juos numa
toma išbraukti iš j au egzis
tuojančio privatizuojamų objek
tų sąrašo. Opozicijos atstovai 
nuogąstavo, kad šios įmonės ga
li būti privatizuojamos, kit iems 
atidavus išmokėti jų skolas ir 
taip išgrobstant įmonių turtą . 

Konservatorių frakcijos nariai 
taip pat pageidavo, kad įstaty
mo projekte būtų numaty ta ri
boti būsimosios įmonės kapita
lo dalį, kuria turės teisę įsigyti 
kuri nors viena užsienio bend
rovė. Vienas realiausių preten
dentų dalyvauti „Lietuvos naf
tos" privatizavime yra Rusijos 
„LUKoil" įmonė. 

Praėjusią savaitę Seimui bu
vo pateiktas įstatymo projektas 
dėl bendrovės „Lietuvos nafta" 
sukūrimo. I ją įeitų keturios di
džiausios Lietuvos naftos kom
panijos — „Būtingės nafta", Ma
žeikių „Nafta", „Lietuvos ku
ras" ir „Biržų naftotiekis". 

Projekte numatyta, kad pir
muosius trejus naujosios įmonės 
veiklos metus valstybės kapita
las jame būtų ne mažesnis nei 
51%, vėliau — ne mažesnis nei 
34%. įstatymo projektas taip pat 

numato, kad įmonėje dalyvau
jančios užsienio bendrovės turi 
užt ikrint i naftos importo ir 
eksporto per Būtingės termi
nalą garantijas, garantuoti naf
tos tiekimą į „Mažeikių nafta", 
suteikti ir garantuoti kreditus 
Lietuvos naftos ūkio įmonių 
plėtrai ir rekonstrukcijai, pa
teikti naftos žaliavų, savo kaina 
ir kokybe galinčių konkuruoti 
su Roterdamo naftos biržoje per
kamos naftos žaliavos kaina. 
Mažinant darbuotojų skaičių, 
skir iant ir atleidžiant įmonės 
valdybos ir stebėtojų tarybos 
pirmininką, Lietuvos valstybei 
tur i būti palikta veto teisė. 

Tokios išlygos Seimo konser
vatoriams atrodo nepakanka
mos. Frakcijos narys Gediminas 
Vagnorius susitikime sakė, kad 
tokios išlygos negarantuoja, jog 
Lietuvai ateityje bus palikta tei
sė naudotis Būtingės naftos ter
minalu ir siūlė į traukti šią 
nuostatą į įstatymo projektą. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas sakė, kad kompromi
siniai sprendimai bus svarstomi 
tuo atveju, je i p i rmad ien į 
sudaryta ekonomikos komiteto 
darbo grupė parengs atit inka
mus pasiūlymus iki įstatymo 
priėmimo. įstatymo svarstymas 
ir priėmimas numatytas trečia
dienio ir ketvirtadienio plena
riniuose posėdžiuose. 

Opozicijos atstovų nuomone, 
per dvi dienas neįmanoma pa
rengti projekto, kuriame būtų 
atsižvelgta į visas pasiūlytas 
al ternatyvas, todėl plenarinia
me posėdyje gali būti pri imtas 
Seimo daugumai pr i imt inas 
sprendimas. 

Seimas nutraukė 
Tauro banką tyrusios 

komisijos darbą 
Vilnius, liepos 4 d. (AGEP) -

Susidūrus su didžiuliu politiniu 
pasipriešinimu, vargu ar pa
vyks išsiaiškinti 10 milijardų 
dolerių „padidinto pelningumo 
programos" istoriją, sako Seimo 

Sprogimas Kauno 
elektrinėje 

Kaunas , liepos 9 d. (AGEP) -
Sekmadienio vakarą Kauno 
Termofikacinėje j ė g a i n ė j e 
įvykus sprogimui, Kauno gy
ventojai neteko karšto vandens. 
Pataisius sprogimo termofikaci
nėje jėgainėje padarinius, ant
radienį popiet kauniečiai jau 
turėtų gauti karštą vandenį. 
Kaip sakė Kauno Termofikaci
nės elektrinės direktorius Al
fredas Sabaliauskas, sekmadie
nio vakarą elektrinėje įvykusio 
sprogimo padariniai buvo pra
dėti tvarkyti iš karto, todėl jau 
pirmadienio vakarą vandeniu 
pradėti pildyti šilumos t inklai . 

Antradienį, 7 valandą ryto 
elektrinėje paleista vandens cir
kuliacija, o popiet užkūrus 
katilą, ketinama miestą aprū
pinti ir karštu vandeniu. 

Gaisro priežastys, pasak A. 
Sabaliausko, paaiškės po dviejų 
savaičių tyrimo, kurį AB „Lie
tuvos energija" general in io 
direktoriaus Rimvydo Rukšėno 
įsakymu atliks speciali energe
tikų komisija. Dėl techninio 
gedimo kilęs sprogimas sekma
dienio vakarą suniokojo vieną iš 
jėgainės transformatorių. 

Buvę Lietuvoe ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Algirdas Saudargas (kairėje) ir Margarethe 
af Ugglas (dešinėje) susitiko birielio 29 d. Vilniuje vvkusiame Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos tarybos posėdyje. Posėdi sveikinusi M. af t^glaa pastebėjo, kad Lietuvos „socialistinei 
vyriausybei" ėmusis „populistinių priemonių" eko-iomika tapo destabilizuota Todėl, anot jos, 
svarbu, kad į naująjį Seimą ateitų krikščionys <Wtr>okratai ir konservatoriai. Anot kito svečio, 
Europos Krikščionių Demokratų Sąjungos prezidente VVim van Velzen, „A- Saudargas ir V. Land
sbergis — Europoje gerai žinomi politikai". Pasak jo, kadangi artimiausiu metu bus daromi pagrin
diniai sprendimai dėl -tojimo i Europos sąjungą, labai svarbu, kad Lietuvos vyriausybė būtų 
stabili". Nuotr. R. Jurgaičio „Lietuvos ryte" 

V. Landsbergis reikalauja 
ištirti Tauro banko programą 

Vi ln ius , liepos 8 d. (AGEP) — Germanui bei patraukti atsako-
Seimo opozicijos vadas Vytautas mybėn buvusiuosius Lietuvos 
Landsbergis apkaltino Seimo Banko valdybos pirmininką Ka-
valdybą ir daugumą, vyriausy- zį Ratkevičių bei energetikos 
be, Tauro banką bei Generalinę ministrą Algimantą Stasiuky-
prokuratūrą tuo, kad buvo su- ną. Šie pareigūnai bei preziden-
trukdyta toliau dirbti parlamen- to kanceliarijos vedėjas Andrius 
to laikinajai komisijai, tyrusiai Meškauskas pasirašė tarpinin-
10 milijardų dolerių padidinto kavimo r a š t u s t i r i amaja i 
pelningumo programą. programai. 

Praėjusią savaitę Seimas nu- Trečiadienį spaudos konferen-
t a rė sustabdyti šios komisijos cijoje V. Landsbergis teigė, kad 
įgaliojimus. Komisija buvo pa
reiškusi rimtą susirūpinimą dėl 
padidinto pelningumo progra
mos per Tauro banką jau pada
rytos ar galimos žalos Lietuvos 
finansų sistemai bei tarptauti
niam prestižui. Ji taip pat reko
mendavo pradėti apkaltos pro
cesą Seimo kancleriui Neriui 

A. Meškauskas pasirašė žo
džiais „valdžios vardu" ir suabe
jojo, ar tai buvo padaryta be 
prezidento žinios. Remdamasis 
komisijos išvadomis, opozicijos 
vadas teigė, kad yra įvairių 
parodymų nesutapimų, doku
mentų klastočių. Pasak jo, 
vyriausybė atsiriboja nuo Tauro 
banko protokolo dėl 500 milijo
nų dolerių, nors jame parašyta, 
kad ji pritaria. „Tai kas meluo
ja — patikimas bankas, ar pati
kima vyriausybė?", klausė Vy
tautas Landsbergis. 

Lietuvos prezidentas 
inicijuoja mirties bausmės 

sustabdymą 
Vilnius, liepos 5 d. (AGEP) - procesą, siekiant, kad Lietuvo-

Lietuvos prezidentas Algirdas je būtų panaikinta mirties baus 
Brazauskas paskelbė, kad užves 

narys socialdemokratas Riman
tas Dagys, vadovavęs ją tyrusiai 
laikinajai komisijai. Trečiadie
nį padarytą Seimo sprendimą 
sustabdyti laikinosios komisijos 
darbą jis įvertino kaip „akivaiz
dų nenorą išsiaiškinti". Anot R. 
Dagio, „Toks padidintas dėme
sys komercinio banko intere
sams demonstruoja poli t inę 
orientaciją". 

Praėjusią savaitę komisija už
darame Seimo posėdyje supažin
dino par lamentarus su išvado
mis dėl 10 milijardų dolerių 
padidinto pelningumo progra
mos, kuri buvo vykdoma per ko
mercinį Tauro banką. 

Komisijos nuomone, tokios 
programos yra patogios „nešva
riems pinigams išplauti", nes 
lėšos patenka į banką anksčiau, 
nei sutvarkomi dokumentai. 
Ekspertų nuomone, kadangi 
sunku būna išsiaiškinti pinigų 
kilmę, programa naudojama pi
nigų neteisėtai kilmei užslėpti. 

R. Dagys priminė, kad komi
sija nustatė, jog tarpininkavimo 
programai parašus yra padėję 
k e t u r i te isės t a m neturė ję 
pareigūnai — buvęs Lietuvos 
banko valdytojas Kazys Ratke
vičius, buvęs energetikos mi
nistras Algimantas Stasiuky
nas , Seimo kancleris Ner is 
Germanas bei prezidento kance
liarijos vedėjas Andrius Meš
kauskas . 

Komisija siūlė pradėti Seimo 
kancleriui apkaltos procesą, 
tačiau, n u t r a u k u s tolimesnį 
komisijos tyrimą, pasiūlymas 

Prezidentas ragino ruoštis 
Lietuvos istorijos 1,000-mečio 

minėjimui 
Vi ln ius , liepos 5 d. (AGEP) — zauskas paminėjo Vilniaus uni-

prezidentas Algirdas Brazaus
kas paragino ruoštis 2009-ai-
siais metais sukankančiam Lie
tuvos rašytinės istorijos tūks
tantmečiui . 

Penktadienį Filharmonijoje 
kalbėdamas Valstybės dienos — 
Mindaugo karūnavimo 743-iųjų 
metinių minėjime, prezidentas 
daugiausia dėmesį skyrė Lietu
vos istorijai ir jos įamžinimui. 

Prezidentas apgailestavo, kad 
iki šiol nėra sulaukta daug 
konkrečių pasiūlymų rašytinės 
istorijos tūkstantmečio minėji
mui . 

Tarp pateiktų darbų A. Bra-
— 
atmestas . Dagio nuomone, „to
k i u būdu pasitraukta nuo poli
t inės atsakomybės". 

Pasak jo, komisija turėjo tirti 
toliau ir išsiaiškinti, ar padidin
to pelningumo programa buvo 
pradėta — „ar įsuktas finansinis 
mechanizmas ir padaryta mate
r ial inė žala Lietuvai". Pasak 
Seimo nario, „Lieka labai daug 
abejonių dėl Tauro banko — ar 
j i s nusižengė, ar nenusižengė 
į s ta tymui" . Jis taip pažymi: 
„Lieka neatsakyta į klausimą, 
a r reikia kelti baudžiamąją 
bylą, ar ne". 

Tačiau, įvertinant moralinę 
pusę, sakė R. Dagys, neabejoti
n a , kad ta i gal pavykusi, o gal 
nepavykusi afera. 

versiteto Istorijos fakulteto 
dekano Alfredo Bumblausko pa
rengtą išsamią ..Lietuvos tūks
tantmečio programą", apiman
čią dailę, akademinę ir populia
riąją leidybą. įdomų sumanymą 
pateikė nelietuviu kilmės JAV 
verslininkas Victor Politis. 
sukūręs emblemą „Lietuva 
2009: 1,000 rašytinės istorijos 
metų" ir pasiūlę? aropaguoti ją 
visame pasaulyje Kaip vieną iš 
priemonių Lietuvos tarptauti
niam įvaizdžiui gerinti. 

Kad pastangos nebūtų pad
rikos, fragmentišk *, reikalinga 
speciali valstybine jubiliejaus 
programa", pabrėžė prezidetas 
ir pasisiūlė ją gk >oti. 

A. Brazauskas sreiškė viltį, 
kad sutvarkyta Kompleksinė 
Vilniaus pilių teritorija taps 
ilgaamžės Lietuvos istorijos 
panteonu ir pabrėžė būtinybę 
rekonstuoti Vilniaus senamies
tį. „Kalbų apie senamiesčio 
unikalumą laika- baigėsi, tas 
pat pasakytina apie deklaraci
jomis ir gražiais norais, bet ne 
darbais, grįstus ketinimus — tu
rime įteisinti nuosavybę, paska 
tinti suinteresuotumą investici
joms, derinti valstvbės, jos sos
tinės ir visų trokštančiųjų pri
kelti senamiestį naujam atgimi
mui interesus", pabrėžė prezi
dentas. 

30 Seimo narių siūlo atšaukti 
Seimo kanclerį 

Vilnius, liepos 9 d. (AGEP) — 
Antradienį 30 Seimo narių įtei
kė Seimo pirmininkui pareiški
mą, siūlydami atšaukti Seimo 
kanclerį Nerį Germaną iš uži
mamų pareigų. Remiantis Sei
mo Statutu, tokį pasiūlymą gali 
pateikt i penktada l i s Seimo 
narių, t.y. 29 parlamentarai. 
Pareiškime remiamasi parla
mento laikinosios tyrimų ko
misijos išvadomis. Ši komisija 
tyrė 10 milijardų kreditinės lini
jos Tauro bankui istoriją ir 
valstybės pareigūnų suteiktų 
garantijų teisėtumą. 

Pareiškime nurodoma, jog 
„Seimo Statutas Seimo kanc
leriui nenumato teisės pasira
šyti tarpininkavimo raštus ir 
ga ran tuo t i už komercinius 
bankus", todėl kancleris N*. Ger
manas. 1994 m. birželio 27 d. 
pasirašydamas garantinį raštą 
Tauro bankui, „viršijo savo 
įgaliojimus". Tai tvirtinama ir 
išvadose Seimo komisijos, ku
rios įgaliojimus Seimas praėju
sią savaitę sustabdė. 

Ta pati komisija nustatė, kad 
kanclerio išsiunčiamų raštų 

mė. Tai pažymima liepos 5 d. iš
platintame Lietuvos prezidento 
atstovo spaudai pareiškime. 
Prezidento nuomone, kol šis 
klausimas nebus galutinai iš
spręstas, mirties bausmės Lie
tuvoje neturėtų būti vykdomos. 

Dabar Lietuvoje bausmės 
įvykdymo laukia devyni nuteis
tieji myriop. Paskutinis nuo
sprendis įvykdytas prieš metus, 
kai buvo sušaudytas žurnalisto 
Vito Lingio nužudymo organiza
torius Borisas Dekanidzė. Bir
želio mėnesį prezidentas atme
tė du malonės prašymus. 

Pareiškime pažymima, kad 
prezidentas pradės šį procesą, 
„vadovaudamasis žmoniškumo 
principu, siekdamas paspartin 
ti Lietuvos integraciją j Europa 
ir atsižvelgdamas į daugumos 
Europos valstybių požiūrį į mir
ties bausmės vykdymą". 

Prezidento pareiškimas pa
skelbtas praėjus savaitei po Eu
ropos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos sesijos, kurioje Lie
tuva kartu su Latvija. Rusija ir 
Ukraina buvo paraginta pa
skelbti moratoriumą mirties 
bausmės vykdymui. 

„Sveikinu tokj prezidento 
sprendimą ir tikiuosi, kad Eu 
ropos Taryba sutiks jj labai pa
lankiai", korespondentui pa
sakė Lietuvos delegacijos ET 
Parlamentinėje Asamblėjoje va
dovas Algirdas Gricius. Jis sakė 
kreipsiąsis į tarptautines orga
nizacijas, kad Lietuvai būtų su
teikta pagalba gerinant ilgam 
laikui nuteistųjų kalėjimo saly 
gas. Pasak A. Griciaus, neoficia 
liai tokia parama Lietuvai pa-

registracijos knygoje jrašas apie 
1994 m. birželio 27 d. garantinį 
raštą yra suklastotas. Išvadose 
nurodoma, kad šis raštas įregis
truotas kaip raštas Užsienio 
reikalų ministerijai dėl vizos 
Seimo nariui Karoliui Snežko 
„Tai, kad kanclerio klastotė 
sąmoninga, patvirtina faktas, 
nurodytas komisijos išvadose: 
Užsienio reikalų ministerija tos 
dienos ir to numertio rašto dėl 
K. Snežko vizos nėra gavusi", 
pažymima pareiškime dėl N. 
Germano atšaukimo iš Seimo 
kanclerio pareigu. 

Tačiau, pačiame Pareiškimo 
tekste, kurį pasirašė daugiau 
nei penktadalis Seimo narių, 
įsivėlė klaida. Kanclerį N. 
Germaną, siūloma atšaukti, re
miantis „Konstitucijos 219 ir 
220 straipsniais". Tuo tarpu 
Konstitucija, kurioje tėra 154 
straipsniai, apskritai neregla
mentuoja Seimo pareigūnų at
šaukimo procedūros. Tokių 
pareigūnų, įskaitant Seimo 
kanclerj . atšaukimo tvarką 
nustato Seimo Statuto 219 ir 
220 straipsniai. 

Derinamas Lietuvos ir 
Prancūzijos gynybinio 

bendradarbiavimo planas 
Vilnius, liepos 8 d. <AGEP' -

Pirmadienį Vilniuje derinamas 
Lietuvos ir Prancūzijos arti
miausių metų gynybinio bend
radarbiavimo planas. Nuo penk
tadienio Lietuvoje viešinti 
aukštų Prancūzijos karininkų 
delegacija posėdžiauja su Lie
tuvos Krašto apsaugos ministe
rijos Tarptautinių ryšiu depar
tamento pareigūnais. Ketinama 
suderinti visus bendradarbia 
vimo plano punktus, kurie vė
liau bus peržiūrėti Paryžiuje ir 
tuomet planas bus pasirašytas. 

Prancūzijos generalinio štabo 
viršininko pavaduotojo divizijos 
generolo Alain Faupm vadovau
jami karininkai jau susitiko su 
ministru Linu Linkevičiumi. 

kariuomenes vadu generolu Jo
nu Andriškevičiumi, lankėsi 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komitete. Prancūzijos ambasa
doje. 

Dvišalis gynybinio bendra
darbiavimas tarp Lietuvos ir 
Prancūzijos pradėtas 1994 m. 
pasirašius tarpvyriausybinę su
tartį. Nuo tada i Lietuvą at
vyksta Prancūzijos kariuome
nės k o n s u l t a n t a i , kasmet 
Klaipėdos uostą aplanko šios 
šalies kariniai laivai, patirtimi 
keičiasi karo akademijų studen
tai. Prancūzija taip pat yra su
teikusi nemažai materialinės 
paramos Lietuvos ginkluoto
sioms pajėgoms. 

A. Brazauskas tikisi gerų 
santykių su Rusija 

Bona, liepos 4 d. 'AGEP) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, kad balsuo
dami už Rusijos prezidentą Bo-
ris Jelcin, Rusijos piliečiai 
„parėmė dar ryžtingesnį refor
mų įgyvendinimą" 

„Tai sudaro palankias prielai
das aktyviam Rusijos dalyvavi
mui tarptautinės bendrijos veik
loje", pažymi Lietuvos preziden 
tas pareiškime, kurį išplatino 
prezidento spaudos tarnyba. Pa
reiškimas padarytas per prezi
dento vizitą Vokietijoje. 

A. Brazauskas tikisi, kad 

žadėta, jeigu būtu sustabdytas 
mirties bausmės vykdymas. 

įstojusi į Europos Tarybą 1993 
m. ir vėliau ratifikavusi Euro
pos Žmogaus teisių ir pagrindi 
nių laisvių konvenciją, Lietuva 
neprisijungė prie konvencijos 
Šeštojo protokolo, kuris, su tam 
tikromis išlygomis, draudžia 
mirties bausmės taikymą. 

— Maskvoje širdies priepuo
lis ištiko žmogaus teisių kovo
toją Sergej Kovaliov, ir lie
pos 8 d. jis paguldytas į ligo
ninę labai rimtoje būklėje Kar 
tu su Andrėj Sacharov jis 10 
metų kalėjo gulage ir tremtyje. 
Aktyviai dalyvavo ir Lietuvos 
pogrindinėje rezistencijoje. 

Lietuvos ir Rusijos santykiuose 
ir toliau vyraus ..geros kaimy
nystės ir tarpusavio supratimo 
dvasia". Prezidentas pabrėžė, 
kad laisvi, demokratiniai Rusi
jos rinkimai yra svarbus indelis, 
įtvirtinant šioje šalyje demokra
tinius principus. 

Antrąja vizito Vokietijoje 
dieną, prezidentas Barazauskas 
Bonoje susitiko su šios šalies 
prezidentu Roman Herzog. vė
liau - maždaug dvi valandas 
kalbėjosi ir pietavo su kancleriu 
Helmut Kohl. 

KALENDORIUS 

Liepos 11 d.: Hv Benediktas, 
abatas (480-543 m.'. Europos 
globėjas: Kipras. Olga. Rimte 
nis. Skaidrė. 1940 m. prasidėjo 
pirmieji sovietų vykdomi masi 
niai lietuvių suėmimai Lietu 
voje. 

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, vyskupas 
(1871-1927), Bonifacas Bru
nonas). Jūra. Vita. 1882 m. 
gimė visuomenininkas.lietuvių 
literatūros istorikas Mykolas 
Biržiška. 1909 m įkurtas 
..Draugas". 1920 m Maskvoje 
pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos taikos sutartis, pagal 
kurią ir Vilnius pripažintas Lie
tuvai 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

STASIO BUTKAUS ŠAULIU 
KUOPOS METINĖ 

GEGUŽINĖ 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
gegužinėn sekmadieni, birželio 
30 d. vykusion „Pilėnų" sto
vyklavietėje, arti Manchester 
miestelio, susirinko gražus 
būrys šaulių, jų draugų ir svečių 
iš arti ir toli. Diena graži, 
saulutė nešykštėjo svečius pa
šildyti šiltais spinduliais. 

Šeimininkavo kuopos vadas 
Jonas Sostakas ir būrys jo tal
kininkų. Svečiai buvo vaišinami 
ant anglių keptu jaučiu ir ki
tais skanumynais. Buvo paruoš
tas gausus maisto bufetas. 
Rimgaudas Švoba rūpinosi gėri
mais ištroškusiems. Vyko ir lai
mėjimai, kuriuos pravedė Lidi
ja Mingelienė ir Regina Juškai
tė. Vladas Staškus turėjo iš
statęs savo parodėlę „IV šokių 
šventė 1972 m.". Įvairiose laik
raščių iškarpose matėme 1972 
m. dalyvavusius šokėjus iš Det
roito ir Clevelando. Taip taip 
matėme tų metų JAV preziden
to žmoną Patricia Nixon nusifo
tografavusią su įvairiomis šokių 
grupėmis. Visi gegužinės daly
viai buvo patenkinti savo lai
mėjimais ir maloniai tarp drau
gų gamtoje praleista sekma
dienio popiete. 

Regina J u š k a i t ė 

GEORGE PERLES 
GOLFO TURNYRAS 

Lietuvių futbolo žvaigždės ir 
buvusio Michigan State univer
siteto futbolo komandos trenerio 
George Perles trečiasis golfo 
turnyras vyks pirmadieni, liepos 
15 dieną, Paint Creek Country 
Club laukuose, Lake Orion, Mi
chigan. Golfo dieną rengia 
„Pagalba Lietuvai" komitetas, 
vadovaujamas Lietuvos Vyčių 
Garbės nar io Robert Boris. 
Garbės komitetą sudaro kar
dinolas Adam Maida, Michigan 
gubernatorius John Engler, 
JAV senatorius Spencer Abra-
ham, JAV Kongreso atstovas 
Joe Knollenberg. Komiteto na
riai George Perles, Michigano 
Generalinis prokuroras Frank 
Kelley ir Detroito futbolo 
komandos treneris Wayne Fon-
tes. Dauguma golfo žaidėjų ne 
lietuviai, tačiau savo dalyvavi
mu sutelktomis lėšomis padeda 
sumokėti medicinos reikmenų 
siuntų į Lietuvą išlaidas. Golfo 
dienoje dalyvavimo kaina, įskai
tant ir banketą, yra 200 dolerių 
asmeniui. Dalyvavimas vien tik 
bankete 50 dol. asmeniui. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
golfo aikštėje ir bankete. Regis
truotis pas Robert Boris, tel. 
810-682-0098 ar L. Kulikauską, 
810-680-8890. 

Im 

S A N A N T O N I O , T X 

TEXAS LIETUVIAI 
RUOŠIASI TAUTYBIŲ 

FESTIVALIUI 
1990 metais susiorganizavę 

San Antonio lietuviai jau sep
tinti metai rengiasi dalyvauti 
viename iš svarbiausių šio mies
to renginių — Tautybių festiva
lyje Žvilgterėkime per petį 
pasižiūrėti, kaip jie dirba. Fes
tivalis vyks š.m. rugpjūčio 1-4 d. 
Balandžio 15 dienos žiniaraštyje 
kreipiamasi i narius, ieškant 
talkos. 

Bulvinių dešrų gamybai, kuri 
suplanuota birželio 8 d. 8 vai. 
ryto iki darbas, papras ta i 
trunkąs maždaug 8 valandas, 
bus baigtas. Sunaudojama 300 
svarų bulvių, 50 svarų svogūnų, 
50 svarų lašinių. Grupei vado
vauja Vanice ir Armon Gran-
tham. 

Muginukų puošimui, kuriam 

vadovauja Rasa ir Bilius savo 
namuose. Birželio 22 d. numa
tyta dirbti nuo 10 vai. ryto iki 
250 širdelių bus papuoštos. 

„Ausyčių" gamyba organi
zuojama liepos 19 ir 20 d. nuo 
10 vai. ryto iki 1,200 ausyčių 
bus pagaminta. Reikės sukapo
ti ir iššutinti daug svogūnų ir 
grybų kamšalui ir įvynioti jį į 
,,Won Ton wrappers" , for
muojant ausytes. Šiam darbui 
savo namuose vadovauja Marty 
ir Rochelle Javors. 

Pačiame festivalyje š.m. rug
pjūčio 1-4 d. kviečiami savano
riai dirbti įvairius darbus: 
mokyt i aud imo pag r indų , 
kalbėt i apie Lietuvą, par
davinėti suvenyrus, dirbti vir
tuvėje atšildant pagamintus ga
minius , ve rdan t k o p ū s t u s , 
gaminant padalą ir maistą bei 
gėrimus juos lankytojams par
davinėti ir patarnauti . 

Texas lietuvių grupė negausi, 
jai vadovauja daugiausia te
bedirbantys profesionalai, o štai 
kokius darbus jie nuveikia, kad 
viešai festivalyje galėtų stovėti 
lygiomis greta gausių ir tur
tingų kitų tautybių. 

Argi pateisinamas žvelgimas 
iš aukšto į lietuviškai nekal
bančius lietuvius, ma tan t jų 
pasišventimą, organizuotumą ir 
darbštumą? Ar bendruomenei 
nevertėtų jų pasiieškoti, in
formuoti, surasti j iems vietą 
Salia savęs, pasiūlyti bendradar
biavimą, darbo gaires? 

O. Ši lėnienė 

L O S A N G E L E S , C A 

J . DAUMANTO ŠAULIU 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pos vadas Kazys Karuža š.m. 
balandžio 28 d. pradėdamas 
susirinkimą pasveikino daly
vius ir pateikė kuopos metinės 
veiklos apžvalgą, išryškinančią 
ne tik veiklą, bet ir lietuvišką 
dosnumą. 

šauliai su vėliavomis ir uni
formuota palyda (kartu su ki
tomis organizacijomis) dalyvavo 
Vasar io 16-sios minė j ime . 
Visose tautinėse šventėse šau
liai vadovauja iški lmingam 
vėliavų pakėlimui, su vėlia
vomis dalyvauja šv. Mišiose ir 
akademiniuose minėjimuose. 
Tautinių švenčių minėjimus 
rengia ALTas, LB Vakarų apy
gardos valdyba ir Tau t inė 
sąjunga. Kariuomenės šventės 
minėjimą — LKV „Ramovė". 
Šauliai visur aktyviai daly
vauja. 

K. Karužos 1994 m. apsilan
kymo Lietuvoje įspūdžių (ten 
vykusių suvažiavimų ir kitų 
renginių) filmo rodymas 1995 
m. rugsėjo 18 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje surengtame 
pobūvyje-gegužinėje, kurioje 
dalyvavo 200 asmenų. Šis 
sėkmingas renginys buvo kuo
pai pelningas. 

Septynioliktos šaulių rengtos 
Kūčios šv. Kazimiero parapijos 
salėje 1995 m. gruodžio 18 d. su
traukė arti 300 asmenų. Kūčių 
rengimo tradicija bus tęsiama ir 
ateityje. Šiais metais Kūčios bus 
rengiamos gruodžio 15 d. 

Praėjusiais veiklos metais 
buvo sušaukti 4 posėdžiai ir du 
susirinkimai, kuriuose daly
vavo arti 40 narių. 

Knygos „Sukilimas 1941 m. 
birželio 22-28 d." išleidimui dau-
mantiečiai surinko 3,300 dol. 
aukų, iš kurių 2,300 suaukojo 
daumantiečiai šauliai ir šaulės, 
o 1,000 dol. gauta iš šaulių 
rėmėjų. Iš mecenatų gautos 
aukos buvo pasiųstos „Kardo" 
žurnalui. 

K. Karuža ir šaulys Antanas 
Daukantas surinko arti 1,000 
dol. aukų Lietuvos partizanams 
invalidams šelpti ir 200 dol. 
Kartenos partizanų muziejaus 
statybai. 

Daytona Beach lietuvių choras „Sietynas". Iš k : aedi — Irena Kapčiene, Flora Dippel, vadovas 
muz. Antanas Skridulis, Amalija Jagutiene. Juoze Daugėliene. Stovi — Algima Dautartienė, 
Aniceta Mažeikienė, Juozas Sodams, Birutė Kožicienė, Juozas Paliulis, Veronika Janušaitienė, 
Juozas Baltrušaitis, Ona Karašienė, Algirdas Šilbajoris, Gediminas Lapenas ir Jadvyga Barūnienė. 

Nuotr. J o n o D a u g ė l o s 

J. Daumanto šaulių kuopa 
dabar turi 50 narių. Uniformuo
tų — 8 vyrai ir 8 moterys. 
Kandidatų — būsimų narių 10 
asmenų. Praėjusiais veiklos 
metais mirė 4 šauliai,-ės: buvusi 
moterų vadovė šaulė Judita 
Paškauskienė, savanoris My
kolas Barauskas, garbės šaulys 
rašytojas Jurgis Gliaudą ir Ona 
Bielskienė-Elskus. 

Pastarųjų trejų metų eigoje 
pagyvėjo D a u m a n t o kuopos 
veikla. Kuopa rūpinasi jaunes
nių kandidatų į traukimu veik-
lon. Šauliai labai susirūpinę 
Lietuvos LDDP sauvaliavimu ir 
prez. A. Brazausko delsimu grą
žinti Lietuvos šauliams šaulių 
nuosavybę — namus Kaune, 
Laisvės Alėja Nr. 37. Šauliai 
išeivijoje pr iva lo vieningai 
veikti, remti Lietuvos reikalus 
finansiškai ir moraliai. 

J. Daumanto šaulių kuopos 
dabar t inė va ldyba : kuopos 
vadas Kazys Karuža, pavaduo
tojas Vytautas Vidugiris, sekre
tor ius ( raš t in inkas) Juozas 
Dženkaitis, iždininkas Min
daugas Banionis, šeimininkė 
Antanina Uldukienė. Revizijos 
komisijos pirm. Antanas Pinkus 
ir narė Danutė Kaškelienė. 

Šis kuopos vado K. Karužos 
pranešimas buvo priimtas gau
siais plojimais. Tolimesnėje 
susirinkimo eigoje šaulys S. 
Šulas perskaitė 1995 m. spalio 
29 susirinkimo protokolą. Proto
kole pažymėtos dviejų šaulių 
Juditos Paškauskienės ir Onos 
Bielskienės-Elskus mirtys. Abi 
velionės buvo pagerbtos visų 
dalyvavusių atsistojimu ir susi
kaupimo minute. 

Kuopos vadas pranešė apie 
LŠS Gen. Plechavičiaus šaulių 
r i nk t inės š t abo v i r š in inko 
Sauliaus Burskio nelaimę, kai, 
vykdant gynybos pratybas, jo 
la ikoma s i g n a l i n ė r a k e t a 
sprogo, labai sužalodama jo 
kairę ranką. Karuža, pasitaręs 
su valdyba, nukentėjusiam nu
siuntė 225 dol. auką. Taipgi nu
siųsta 100 dol. auka Kartenos 
žuvusių ir nukankintų parti
zanų a t m i n i m u i s t a tomam 
muziejui. 

Kuopos vadas pranešė, kad at
skiros šaulių kuopos negali siųs
ti protestų a r re ikalavimų 
Lietuvos Seimo nariams ar prez. 
A. Brazauskui, reikalaudami 
pakeitimų ar pagerinimų val
džioje. Daumanto kuopa reika
lavo, kad būtų siunčiami protes
tai prieš LDDP sauvaliavimą 
Lietuvos valdžioje. Karuža pa
aiškino, kad šie reikalai turi 
būti vykdomi LŠSI vado M. 
Abariaus. 

S. Šului perskaičius 1996 m. 
balandžio 28 d. protokolą, atsi
stojimu ir susikaupimo minute 
buvo pagerbti šiais metais miru
sieji šauliai — savanoris My
kolas Barauskas ir garbės šau
lys Jurgis Gliaudą, kuris už 
nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas Šaulių Žvaigždės or
dinu. 

Buvo perskaitytos ištraukos iš 
LŠSI centro valdybos aplink

raščio Nr. 3-čio, taip pat gauti 
sveikinimai iš Lietuvos Šaulių 
s-gos CV, LŠS Vilkaviškio 
rinktinės sveikinimai ir padėka 
už paramą. 

K. Karuža pranešė, kad šiuo 
metu J. Daumanto kuopos iždas 
siekia 5,000 dol., kurių 4,000 
dol. neliečiami Vadui pasitarus 
su valdyba, 1,000 dol. paskirta 
paremti Lietuvos Šaulių s-gą ir 
300 dol. — ;,Trimitui". Pranešė, 
kad surinkti 636 dol. šią vasarą 
bus asmeniškai įteikti vargs
t a n t i e m s Lietuvos part iza-
nams- inva l idams . Lietuvos 
Karių veteranų s-gos Los An
geles skyrius nusiuntė 750 dol. 
t remtinių ir invalidų paramai. 
Buvo priimtas dim. ltn. A. Bulo
tos pasiūlymas, kad Kariuo
menės švenčių pelnas būtų ski
r iamas partizanų paramai. 

Visi dalyviai su dideliu dėme
siu išklausė LŠSI buv. pirmi
ninko Karolio Milkovaičio pa
skaitos apie LSS-gos įkūrėją 
Vladą Putvinskį-Putvį. 

Po susirinkimo buvo iškil
mingi pietūs, kuriuos paruošė 
šaulė A. Uldukienė, padedama 
kitų sesių saulių. Po trejetos 
valandų visi susirinkimo daly
viai skirstėsi gera nuotaika, 
džiaugdamiesi našia kuopos 
veikla. 

A. D a u k a n t a s 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
PRAEITI 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba, 
vadovaujama Mindaugo Petri
ko, kiekvieno mėn. pirmąjį 
t r eč i ad i en i ruošia paben
dravimo popietes Stacey's resto
rane. I pabendravimo pietus 
susirenka iki 60 ir daugiau 
apylinkės lietuvių. Popietės 
naudingos — pabendraujama, 
pa s ik l ausoma įvair iomis 
temomis paskaitų. 

Birželio 5 d. popietėje, resto
rane kalbėjo Narimantas Kara-
ša, savo nebe pirmoje paskaito
je įdomiai papasakojęs lietuvių 
tautos istorija, sugrįžtant į gilią 
senovę, šimtmečius. LB valdy
bos vicepirm. Narcizas Kreivė
nas supažindino dalyvius su 
paskaitininku. 

Narimantas Karaša uoliai 
surenka lietuvių tautos ir val
stybės istorinius duomenis ir 
vaizdžiai perteikia klausyto
jams. Šį kartą jis kalbėjo apie 
lietuvių tautos kiltis, valdovus, 
žemes, kurias valdė laiko amžių 
sąvartoje Lietuvos valdovai — 
kunigaikščiai. Aptarė ano metų 
valdovų tarpusavius santykius 
bei kovas su kaimynais. Besi
klausydami Narimanto Karašos 
paruoštų paskaitų, daug ką 
sužinome apie Lietuvą, ko net 
būdami gimnazijose neišmo
kome. 

Paskaita išklausyta su dėme
siu. Laukiama jų daugiau. 

Narcizas Kreivėnas jam padė
kojo ir pranešė, kad ateinantis 
pabendravimas — pietūs vyks 

'Lietuvos Vyčių veikla 
ARTĖJA LIETUVOS 

VYČIŲ 8 3 ^ I S 
SUVAŽIAVIMAS 

Netrukus vyksime į Brockton, '• 
MA, dalyvauti Lietuvos Vyčių 
83 ame suvažiavime/seime. 
Kiek iš mūsų esame pasiruošę 
dalyvauti posėdžiuose su pla
nais, idėjomis, pasiūlymais ir 
mintimis Lietuvos Vyčių orga
nizaciją pagerinti ir jos veiklą 
platinti? Ar vykstame tik gra
žiai praleisti laiką, aplankyti 
naujas vietas, sutikti naujus 
draugus, atnaujinti senas pa
žintis ir nedalyvausime posė
džiuose? Tikėkimės, kad taip 
nėra. 

Teisingai sakoma, kad su
važiavime yra galimybė atnau
jinti pažintis, susitikti naujus 
draugus ir džiaugtis jų drau
gyste. Bet svarbiausia yra da
lyvaut i posėdžiuose ir iš
reikšti meilę Lietuvos Vyčių 
organizacijai. Visi laukiame ir 
norime žinoti kas buvo atlikta 
praėjusiais metais ir ieškome 
būdų stiprinti organizaciją. Visi 
turime būti pasiruošę dirbti ir 
prisidėti suvažiavimo komite
tuose, kad turėtumėme geresnį 
supratimą kaip Lietuvos Vyčių 
organizacija Amerikoje veikia. 

Vyčiams, kurie dalyvaus kaip 
atstovai, linkim, kad visi jie 
pasiryžtų dalyvauti visomis 
jėgomis, mintimis ir širdimis, 
įsidėmėtina, kad iš organi
zacijos gausime tiek, kiek mes 
į ją įnešime. 

Jei kiekvienas Lietuvos Vyčių 
narių nuspręsime ir atliksime 
savo darbą ir dalį, turėsime ne 
tik idealų suvažiavimą, bet tuo 
pačiu sustiprinsime organizaciją 
ir sugrįšme į kuopas pasiruošę 
skleisti Lietuvos' Vyčių idealiz
mą. Tai bus proga pasitarnauti 
organizacijai, Lietuvos vyčiams 
atlikti ką nors „Dievui ir Tė
vynei". Iki pasimatymo Brock-
tone, MA, š.m. rugpjūčio 7-11 d. 
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Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $56.00 
Tik šeštadienio laida $56.00 
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

L I E T U V O S VYČIŲ 83-OJO 
SUVAŽIAVIMO SEIMO, 

BROCKTON, MA 
DARBOTVARKĖ: 

Rugpjūčio 7, trečiadienis 
Nor in t iems dalyvauti — visos 

dienos prieš seimą išvyka į 
P lymouth Plantation ir pietūs. 

7:30-9 v.v. — Centro valdybos 
posėdis. 

Rugpjūč io 8, ketvirtadienis 
Visa diena — registracija ir in-

fo rmac i jo s Hol iday I n n 
viešbutyje 

9:30 v j . — autobusai išvažiuo
j a į bažnyčią 

10 v.r. — seimo atidarymo šv. 
Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje 

Po Mišių seimo a tminimui 
b u s sodinamas medelis; po to 
p r i ėmimas parapijos salėje 

2-5 v. p.p. — pirmas seimo dar
bo posėdis 

6 v.v. — susipažinimo vakaras 
viešbutyje 

Rugpjūč io 9, penktadienis 
Visa diena — registracija ir in

formacijos viešbutyje 
8 v.r. — šv. Mišios viešbutyje 
9:30-12 v.r. — ant ras seimo 

darbo posėdis 
12 v. p.p. — „Pagalba Lie

tuva i" metinis susirinkimas, 
Lietuvos Vyčių fondo metinis 
susirinkimas 

12:30 v. p.p. — pietūs viešbu
tyje 

2-5:30 v. p.p. — trečias seimo 
darbo posėdis 

7 v.v. — kokteiliai viešbutyje 
8 v.v. — kultūros vakaras 
Rugpjūčio 10, šeštadienis 
8 v.r. — šv. Mišios viešbutyje 
9:30-12 v.r. — ketvirtas seimo 

darbo posėdis 
12 v. p.p. — Šv. Kazimiero gil

dijos metinis susirinkimas 
1:30-4:30 v. p.p. — penktas sei

mo darbo posėdis 
7 v.v. — seimo banketas ir šo

kiai 
Rugpjūčio 11, sekmadienis 
8-9:15 v.r. — pusryčiai 
9:30 v.r. — autobusai išvyksta 

i bažnyčią 
10 v.r. — seimo uždarymo šv. 

Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje 

(Tuoj po šv. Mišių, bus trum
pas Lietuvos laisvės kovotojų 
prisiminimas ir bendra seimo 
dalyvių nuotrauka). 

2 v. p.p. — Centro valdybos 
posėdis. 

Regina Juškaitė 

liepos 3 d. Stacey's restorane. 
Po paskaitos Birutė Kožicienė 

pranešė apie „Saulutės" sky
r iaus veiklą. Padėkojo ne
mažam būriui „Saulutės" rėmė
jų. Suminėjo kiek išsiųsta 
siuntų našlaičiams, vargstan
tiems. „Saulutė" mūsų telkiny
je atlieka gražų šalpos darbą. 

Jurgis J a n u š a i t i s 
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9 v.r. - 12 v. p.p. 
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MARTYNO MAŽVYDO 
GIRAITĖ 

Artinasi itin brangus ir svar
bus jubiliejus — 1997-aisiais su
eis 450 metų, kai Martynas 
Mažvydas išleido pirmąją lie
tuvišką knygą „Katekizmą". 

Ruošiantis jubiliejui, tarp 
Zervynų ir Pauosupio kaimų li
t e r a t a i pasodino t ūks t an t i 
medelių. Tai — Martyno Maž
vydo giraitė. Spindi per šimt
mečius, lyg neblėstanti žvaigždė 
pirmoji lietuviška knyga. Lai 
gražiai auga jos autoriaus var
du pavadinta giraitė. 

1 H liaaanaas Ii t a i (TM) M l 1 
DR. P. KNMSUUS 

M M 

GYDYTOJA8 (R CHIRURGAS 
?^^# av*av sRaRM AW. t š̂vvvci 
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Pirmas apyt. su Hurtho—lern urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkyt dantis už 
priainamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbat angliškai) tai. 
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ČEČĖNIJA, KANČIOS 
SESUO 

KUN. ROBERTAS GRIGAS 

„Perduokite mano padėką lie
tuvių tautai. Jūs dabar vienin
telė tauta, kuri jaučia mūsų 
skausmą kaip savo. Jūs — vie
nintelė pasaulyje tauta, kuri 
žino, kas yra prievarta. Ir pajuto 
tai visai neseniai. Tauta, kuri 
jaučia mūsų skausmą kaip savo, 
būdama kitoje pasaulio dalyje, 
apdovanota Dievo..." 

Čečėnijos Respublikos Ičkerijos 
prezidentas Džocharas 

Dudajevas 
1994.12.14 

Tikriausiai niekada istorijoje 
krikščioniška šalis su tokia 
užuojauta nežvelgė, taip karštai 
ir nesavanaudiškai nesimeldė 
už musulmonišką kraštą, kaip 
dabar Lietuva už Čečėniją. Ir 
šiame tariamame paradokse, 
šioje netikėtoje, sakytum, nei 
geografiškai, nei etniškai, nei 
konfesiškai nepaaiškinamoje, 
kančios pagimdytoje, draugystė
je nuojauta kužda slypint toli
mus, gilius Apvaizdos planus. 
Šiandien galbūt jų tik miglotus 
kontūrus tegalime nujausti. 

Apšalusiame Vilniuje vos ne 
vos suradęs tris baltas gėles, 
skambinu prie „Čečėnpress" at
stovės Lietuvoje Aminat Saijevas 
durų. Atidaro tik gerai išklau-
susi visų ankstesnių telefoni
nių, laiškinių pokalbių detales. 
Ir šis atsargumas visiškai su
prantamas. Neseniai Anglijoje 
buvo nužudyti čečėnai, rūpinęsi 
išspausdinti pasus, pašto žen
klus ir kitą nepriklausomos val
stybės atributiką. 

Prieš mane stovi smulkutė, 
tamsiaplaukė moteris. 

— Sesuo... (Širdis pati, spon
taniškai susiranda šį kreipinį, 
dabar joks kitas, atrodo, nebūtų 
tinkamesnis). 

Labai tvarkingame kambary
je — fakso aparatas, siunčiantis 
ilgus, vos įskaitomus popieriaus 
liežuvius iš besiginančio Groz
no agonijos. Tai šių pranešimų 
santraukos protarpiais šmėkšte
li mūsų spaudoje, TV žinių lai
dose. Kaip susišaukia su mūsų 
pačių visai nesenomis pastango
mis prisibelsti į kokią nors tarp
tautinę instanciją, į kokį nors 
parlamentą — klausykite, mes 
esame, išgirskite, mus žudė ir 
trėmė fiziškai ir tebetremia 
dvasiškai — iš mūsojo iden
titeto... Padėkite, mes priešina
mės — Kryžių kalnu ir neįgu -
dusia rašysena senučių bei vai
kų parašais primargintomis pe
ticijomis... Mes ginamės — 
paslaptingomis ištikimųjų mir
timis — ir aukodami asmeninę 
laisvę. Mes — ne SSSR, mums 
daroma neteisybė... Ir koks 
džiaugsmas, kokia viltis pripil
dydavo, kai Italijos kardinolas 
ar JAV Kongreso atstovas prisi
mindavo paneigtąsias tautų tei
ses ar numeruotų antkapinių kuo
liukų eiles tundros pakraščiuo
se, kai „New York Time" pa
skirdavo keletą eilučių tam, kas 
mums buvo visas gyvenimas... 
Išgirskite! „Ne Pribaltika mes, 
ne Rusija!" (Kęstutis Genys). 
Mums daroma neteisybė. Ma
tyt, todėl šiandien taip gerai 

Trijų kryžių kalnas Vilniuje — Lietuvos kančių ir atgimimo simbolis. 

suprantame čečėnus. Kurių ' 
priešmirtinio šauksmo pasaulis 
vėl negirdi (nenori girdėti?) 
Keletas statistiškai šaltų eilu
čių vadinamoje „didžiojoje spau
doje" („Atradimas šis nenau
jas — Mažos tautos — maža 
kraujo..."). 

Ant įstiklintos knygų len
tynos — Čečėnijos herbas, baltas 
vilkas, su oriu liūdesiu budintis 
mėnesienoje. Ir vėliava — jau 
pažįstamas Lietuvai, daugybėje 
solidarumo demonstracijų ma
tytas platus žalias laukas su 
siauromis balta-raudona-balta 
juostelėmis apačioje. Žiūrėda
mas į ją, niekaip negaliu at
siginti įvaizdžio — per žalią 
pievą teka kraujo upelis... 

Niekuomet neteko būti Kau
kaze, nors svajojau. Tik skaity
ta, girdėta apie legendinį kal
niečių svetingumą. Čia tuojau 
gaunu tuo įsitikinti. P. Aminat 
taip nuoširdžiai kviečia prie 
stalo, akimirka jį padengia, 
karščiausiai įkalbinėja vaišin
tis, kad atsisakyti jau būtų 
įskaudinimas. Kalbamės apie 
Čečėniją, jos istoriją ir dabartį. 

Čečėnai drauge su ingušais 
sudaro nachų, arba vainachų 
etnosą (čečėnais juos praminė 
rusai pagal vieno kaimo pava
dinimą; tikrasis etnonimas 
„vainach" reiškia „savi žmo
nės", ,, sava tauta "). Jų 
tautovardis „nochčiank" pirmą 
kartą paminėtas VII a. armėnų 
geografijos veikale. Kalba 
priklauso Kaukazo kalbų nachų 
grupei. Raštija atsiranda XIX a. 
pabaigoje, iš pradžių vartojami 
arabų, 1925-1937 m. - lotynų, 
nuo 1938 m. — rusų rašmenys. 
1991 m., paskelbus nepriklauso
mybę, grįžtama prie lotynų 
rašmenų. 

Vainachai yra vieni seniausių 
Šiaurės Kaukazo, Tereko upės 
baseino ir priekalnių žemumų 
gyventojų. X amžiuje tarp jų 
išplito krikščionybė (gal ir tai — 
anuomet įspaustas malonės žen
klas — yra nelauktai stiprios, 
abipusės mūsų tautų simpatijos 
priežastis? Juk niekas dvasios 
srityje neišnyksta be pėdsakų...) 
XIII a. čia gyvenančias tautas 
teriojo mongolai, XIV a. — 
Tamerlanas. XVI-XIX a. įsitvir
tino islamo (sunitų pakraipa) 

•religija. 
Rusijos veržimasis į Šiaurės 

Kaukazą prasidėjo XVII a. ka
zokų, o XVIII a. jau ir regulia
riosios armijos puolimais. Sti
prėjančiai Rusijos ekspansijai 
priešinosi čečėno Mansuro 
Ušurmos 1781 m suvienyti jo 
tautiečiai, ingušai, dagestanie-
čiai. osetinai, čerkesai, kabar
dinai. 1785 m. 26-eriųmetų šei
chas Mansuras pasiskelbia visų 
Kaukazo kalniečių imamu — re-
liginiu ir politiniu vadu, 
sukuriamas pirmasis teokrati
nis valstybinis darinys — ima-
matas. Tik 1791 m gerai gin
kluoti caro armijos daliniai 
įveikė Mansurą ir paėmė jį į 
nelaisvę. „Už kalniečių tautų 

kurstymą prieš Rusiją ir didelių 
nuostolių padarymą imperijai" 
(kokia nekintanti terminologi
ja! Pi^iminkime Rusijos federa
cijos prokuratūros išrašytą 
arešto orderį prezidentui Dž. 
Dudajevui!) Mansuras buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos 
Šliselburgo tvirtovės kalėjime, 
kur ir mirė 1795 metais. 

1817-1864 m. Kaukazo karo 
metu, gindamiesi nuo Šiaurės 
kaimyno, kalniečiai vėl sukuria 
kelis imamatus. Žymiausiam jų 
vadovauja avaras Šamil is 
1834-1859 metais. Tiktai po 
25 metų (!) atkaklaus pasi
priešinimo, stebinusio per
galėmis prieš nepalyginamai 
stipresnį okupantą, Rusijos ar
mijai užėmus Gumbo aūlą, ima-
mato centrą ir paskutinę tvir
tovę, Šamiliui patekus į nelais
vę, trumpam palaužiama regio
no mastu organizuota rezisten
cija. Rusijai aneksavus Šiaurės 
Kaukazą, dėl trėmimų ir emi
gracijos iš buvusio 1,5 mln. 
čečėnų ir ingušų lieka apie 300 
tūkst. 

1877-1878 m. vyksta lokali
niai sukilimai. Išklibinus impe
riją Rusijos revoliucijoms, 1918 
m. gegužės 11 d. įkuriama Šiau
rės Kaukazo Respublika. Tiks
las — nepriklausoma kalniečių 
tautų konfederacija. 1919-1920 
m. gyvuoja Šiaurės Kaukazo 
emyratas. Sovietų valdžiai 
pasiseka įtraukti dalį kalniečių 
į kovą prieš baltagvardiečių 
generolą Denikiną, skelbusį 
„vieningos ir nedalomos" Rusi
jos atkūrimą. Kaip tik tokią 
imperinę koncepciją grėsme sau 
pagrįstai laikė laisvos Kaukazo 
tautos. O bolševikai viliojo 
tautų apsisprendimo teise... 
1920 kovo mėn. įsitvirtina so
vietų sistema, 1921 m. suda
roma Kalniečių ASSR, 1922 m. 
— Čečėnijos, 1924 m. — Inguši
jos autonominės sritys. Greitai 
atsiskleidžia žadėtųjų teisių 
apgavystė ir nepakitusi reikalo 
esmė: 1929 m. į prievartinę 
kolektyvizaciją čečėnai ir 
ingušai atsako sukilimu, kuris 
tęsiasi iki 1935 m. Per 1937 m. 
masinių areštų bangą teroro 
aukomis tampa virš 10 tūkst. 
iškiliausių čečėnų ir ingušų 
inteligentų. Carizmo laikotar
pio tautinio išsilaisvinimo vadų 
mulos Kaži, Tašu Hadži, Gam-
zato Bekos, Ali Beko Hadži 
skaudų kelią sovietmečiu karto
ja Uzunas Hadži, mula Achma-
tas, Kurijenas, Jaročas, Hodža. 
Nepaklusimas svetimai jėgai, 
puolusiai griauti netgi carų 
toleruotus vietos įstatymus, 
giminines struktūras, religinį 
gyvenimą, verda iki 1943 metų. 

1944 m. vasario 23 d. čečė
nams ir ingušams yra analogiš
ka, tik daug gilesnė genocido 
žaizda, kaip mums 1941 m. bir
želio 14-ji. Stalininis režimas, 
prisidengęs fantastiniu preteks
tu — apkalti nus kolaboravimu 
su vokiečiais — abi tautas išti
sai, nuo kūdikio ir šimtamečio 

senio, deportuoja tiesiai į Ka
zachstano pusnynus ir kitas 
SSSR sritis. Kaltinimas visiškai 
nepagrįstas, nes į čečėnų terito
riją vokiečių kariuomenė ap
skritai nebuvo įžengusi, o su 
naujais užkariautojais kolabora
vusių kalniečių procentas ne 
didesnis nei rusų ar ukrai
niečių. 

Trėmimas — Lietuvai pažįsta
mais metodais — virsta žudynė
mis. Duodama 15-20 minučių 
susiruošti, negalintys pasiekti 
trėmimo punktų — seneliai, 
gimdyvės, ligoniai, invalidai — 
deginami kartu su namais, šau
domi, skandinami upėse ir eže
ruose. 1944 m. kovo 7 d. Berijos 
raportas Stalinui: „Operacija 
užbaigta. Į rytinius SSSR ra
jonus ištremta 650 tūkst. čečėnų 
ir ingušų, karačiajų ir kalmukų. 
Operaciją vykdė 19 tūkst . 
NKVD karininkų ir karių". 

Apie 60% tremtinių vagonuo
se ir perkėlimo vietose nužudė 
badas ir šaltis. Visa vidurinioji 
čečėnų karta faktiškai yra pa
tyrusi tremtį. Ir mano pašneko
vė Aminat, ir prezidentas Džo
charas Dudajevas. 

1957 m. N. Chruščiovas reabi
litavo čečėnus ir ingušus . 
Tačiau tik begalinio atkaklumo 
dėka tautos sugrįžo į gimtąsias 
vietas, iš dalies jau apgyvendin
tas kitų, ir jose įsikūrė. Vėl buvo 
atkurta Čečėnijos ir Ingušijos 
ASSR. 

Naujausioji Čečėnijos istorija, 
kurios bangavimas pradžioje vi
siškai sutapo su Baltijos šalių, 
su Rytų Europos ledonešiu, kas
dien vis dramatiškiau tebesivys
to mūsų ir neapsisprendžiančio 
pasaulio akivaizdoje. 

1988 m. Čečėnijoje įsisteigė 
Liaudies frontas, kėlęs tautinės 
kultūros ir ekologijos problemas 
(17 tūkst. kvadratinių kilo
metrų, t.y., keturiskart mažes
nėje už Lietuvą Čečėnijos teri
torijoje daug naftos, bet 
sovietmečiu kraštas už ją tegau
davo apie 0.1% pajamų; dėl net
varkingos gavybos didelis aplin
kos užterštumas ir gyventojų 
sergamumas). Kūrėsi visuome
ninės organizacijos, partijos, 
1990 m. lapkričio mėn. įvyko 
Čečėnų tautos suvažiavimas, iš
rinkęs Tautos kongresą ir jo 
Vykdomąjį komitetą. 1991 m. 
Čečėnų tautos kongresas atsta
tydino SSSR pučistus palaikiu
sią Aukščiausiąją tarybą. Vado
vauti Kongreso vykdomajam 
komitetui išrinktas generolas 
Džocharas Dudajevas. Šios as
menybės dvasios veide jau 
tuomet galėjome pastebėti „ei
liniams" sovietų generolams 
nebūdingų bruožų: vadovauda
mas Estijoje dis lokuotiems 
daliniams, atsisakė kliudyti 
mūsų kaimynų „taikiajai revo
liucijai"; paliko strateginės 
aviacijos — tos pačios, branduo
linį ginklą nešiojančios — 
generolo postą, sugrįžo į 
Tėvynę... 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Pasitikėti pavojinga 
Antrieji balsavimai Rusijoje, 

įvykę liepos 3 d., į prezidento 
kėdę vėl pasodino Boris Jelcin. 
Amerika lengviau atsikvėpė, 
kad nelaimėjo komunistų parti
ja, tad galbūt Rusija ir toliau 
žengs demokratijos keliu. Tiesa, 
kaip netolima praeitis parodė, 
tie žingsniai labai lėti bei skaus
mingi, bet vis dėlto eilinis rusas, 
balsavęs už Jelciną, save įti
kinėjo, kad visi sunkumai il
gainiui bus nugalėti, o demok
ratijos piešiama ateitis yra švie
sesnė už praeitį, kurią atkurti 
žadėjo komunistų partija. 

Praėjus savaitei po rinkimų, 
jau pasirodė ženklai, kad Rusi
joje „ne viskas rožėmis kvepia". 
Pasiekęs, ko labiausiai troško, 
Jelcin vėl parodė savo tikrąsias 
spalvas, panašiai kaip senais 
laikais jūrose piratų laivai, tik 
paskutiniu momentu, arti pri
plaukę prie, pavojaus nenujau
čiančios, aukos, staiga iškeldavo 
juodą vėliavą su kaulų bei kau
kolės simboliu... 

Kadangi prezidento, sulauku
sio jau 65 metų, sveikata ap
lamai si lpna, neskaitant 
palinkimo į per gausų alkoholio 
vartojimą, tiek krašto viduje, 
tiek užsienyje pirmiausia kilo 
klausimas, kas perimtų valdžią, 
jeigu Jelcinas mirtų ar būtų 
nepajėgus eiti savo pareigų. Po 
pirmojo rinkimų rato birželio 16 
d. Jelcinas padarė greitą ir sėk
mingą sprendimą, įtraukdamas 
į savo kabinetą, gerai rinki
muose užsirekomendavusį, gen 
Aleksandrą Lebed, kuriam pri
žadėta viskas, ko tik prašė. Pre
zidentas tuo būdu paveldėjo gen. 
Lebed rėmėjus, kurie, be abejo, 
rinkimų pakartojime balsavo 
jau už Jelciną. Galima prileisti, 
jog gen. Lebed šalininkai — ir jis 
pats — tikėjosi tuo būdu il
gainiui užimti vyriausybės 
viršūnę, nes Jelcino sveikata 
teikė vilčių, kad jis naujosios 
prezidento kadencijos nebaigs. 

Dabar pasirodė, kad ministru 
pirmininku bus Viktoras 
Černomyrdin, kuris, pagal Rusi
jos konstituciją, turėtų perimti 
vyriausybės galvos vietą, jeigu 
iškiltų toks reikalas. Ar gen. Le
bed jaučiasi apgautas? Prieš 
rinkimų pakartojimą jis viešai 
kalbėjo, kad vienas pagrindinių 
siekių bus iškrapštyti Černo
myrdiną iš vyriausybės ir 
perimti jo pareigas. Kol kas gen. 
Lebed šia tema savo nuomonės 
dar nepareiškė. Galbūt jis 
stengiasi kiek atsargiau kalbėti, 
nes jau porą kartų stipriai 
„prašovė pro šalį"— pirmiausia 
pranešęs, kad buvo ruošiamas 
perversmas dėl Gračiovo pašali
nimo (ji8 kone vienas pats 
sąmokslą susekęs ir sustabdęs), 
o taip pat sukėlęs ant kojų Rusi
jos žydų bendruomenę, kai išsi
tarė, kad judizmas nėra labai 

svarbi religija. Pirmuoju atveju 
Lebed teisinasi, kad jis tik pa
juokavęs, antruoju — atsi
prašinėja žydų. 

Generolui Lebed duotas paža
das (galbūt tiksliau — prielaida I 
nėra vienintelis, kurį .Jelcinas 
vos savaitė po išrinkimo su
laužė. Daug pavojingesnis ir ga
lintis turėti skaudesnių pa
sekmių yra Čečėnija. Prieš bir 
želio 16 d. prezidentas pasi 
kvietė į Maskvą Čečėnijos lais
vės kovotojų vadus ir labai iš
kilmingai pasirašė sutarti, kad 
bus sustabdytos visos kovos ir iš 
Čečėnijos atitraukta rusų ka
riuomenė. Tai taip pat buvo 
gudrus priešrinkiminis manev
ras, nes nemaža tautos dalis 
piktinosi per ilgai užsitęsusiu 
karu su čečėnais, o Jelciną 
kaltino nesugebėjimu jo užbaig
ti. Be abejo, sutarties pasi
rašymas visiems atrodė daug 
tvirtesnis laidas, kad pagaliau, 
Rusijai daug finansinių išteklių 
bei prestižo užsienyje kainavęs. 
nuostolingasis karas pasibaigs. 

Kariuomenės išvedimo termi
nas atėjo ir praėjo, o rezultatų 
— nedaug. Čečėnai gan kantriai 
laukė sutarties pažadų išsipil
dymo, nes ir jiems karas buvo 
labai nuostolingas: per pu
santrų metų žuvo gerokai dau
giau kaip 30,000 civilių gy
ventojų, o sostinė ir didesnieji 
miestai paversti griuvėsių krū
vomis. Rusų kariuomenės va
dovybė teisinasi, kad krašte te-
besiaučia teroristai, tad nežinia, 
kas atsitiktų, jeigu visa ka
riuomenė būtų atitraukta. Kaip 
pranešama šio antradienio 
(liepos 9 d.) žinių laidose, 
čečėnams kantrybės pagaliau 
pritrūko ir prasidėjo aršūs mū
šiai tarp laisvės kovotojų bei 
rusų dalinių. Čečėnų vadovybė 
taip pat grasina, kad bus ne 
delsiant sušaudyti visi rusų 
belaisviai, jeigu kariuomenė 
tuoj nepajudės iš krašto, nes 
pažadai, pasirašyti tarp čečėnų 
vado Zelimkhan Jandarbijev ir 
Boris Jelcin Maskvoje, jau yra 
sulaužyti. 

Nors Jelcinas rinkimų pakar 
tojimo išvakarėse tebetvirtino, 
kad paliaubos Čečėnijoje nebus 
pažeistos, atrodo, kad jo žodžiai 
nedaug reiškia. Net gen. Lebed, 
pasiruošęs artimu laiku lanky
tis Čečėnijoje, išsireiškė, kad ne 
tik čečėnai, bet ir Rusijos ka
riuomenės vadovybė, preziden
tą „apgavo" — vadinasi, jis dėl 
sutarties sulaužymo nekaltas. 
Prieš pirmuosius balsavimus 
jau buvo galima numatyti, kad 
Jelcino politika, ypač dėl 
užsienio, gerokai keičiasi. Te
praėjus trumpam laikui po lai
mėjimo, ryškėja jo dviveidišku
mas. Viena aišku. Boris Jelcin 
žodžiu pasitikėti pavojinga. Tą 
turi atsiminti ir Lietuva. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

VYTAUTAS VOLERTAS 
5 

O vokiečių kilmės žmonės, jau kelias kartas 
Amerikoje išgyvenę, dar du tris dešimtmečius bijodavo 
išsitarti, kad juose esąs šlakelis vokiško kraujo. Užklausi 
kokį nors Bergerį, ar jo giminė kažkada ne iš Vokietijos 
atvyko, jis nuraus ir mikčiodamas teisinsis: 

— Nežinau. Bet gal ne. Gal iš kur kitur. 
Šaltajam karui tvirtai įsižiemojus, vokiečių kilmės 

žmonės Amerikoje pamiršo ankstyvesnę baimę, o kaimy
nai žinojo: jei vokietis, tai švarus ir tvarkingas. 

Bajoriškai, draugiškai, be keršto 

Kai pasirodžiau Kemptene, gyvenimas stovykloje, 
šonais trinantis, kojom mindžiojantis — tegul ir su la
bai maloniais žmonėmis — nepatiko. Tačiau UNRRA 
stengėsi visus DP suvaryti į vieną vietą, kad būtų leng
viau tvarkytis. (Gal mėgdžiojo sovietinius kolūkius ir 
jų gyvenvietes? O gal net Sibiro lagerius?) Nors realinės 
gimnazijos rūmų sienos jau skyrėsi nuo žmonių gausos, 
kur nors mieste apsigyventi ir gauti DP maitinimą 
reikėjo specialaus leidimo. Naujai atvykstančių lietuv
ninkų, Švabijos užkampėliuose iki to laiko besislėpusių, 
Kemptene jau nepriimdavo 

— Neturime vietos, — sakydavo - Keliaukite į 

Augsburgą ar j Memingeną. Be to, čia yra inteligentu 
stovykla. — nevykusiai pridėdavo. 

Taigi — jei tave įsileido, sprauskis į gimnazijos 
rūmus, ieškok kampo ir laikykis jame. Kitaip negausi 
net mažo trupinėlio skilviui nuraminti. Arba badu mirsi, 
arba eisi pas bauerį (Bauer — ūkininkas) bernauti. 

Buvau kviestas gimnazijoje dirbti. Lietuvių komi 
tetas išdavė raštą, kad man yra neįmanoma, stovyklo 
je gyvenant, pamokoms ruoštis, mokinių darbus taisyt; 
ir gražiai atrodyti. UNRRA sutiko ir leido ieškoti 
pastogės mieste. 

Ją radau Bodmano gatvėje (Bodmanstrasse), gal tris 
šimtus metrų nuo lietuvyno, nuo tos garsiosios gimna 
zijos. Paėjai Druskos gatve, pasukai dešinėn, pažingsnia 
vai iki parkelio, o kairėje pusėje paskutinis dviaukštis 
namas — jau mano buveinė. Ten visą antrą aukštą per 
kelis dešimtmečius nuomavo Georg Nagel ir ponia 
Nagel, malonūs, inteligentiški senukai. Jie man perleido 
vieną savo buto kambarį, tiesiai virš parko kabanti 
Gražu, švaru, tik žiūrėk per langą ir gėrėkis margais 
paukšteliais, jei esi sotus. Taigi, jei esi sotus. 

— Kada galėsiu dorai pavalgyti? — svajodavau 
Prekybininkas nebuvau, tą nelaimę apgailėjau, apgailė 
damas alkau. 

Kas buvo tasai galingasis Lietuvių komitetas, savo 
laiškais gynęs vargdienius, kurie nenorėjo stovykloje 
trainiotis? 

Jėgos santykiu — tai kažkas panašaus į Kremlių ir 
Vilnių. Kremlius viską žinojo, išmanė, turėjo. Tai mūsų 

tuolaikinė UNRRA. O Vilnius vykdė Kremliaus valią. 
Tai mūsų Komitetas. Tačiau nei Sniečkus, nei Griš
kevičius, nei Songaila, nei Sakalauskas, nei Brazauskas 
Komiteto pirmininkui Kemptene neprilygo. Lietuviai 
stovyklų komitetus rinkosi patys, o Sniečkų ir visus 
kitus skyrė Kremlius, l a i čia ir buvo tikrosios demokra
tijos, pokarinės, pradžia lietuvių tarpe. 

Mano šeimininkai, pensininkai Nageliai, buvo mieli 
žmonės. Ponas Nagelis aukštas, lieknas, visada švariai 
apsirengęs džentelmenas, kažkada vadovavęs įstaigai. 
Jis net savo rašomąją mašinėlę turėjo. Tada, 1945 m. 
ir po karo, tokia nuosavybė buvo panaši į šiandieninę 
komplikuotą kompiuterių sistemą su leizerio kopijuo
toju. Jis man yra perrašęs, žinoma, už atlyginimą, virš 
šimto puslapių, parinktų iš vokiečių klasiku. Ruošiausi 
išleisti vokiečių literatūros skaitymus moksleiviams. 
Plano atsisakiau, nes dr. Alfonsas Šešplaukis tokią pačią 
mintį spėjo anksčiau įvykdyti. 

Ponia Nagelienė, visada gražiai sutvarkiusi savo 
žilus plaukus, laikėsi senų tradicijų. Kai ateidavo pie
tų metas, ji pasiimdavo didoką molinį bokalą ir eidavo 
į netoliese esantį barą parnešti vyrui alaus. Kiekvieną 
dienelę! Tasai alus tuo metu buvo gelsvas vanduo, be 
skonio ir alkoholio. Bet tradicija.Be alumi vadinamo 
skysčio nebuvo apetito? 

Pas Nagelius ryte ir vakare gerdavau kavą, o pie
tus valgydavau stovykloje. Ir kavos ir pietų vardai buvo 
grynutėliai falsifikatai. Vokietijoje nebuvo nei kavos, 
nei pietų. Buvo tik kavos ir pietų erzacai. Tai rudas van

duo vietoje kavos ir balti makaronėliai. po kelis skys
tyje paskandinti, vietoje pietų. 

Žinoma, kils klausimas, kuo mokėjau kambario 
nuomą, kuo atsilygindavau šeimininkui už mašinėle per
rašytus tekstus. O markėmis! Jų šiek tiek gaudavau už 
darbą gimnazijoje. Bet tik šiek tiek ir tereikėjo. Visos 
kainos, nuomą įskaičiuojant, buvo oficialios', tai yra, 
labai žemos. Atsiskaitydavau su Nageliais, nusipirk
davau laikraščių, tuo ir baigdavosi mano pajamos Bet 
daugiau nieko Vokietijoje nebuvo, tad ir pinigu 
nereikėjo. 

— Bent švara, — stebėdavomės. — Visur tuščia, nei 
po kojomis, nei po rankomis niekas nesimaišo. Lygybė 
tuštumoje. 

Kai lapkričio mėnesį lietuviai paliko gimnazijos 
rūmus (ne savo noru!) ir, tarsi į atlaidus išsiruošę, trauke 
į naujas kareivines (Vytauto bendrabutis", mieste 
gyvenantiems DP buvo griežtokai įsakyta taip pat prisi 
jungti. Gana laisvės, jau užtenka kaip žmonoms tarp 
vokiečių gyventi! Lįskite už palu ir marškų, kopkite i 
antrus ir trečius lovų aukštus, saugokitės, kad sprandu 
nenusisukinėtumėte! 

Bepigu jaunam. 0 pagyvenusiam? 0 moterims9 Juk 
iš apačios žiūrint į aukštyn lipančias, gali nepatogumu 
pasitaikyti. Geriau nežiūrėti, dar geriau — nelipti Mies
te gyventi buvo palikti tik silpni paliegėliai, tai vra. 
kurie rimtai sirgo ir kurie rimtai melavo Tada jokiu 
fizinių trūkumų neturėjau ir bijojau, kad už išsigalvota 
ligą Dievas nenubaustų. (Bus daugiau I 
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PAKRANTĘ 
ALDONA JURKUTĖ 

Su Neringa Vitukyniene ir jos 
nenuorama dukra susitikome 
bendrų pažįstamų namuose Jo
ninių išvakarėse, tad Ramintai 
(toks paaugusios mažylės var
das, kuris, beje, neturi nieko 
bendra su jos neramiu būdu) ir 
išpasakojau visą būsimos šven
tės scenarijų. Sakiau jai, kad Jo
ninės — viena linksmiausių vi
durvasario švenčių, kad tai 
trumpiausia metų naktis ir il
giausia diena. Mergaitė klausė, 
akis išplėtusi, pasakojimo apie 
Joną Krikštytoją, kitus Jonus 
bei Jonių vainikus, purtė galvą 
ir mojavo rankomis, išgirdusi, 
kad Joninių naktis — burtų ir 
magijos naktis, kad reikės būti 
pasiruošusiems susitikti ir su 
gal pasitaikysiančiomis pikto
siomis jėgomis — skrajojančio
mis raganomis, laumėmis, bal-
zebubais, kurie bandys kenkti ir 
darys visa, kad tik negalėtume 
stebuklingo paparčio žiedo su
rasti. O kas per „big deal" tas 
paparčio žiedas? Ir vėl — sakau, 
Raminta, žinok, jis stebuklingas 
jau vien todėl, kad yra vešlus, 
žalias, visur augantis, ypač miš
kuose ir drėgnose pievose — 
toks, kaip visi kiti aplinkos 
augalai, nors niekam nėra pa
vykę rasti paparčio sėklų, pama
tyti žiedo. „O tai kaip jis pasi
daugina?", — klausia Raminta. 
Va, iš to ir kilo tikėjimas, kad 
paparčio žiedas stebuklingas. 
Augalas žydi pačiu magiškiau
siu metų laiku — vidurvasary
je, šv. Jono naktį. Kas tą žiedą 
atranda, supranta paukščių ir 
gyvulių kalbą, supranta viso pa
saulio žmonių kalbas; žino, kas 
ką galvoja, kur paslėpti turtai. 
Tačiau šias paparčio žiedo 
savybes žino ne tik žmonės, bet 
taip pat raganos ir visos 
demoniškosios būtybės. Jos 
labai, labai stengsis paparčio 
žiedą pasigriebti. O pats žiedas, 
Raminta, panašus į blizgantį, 
tviskantį raudoną ar vaivorykš
tės spalvų žiburėlį. Jis prasi
skleidžia lygiai 12 vai. Joninių 
naktį. 

Ramintą labiausiai sužavėjo 
galėjimas tą naktį suprasti 
paukščių ir žvėrių kalbą. „Jeigu 
galėčiau paukštiškai kalbėti, tai 
pirmiausia paklausčiau, kaip iš
mokti skraidyti. Aš taip noriu 
skristi!" — sakė Raminta. Po 
paskutinių jos žodžių „ach, kaip 
norėčiau kad 'rytoj' jau būtų 
dabar", mudvi išsiskyrėme. 

Netrukus atėjo tas „rytoj", 
nors visą trumpą birželio 
21-osios naktį ir aš vijau šalin 

LAUKIAMA TURISTU 

Birželio 22 dieną Pamaryje 
pradėjo veikti Ventės turizmo 
centras. Jis oriklauso privačiai 
bendrovei „Šturmų žuvininkys
tės įmonė". Bendrovė užsiima 
ne tik žvejyba, bet ir agrotu
rizmu, siūlo vandens turizmo 
pramogas bei mėgėjišką žūklę. 
Sį savaitgalį ji priims „Didžiųjų 
lenktynių-96" dalyvius. 

Bendrovė taip pat žvejoja 
ungurius Kuršių mariose. Šiais 
metais ungurių žvejyba leista 
nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 
dienos. Gegužės mėnesį buvo 
pagauta 323 kg. ungurių. Bend
rovė sėkmingai gaudo kuojas ir 
ešerius. Šiuos produktus par
duoda į Šveicariją. Šveicarai 
ketina pirkti 1.5 tonų ešerio 
„file". Bendrovė gali pagaminti 
apie 4 tonas ešerio „file", tačiau 
Lietuvos verslininkai kol kas 
nesidomi. 

(R 06.26) 

• Didžiausią pomidorą — 
1.570 k<; svorio — išaugino 1993 
m po'ietileniniame šiltnamyje 
viiKaviškiečiai Vanda ir Rimas 
Unguraičiai. 

į sapną bandančias įslinkti 
dvasias ir nelabąsias jėgas, 
grasinusias sugadinti būsimą 
šventę, prišaukdamos lietų ar 
dar ką nors. Paryčiui paaiškėjo, 
kad „Kranto" pirmajam verslui 
po atviru dangumi trūksta deš
rų, teturiu 1/4 degalų, bet... 
saulė patekėjo didelė, švari ir 
šilta, šilta visiems, išsiruošu
siems į Joninių šventę. 

Tada jau apėmė kelionės į 
Union Pier baimė. Pirmąsyk 
greitkeliu! Jos metu pirmą 
kartą akivaizdžiai apsireiškė 
nelabasis, stumte įstūmęs mane 
į klaidingą kelią. Jis kikeno, bet 
neilgai. Po penkiolikos minučių 
susigaudžiau ir, pasinaudojusi 
gėlėta pieva, ramiausiai pakei
čiau važiavimo kryptį. Tik ne
supratau, kodėl visos visų kryp
čių mašinos signalizavo man. 
Gal tokiu neįprastu būdu svei
kino, vykstančią į „Kranto" 
šventę. 

Namie palikau: dantų šepetu
ką, švilpuką varžyboms, kurį 
buvau pažadėjusi pačiam 
„Kranto" pirmininkui Gintarui 
Tarnauskui, ir fotoaparatą. Bet 
už tai atvežiau papildomų 
dešrų. 

Šventė prasidėjo vainikų py
nimu. Matavome juos metrais 
— jie buvo skirti Jonams, Jo-
nėms, o tikslių duomenų, kiek 
jų bus, neturėjome. Tie buvo iš 
ąžuolų lapų. Po to — iš viso
kiausių žolelių, smilgel ių 
(poison ivy) — sau. Čia atidarda 
Raminta (jos plaukai po nakties 
sugarbanoti, palaidi...) ir labai 
labai mamos Neringos prašo ir 
ją papuošti. Tačiau mama Ne
ringa nemoka pinti vainiko. O 
vaiko skriausti negalima, ypač 
to, kuriam išvakarėse pripa
sakoji tiek, kad akių nesumer
kia. Prisimenu, kaip švelniai 
Raminta vakar vadino mane ge
riausia jos gyvenimo drauge ir... 
nupinu. Tačiau gražiausiai vai
nikus pina Angelė Paulaitienė. 

Paplūdimyje plevėsuoja Alvy
do Pakarklio šventės dienai 
sukurta vėliava. Šypsosi saulė 
pro debesis. Kvepia, ach kaip 
kvepia, ne visai šviežios ir kaž
kodėl nejudančios žuvys, kurias 
beveik kaip Kuršių mariose 
bangos laikas nuo laiko išmeta 
ant smėlio. Kažkas iš atvykusių 
maudosi ir suklykia, nes keletas 
tų keistų žuvelių pateko į bur
ną ar dar kai kur... 

Visų sportų ir varžybų atsa
kingasis asmuo, Žilvinas 
Usonis laksto laiptais (maždaug 
50 pakopų, labai statūs) aukš
tyn ir žemyn ir organizuoja ko
mandas varžyboms. Jau puikuo
jasi stendas su smulkiu Joninių 
vakaro programos aprašymu, 
vyksta norinčių joje dalyvauti 
surašymas. I paplūdimį jau lei
džiasi ir leidžiasi nauji žmonės 
— pagyvenę, jauni ir su vaikais 
— ant pečių, už rankų vedinais. 
O Arvydo Reneckio Ula dar nie
kur nedalyvaus, nes jai tik 8 
savaitės ir ji tebegyvena krep
šyje... 

Laikas. Laikas — jis taip bėga 
ir vėl apima baimė, kad kažko 
nesuspėsime atlikti, nes saulė
lydis jau čia pat. O su juo, va-
jergau, uodai ir tos jėgos, kurių 
neaišku, kiek prisislapstė pa
krantės brūzgynuose. 

Jau pokši teniso kamuoliu
kai, daugėja žiūrovų ir sirgalių, 
pakrantė pasipuošia balionais, 
kurie pasižymi ne tik gražiomis 
spalvomis, bet ir stebėtina savy
be garsiai ir greitai sprogti. 
Vienas savanoris pūtikas vos 
vos neprarado savo šaunių ūsų. 
Vainikai jau matuojami kilo
metrais. Čia vėl lyg i* po žemių 
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MISCELLANEOUS 

"Krante' visų vainikuotų, ar 
vardai — Janės!" 

Kantriai aiškinu, kad ir su vai
nikais bus daromi burtai: sten
giamasi sužinoti ateitį. Mer
ginos, atsistojusios nugara prie 
medžio per galvą mes vainiką, 
kad jis užsikabintų už šakos. 
Per kiek kartų vainikas užsika
bins, už tiek metų mergina iš
tekės. Vainikams duodami mer
ginų ir vyrų vardai. Po to jie bus 
metami į vandenį. Kurie vaini
kai susieis draugėn, tas vyras ir 
mergina sudarys porą; jeigu ku
rio vainikas gerai plauks, neuž
klius už šakų, tai to gyvenimas 
bus linksmas ir lengvas. Ramin
ta nuskrieja raginti tetulių, 
kol nevėlu, irgi pasipuošti vai
nikais. O aš šaukiu pavymui: 
„Lai nepamiršta išsimaudyti su
temus — visus metus bus svei
kos ir gražios, o švelnios odos pa
vydės visa Ilinojaus valstija!" 

Visai nejučiom Arūnas Tamu-
laitis tampa dešrų kepėju ir, gal 
todėl, kad jis tikras karininkas, 
kurį laiką gyvenęs ir rimtai 
dirbęs Lietuvos labui, iš ten 
parsivežęs pačią gražiausią ir 
nuoširdžiausią lietuvaitę — 
žmoną Liną (be to, jis yra šven
tėje dalyvaujančio Jono Tamu-
laičio sūnus), dešreles perkan
čių vis daugėja ir daugėja. 
„Kranto" verslas eina kaip iš 
pypkės! Tiesa, nelabasis ne
snaudžia ir, užuot pipirų, deš
reles pagardina ežero pakrantės 
smėliu, bet, kaip Lietuvoje saky
davo — argi žinai žmogus nuo ko 
tunki... 

Jau žinomi teniso varžybų re
zultatai. Plojimais, susižavėjimo 
šūksniais sveikinami Marytė 
Indienė ir Kornelijus Jazbutis. 

Prie vieno tinklo — „Lietu
vos" ir „Latvijos" (štai, kokių 
svečių būta šventėje!), prie kito 
pluša „Tinginių" ir „Palangos" 
komandos. 

Vyriausias laužo sergėtojas 
Raimondas Tomkevičius, prisi
merkęs žiūri į saulę, laukia sau
lėlydžio, o aktyviausios laumės 
(bet gerosios) Skaistė Tarnaus-
kienė, Birutė Mickevičienė ir aš 
bandome krauti laužą, kuris su
griūva. „Kranto" apylinkės pir
mininko pavaduotojas Paulius 
Guobužis (ačiū jam už pamoką, 
kuri pravers ir ateityje!) prime
na skautėmis nebuvusioms 
krantietėms, kad laužas prade
damas krauti ne nuo išorinių, il
giausių pagalių, o pamažu ir 
nuo vidurio. Atbėgusi Renata 
klausia, kas gaus apdovanoji
mus ir kada pagaliau bus loteri
ja, kuomet užrištomis akimis 
galėsi nusikirpti visai neblogų 
dalykėlių. Ar bus leista kirpti 
penkis kartus? 

Staiga pasigirsta galingas; 
„Valio tinginiams!" Mat lauko 
tinklinio varžybose nugalėjo 
„Tinginių" komanda — Rita 
(mama) ir Tomas (sūnus) Šake 
niai ir Valdas Rupeika (buvęs 
lakūnas, o ant žemės nepėsčias 
sportininkas). Pralaimėjusioji 
„Palanga" nepyksta. Aukštaū 

bei veiklos palangiškis Žilvinas 
tikisi atsigriebti rudenį, kai 
,,Krantas" vėl sukvies atsisvei
kinimo su vasara varžyboms. 
Tačiau nesigailėkime Žilvino. 
Žaisdamas kitoje komandoje, jis 
daugiau negu sėkmingai įveikė 
„Latvijos" ekipą santykiu 3:0, 
tuo įrodydamas, kad sporto vai
ras „Krante" — patikimose ran
kose. Nenorėčiau tikėti, kad 
pergalę nulėmė paties pirminin
ko dalyvavimas varžybose. 

Sunkiausia rašyti apie krosą, 
nes ir pasiruošimas jam ir visa 
eiga buvo pažymėti tuo gerano
riškų juoku, nuo kurio tam tik
ros vietos raumenis skauda 
mažiausiai 5 paras. Išbėgusiųjų 
buvo daug. Atidi sekundante 
Dalia Sokieriė puikiai skaičiavo 
laiką. Viskas buvo labai rimta, 
bet du piliečiai pasirodė esą ne 
visai rimti. A.K. ir A.J. pusės 
distancijos viduryje pakeitė 
kryptį bandydami apgauti ir 
nedoru būdu pasiekti pergalę. 
Nepasisekė! Nes, nors pasisu
kus priešinga kryptimi, juos vis 
tiek aplenkė stiprūs, sportiški, 

Alfcio .Jakšto nuotniuku 

,,Mes skubam gyventi. Spau
džiame greičio pedalą ir nema
tome, nes žvilgsnį užgoš rutina 
landi, — kokie gražūs žmonės 
pro mus praeina kas valandą, 
kaip sidabro debesys Nemuno 
atspindy..." Taip tylos minute 
buvo prisimintas svetingas 
„Gintaro" poilsiavietės sa
vininkas Algirdas Karaitis, ku
rio tą vakarą jau nebuvo mūsų 
tarpe, tačiau šiltas šypsnys ir 
pritarimas visiems geriems 
naujųjų atvykėlių darbams jo 
pėdomis išvaikščiotoje pakran
tėje pasiliks ilgam. Ir prisi
minimai apie jį — mumyse. 

Ir prasidėjo! 
Prie laužo buvo padovanojami 

varžybų nugalėtojai. Dovanos 
buvo itin vertingos ir nepakar
tojamos. Kroso nugalėtojas ga
vo pūkuotą aštunkojį, o Joninių 
vėliavos autorius — puoduką su 
žymiausių pasaulio menininkų 
parašais. Žilvinas gavo ilgakoję 
varlę, o Šakenių šeima — tau
pyklę. Vaikai aktyviai dalyvavo 
loterijoje, kirpo ir kirpo mielus 
mažmožius, klegėjo ir siautė. Vi-

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant ' 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu/r FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui • 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmer.tus ir ieme • 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi W M 95th Street 

Tai. (70S) 424-MS4 
(312) 581-S854 

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

Išnuomojamas 4 kamb. 
su šiluma, suaugusiems. Kreiptis: 
7136 8. Mozart, Chicago, an
tra* aukštas, ttiono. 

MISCELLANEOUS 

i š tvermingi ir . . .sąžiningi są vakaro šurmulį organizavo ir 
krantiečiai. Bet tai buvo tik jam išradingai vadovavo Arū-
juokas. O laimėjusieji krosą, nas Satkus. Ačiū Eglei Ivinskie-

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

išdygsta judrioji Raminta: „Prie gjaį iavuoliai Kęstas ir Dalia 
laiptų sėdinčios tetos prašė pa- ( j a u n a šeima iš Lietuvos) Galdi-

klausti, kodėl šiandien tiek daug K a i i r pavargęs nuo lakstymo 

susilaukė tiek susižavėjimo 
šūksnių, plojimų, bučinių, kiek 
gal tik Lietuvos „Žalgiris", 
laimėjęs prieš Sovietų Sąjungos 
CSK! 

Kadangi 2 mylių bėgimas pa
krante buvo'pati rimčiausia ir 
sudėtingiausia šventės rungtis, 
žadanti ateityje tapti tradicine, 
privalau jos nugalėtojus pa
skelbti taip: nugalėtojai vyrai — 
Vasil Kapienek, Danas Smul-
kys, Robertas Monkevičius. Iš
tvermingiausios merginos ir 
moterys — Jūratė Klibaitė, 
Genė Klibienė ir Živilė Kuli
kauskienė. Meluočiau teigda
ma, kad absoliučiai visi žvaliai 
pasiekė finišo tiesiąją. Buvo at
ropojusių, pasitraukusių, su
klupusių pakeliui į pergalę. At
vestų už parankių taip pat pa
sitaikė. Ir, nors pirmąsias vie
tas laimėjo šeši atsparuoliai, bet 
nusikaltimas būtų neįvertinti 
pergale Ričardo Šoko laikysenos 
bėgimo metu, Astos Krišto-
pienės užsispyrimo (atvyko 
pavėluotai ir nuotolį nubėgo 
viena), bei jauniausios dalyvės 
ir nuo šiol geriausios mano 
draugės Renatos Vitukynaitės 
pastangų. Ko verta vien spar
nuota šio vaiko išvada —„daly
vauti, vadinasi laimėti!" 

Laužas ir prie jo vaišės yra 
būtina Joninių naktį. Kai lie
tuviai dar pagonys buvo, laužai 
degdavę visa Joninių naktį, kad 
jų šveisa apšviestų laukus, kur 
visokios piktosios dvasios ir ra
ganos šmižinėja, mėgindamos 
pakenkti gyvuliams, bręstan
tiems pasėliams, piktdžiugiškai 
apkerėdamos rugius, linus, 
atimdamos gydomąją vaistažo
lių galią. 

„Kranto" didžiulis ir karštas 
laužas degė pasilinksminimui. 
Pirmųjų nuoširdžių katučių su
silaukė grakščios šokėjos Ange
lė, Rasa ir Sonata, pašokusios 
„Kepurinę". 

nei, padainavusiai senovinių 
dainų. Ačiū visiems, padovano
jusiems „Kranto" šventei nau
jų, negirdėtų dainų, šokių ir 
pokštų. Šešiametei Elenutei, 
šventusiai prie laužo gimtadie
nį, sugiedota ilgiausių metų... 

Paparčio žiedas mergaitę Ra
mintą apvylė. Tik žvakelė? O 
kame tas blizgantis, tviskantis 
raudonas ar vaivorykštės spal
vų žiburėlis? 

Taip, su žiedu krantiečiams 
nepasisekė. Bet ir Joninės juk 
buvo, na. tarsi ne visai tikros, 
nes tikroji naktis bus tik bir
želio 24-ąją. O tuomet „Kranto" 
žmonės jau pildys savo pareigas: 
globos vaikus, prižiūrės palie
gusius senelius, dirbs mašinų 
patarnavimo stotyse, statybose, 
virtuvėse. 

Raminta užmigo čia pat prie 
laužo. Jos galvutė ilsėjosi ant 
mamos Neringos kelių, ji šypso
josi, matyt, ir toliau svajodama 
sužinoti Baltųjų Paukščių skry
džio paslaptį. 

Ar būta gerųjų burtų tą naktį? 
Tie, kurie mokėjo patylėti, 
mokėjo ir klausytis. Jie girdėjo 
išdygstant dar vieną lauko 
ramunės žiedą, šlamančius 
jaunus ąžuoliukus, dovanoju
sius Jonams vainikus. Jie buvo 
pasiruošę, išgirdo ir »siminė 
ežero vingių ir bangų-bangelių 
muziką. Spragsėdamos kilo di
džiulio laužo žiežirbos, lėkė tie
siai dainuojantiems į plaukus, 
apšviesdmos paslaptingai su-
blykščiodamos jos kilo į aukštį, 
virsdamos žvaigždėmis. Tikri ne 
visai tikros Joninių nakties 
monai. Iš beribės motinos Gam
tos skrynios tądien sėmėme ar
tumą, gerumą, atviraširdišku
mą ir juoką. Nebuvo toje skry
nioje pykčio, įtarumo, pavydo. 
Buvome gamtos vaikai ir išgy
venome mums skirtą buvimo 
drauge dovaną — dar vieną gra
žią gyvenimo dieną... 

MOV1NG-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
3I2-S39-3S47 

— S i — vtsus namų lauko Ir i 
remonto darbus: (rengiame rūsius, 
palėpes, vonias. Naujai statome lauko ve
randas, laiptus, garažus. Dengiame stogus, 
įdedame lietaus nutekėjimo vamzdžius. 
Dirbame greitai ir sąžiningai. Skambinti po 
7 v.v.: Juozui 312-471 -8487, "LJ~" 
312-438-8219. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLA6, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Docfcy* 
Tol. 312-S45-*S24 

įmerk. <» v / . .UI 

Take 
Stock 
inAmerka 

ApublicserviaoflhK 

Į LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti 

Leidiniai 
Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT, 

VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206 
psl $8.00 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988 $6.00 

Antanas Paškus - ASMENYBĖ IR RELIGUA. $6.00 
Antanas Paškus — SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po 

$15.00. Vis (5) tomai $50.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS ( LAISVĘ FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVf FONDAS c/o A. Par-
gauskas, 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK IL 60462. USA. 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos. 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su persiuntimu 22.50 

Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol . 
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IDEALISTO MIRTIS UŽ 
LIETUVĄ 

55-rių metų laisvė* kovotojo dipL inž. Viktoro Lapo 
žuvimo sukaktis 

Birželio mėnuo Lietuvos isto
rijoje vienas siaubingiausių: 
krašto okupavimo, tautos naiki
nimo — suėmimų, išvežimų, trė
mimų, žudynių, nužmoginimo, 
pasityčiojimo — raudonojo maro 
siautimas... 

Tačiau birželis ir laisvės 
Švystelėjimo akimirka istorijos 
puslapy, — mūsų laisvės kovo
tojų aukos. Barbarai iš Rytų 
juos šmeižė, pravardžiavo, dergė 
nebūtais dalykais, juodindami 
ir vadindami ,,banditais", 
„šunimis", žmonėmis be jokių 
principų bei idealų, gobšiais ma
terialistais, ginančiais „buo
žes", vargšų ir darbininkų 
„liaudies priešais". 

Ant laisves aukuro savo gyvy
bę padėję, tauriausieji mūsų 
broliai ir sesės, kilniausieji, 
tautos ateities žiedai. Čia ir 
norisi vienu pavyzdžiu atskleisti 
tūkstančiais žuvusiųjų kilnumą 
ir pasiaukojimą savo tautos 
labui. 

Kaune kapinėse Vytauto pros
pekte, po laisve blykstelėjusios 
birželio 22 dienos, 1941 m., 
iškilo nauji kapai su jaunomis 
aukomis. Vienoje vietoje tre
jetas kapų priglaudė trejetą 
draugų, tai a.a. diplomuotus 
inžinierius Viktorą Lapą, Kaži 
Matulevičių ir Juozą Milvydą. 
27 metų Milvydas — buvo jau
niausias docentas Vytauto Di
džiojo universiteto istorijoje. 
Liko žmona su mažamete du
krele. Kiti du jaunuoliai dar 
nebuvo vedę. 

Mažojoj Lietuvoj 

Viktoras Lapas gimė 1917 m. 
rugpjūčio 15 d. Ukrainoj, Elenos 
{Bartkutės) ir Vlado Lapų šei
moje. Mažytis grįžo su tėvais į 
besikuriančią Lietuvą. Tėvui — 
stoties viršininkui — perėmus 
Genių geležinkelio stotį iš vo
kiečio, Viktoras pradžios mo
kyklą pradėjo lankyti Mažojoj 
Lietuvoj. Syki jis užklausė savo 
mamos: „Kodėl mes meldžiamės 
mokykloje" „Vater unser..."? — 
(„Tėve mūsų") Tėvas susiėmė už 
galvos, kad jo vaikai čia suvo-
kietės ir pasiprašė perkeliamas 
į Didžiąją Lietuvą. Taip Vikto
ras įstojo į Kupiškio progimna
ziją, kur jo geriausias draugas 
buvo Algirdas Greimas, o pasta
rojo tėvas buvo jų matematikos 
mokytojas. Vėliau lankė „Auš
ros" berniukų gimnaziją Kaune. 
Kai tėvą paaukštino ir perkėlė 
stoties viršininku į Pagėgius, 
mazginę stotį su 150 tarnauto
jų, kur traukiniai zujo į Klaipė
dą, Tauragę ir Tilžę, ir ten ne
sant aštuonmetei gimnazijai, 
Viktoras su seserimi Stase buvo 
apgyvendinti pas dėdę Kėdai
niuose, kur jie mokėsi gimnazi
joje. Viktoras baigė ją, būdamas 
16 metų amžiaus. 

Savo gražbilyste išteisina 
Šarūną 

Per visus mokslo metus jis ėjo 
pirmuoju mokiniu. įsijungė į 
skautus ir jūros skautus. Buvo 
veiklus tuntininkas, nors anais 
laikais tik mokytojai jais būda
vo. Nuo vaikystės dienų rodė 
neeilinių gabumų visose srityse. 
Mokytojai gimnazijoje sakyda
vo: „Jei Lapas turėtų dar tiek 
darbštumo, kiek jis turi gabumų 
— būtų genijus". 

Viktoras rašydavo patriotiš
kas dramas, jas režisuodavo ir 
pats vaidindavo. Šias dramas 
įkvėpdavo garsūs motto, kaip 
Vaižganto: „Kai tėvynė pavoju
je, niekas tada neturi teisių — 
visi turi tik pareigas", arba A. 
Vaičiulaičio: „Kiekviena meilė 
yra žmogaus sielos šventenybė, 
bet visų didžiausia šventenybė 
— tėvynės meilė". Viena jo su
vaidinta rolė — jūros kapitono, 
žūstančio už savo tėvynę — ir 
dabar stovi akyse, įkūnijusi jo 

Viktoras Lapas 

paties likimą. Gimnazijos su
rengtame literatūriniame teis
me Viktorui buvo paskirta sun
ki Šarūno gynėjo rolė. Šarūnas 
— legendarinis dzūkų krašto 
didvyris, Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus įvestas literatūron, kaip 
žiaurus valdovas, net savo mo
tiną nužudęs. Viktoras išteisino 
Šarūną. Mokiniai nustebę bruz
dėjo: „Tiktai Lapo gražbilyste 
tai galėjo pasiekti". 

Lapas — krenta, Litas — 
išsilaiko 

Viktoras buvo draugiškas, la
bai paslaugus, geros širdies, at
viras ir pilnas humoro, mokąs 
dažnai pasijuokti pats iš savęs. 
Sykį skautai važiavo traukiniu 
į Džiamborę Suomijon. Viktoras 
miegojo viršuje, o jo artimas 
draugas Litas — apačioje. Trau
kiniui staiga truktelėjus, Vikto
ras nukrito nuo viršaus. Vėliau 
jis pasakojo: „Kaip gerai, kad 
krito Lapas, nors dar ir ne 
ruduo, o kokia būtų katastrofa, 
jei Litas būtų kritęs"! 

Gimnazijoje Viktoras buvo 
mėgstamas mokytojų. Kai pa
sklido kalbos apie jo pirmąją 
meilę Reginą, Kėdainių bur
mistro dukrą, mokytojai tik 
šypsojosi ir sakė atidžiai seksią 
ar jų pažymiai nekris, nes abu 
buvo pirmieji mokiniai savo kla
sėje. Tuo tarpu gimnazijos „poe-

• tai" kūrė Viktoro ir Reginos 
garbei poemas, eilėraščius, 
dainas... 

Mėgo Rambyną, žavėjosi 
patriarchu Jankum 

ir Vydūnu 

Leisdamas vasaros atostogas 
Pagėgiuose, Viktoras su šeima 
nepraleisdavo Joninių ant Ram-
byno kalno. Sakydavo, kad prie 
aukuro jaučia įgaunąs dvasinės 
stiprybės, vaidilų ir vaidilučių 
dvasią. Viktoras dievino pa
triarchą Martyną Jankų. Su 
vešlia ilga balta barzda, dekla
muojantis Donelaitį savo sve
čiams, Viktorui jis buvo XX 
amž. vaidila, mylimas ir apsup
tas Rambyno sargo garbe. 

Kitas asmuo, kurį Viktoras 
garbino, buvo Vydūnas. Smul
kutis, lieknutis, asketiško veido, 
kuriame spindėjo lyg žvaigždės 
žydros, malonios akys. Vydūno 
akys visados švietė kažkuo 
nežemišku, magišku. Jį vadino 
„dvasios milžinu", „lietuviškuo
ju mahatma", o Viktorui jis 
buvo pranašas. Jo filosofinius 
raštus, dramas Viktoras gim
nazijoje „ryte rijo", o jo 
smuikavimas Viktorą nukelda
vo ekstazėn... 

1933 m. Viktoras su visa tau
ta išgyveno Dariaus ir Girėno 
tragediją. Su jaunatvišku en
tuziazmu jis planavo, ruošėsi 
sutikti užjūrio lietuvius did
vyrius. Soldino miške sudužo 
viltys. Raudodamas, atsisakęs 
vakarienės jis gedėjo žuvusių 
herojų, lyg netekęs brangiausių 
savo namiškių. 

Ii 32 kandidatų laimi 
konkursą 

Baigęs gimnaziją, Viktoras 
ruošėsi studijoms. Tėvas pasita
rė su prof. Ernestu Galvanaus
ku, Prekybos instituto Klaipė
doje rektoriumi, ir pasiūlė 
Viktorui studijuoti tame in
stitute. Paklusnus ir parei
gingas sūnus, Viktoras sutiko. 
Tačiau tie mokslai jam buvo 
visai ne prie širdies. Tad, 
įpusėjus semestrui, persikėlė į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakultetą Kaune. Po 
kelerių metų studijų, panoro 
žinias gilinti užsienyje. Mėgino 
gauti Susisiekimo ministerijoje 
stipendiją, bet jam tiesiai 
pasakė, jei būtų Korp! „Neo-
Lithuania" korporantas — gau
tų, o jis buvo patriotiškos 
„Plieno" vyrijos vyras (negelbė
jo nė tai, kad Viktoro tėvas buvo 
tautininkas). Tuomet kreipėsi į 
Krašto apsaugos ministeriją ir, 
laimėjęs 32 kandidatų konkur
są, buvo išsiųstas į Brestą, 
Prancūzijoje, specializuotis 
povandeninių laivų inžinerijoje. 

I Prancūziją jis išvyko sunkia 
širdimi. Jam rūpėjo Mažosios 
Lietuvos ateitis, apie kurią 
niaukėsi tamsūs debesys. Vie
šint Pagėgiuose vasarą, jam ir 
seseriai vokietukai numušdavo 
studentiškas kepuraites nuo 
galvų, šaukdami: „Bepročiai 
žemaičiai". Pagėgiuose priviso 
Hitlerjugend ir jų vis daugėjo... 

Prancūzijoje Viktoras studi
javo rimtai. Pastebėjęs, kad 
prancūzų studentams yra viena 
programa, o kitataučiams — 
visai kita, ir metais ilgesnė, jis 
griebėsi prancūzų kurso. Taip 
jis norėjo Lietuvai sutaupyti 
vienerių metų stipendijos lėšas. 
Universiteto rektorius ateidavo 
į bendrabutį ir išsivesdavo jį į 
sodą pasivaikščioti, tėviškai 
„pabardamas", kad per daug 
„zubrina". 

Kai Viktorui buvo įteiktas 
diplomas, jis labiausiai džiaugė
si, kad rektorius viešai, visiems 
prancūzams ir kitataučiams gir
dint, pasakė: „Šitas užsispyręs 
lietuvis..." Viktorui visai 
nebuvo svarbu jo asmeniškas 
pagyrimas, jam buvo džiugu, 
kad lietuvis buvo pagerbtas... 

Viktoro baimė dėl Klaipėdos 
krašto nebuvo be pagrindo. Jam 
esant Prancūzijoj, Hitleris 
nusprendė užimti Mažąją Lietu
vą. Lietuvos radijas kuo ra
miausiai leido žinias, kai tuo 
tarpu prancūzų ir anglų radijai 
alarmingai skelbė, kur jau 
žygiuoja nacių kariuomenė. 
Viktoras paskambino tėvui iš 
Prancūzijos, patardamas jam 
pasitraukti į Didž. Lietuvą. 
Tėvas, paslėpęs šaulių vėliavą 
po švarku, išvažiavo į Kauną. O 
Eleną Lapienę su dviem pa
augliais sūnumis ir baldais 
vokiečiai vėliau išleido išva
žiuoti. 
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„DRAUGO" RĖMĖJAI 

55.00 doL Valerija Žadeikie 
nė, Oak Lawn, IL; Ona Strimai
tis, Putnam, CT; Nijolė ir Kostas 
Zalnieraitis, Clarendon Hills,' 
IL; Vytautas Janulaitis, Oak 
Lawn, IL; Milda ir Vytautas Ru-
kuiža, Naperville, IL; 

50.00 dol. Lietuvių Bendruo
menės Hot Springs Apylinkės 
valdyba (per pirmininką Stepą 
Ingaunį), Hot Springs, AR; 
Dalia ir Martynas Trakis, Palos 
Hills, IL; Šv, Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų drau
gija (per iždininką Antaną 
Paužuolį), Chicago, IL; Albina 
Setikas, St, Catharines, Ont., 
Kanada; 

45.00 dol. Dr. A. Deveikis, 
Rancho Palos Verdes, CA; 

Ui himną sovietai apsupa 
kapines 

1939 m. Viktoras iš Prancūzi
jos grįžo Lietuvon. Baigė aspi
rantu karo mokyklą Kaune ir 

buvo paskirtas Prez. Antano 
Smetonos laivan inžinieriumi. 
Lankydamas tėvus Kaune, 1940 
m. per Vėlines nuėjo į kapines, 
kur buvo susirinkę minios žmo
nių, degino žvakutes ir meldėsi 
už mirusius. Būrys patriotų, jų 
tarpe ir Viktoras, užtraukė 
Lietuvos himną. Sovietai ap
supo kapines ir gaudė mokslei
vius, studentus, kas tik jiems 
pakliuvo. Viktorui pasisekė 
pasprukti ir pasislėpti pas dėdę. 

Visa Lapų šeima galėjo re
patrijuoti, nes močiutė buvo 
Latvijos vokietė. Viktorui tai 
atrodė per daug baili išeitis: 
bėgti iš pragaro, kai kiti lietu
viai negali to padaryti. Ir taip 
šeima nepajudėjo Vokietijon. 

1941 m. birželio 23 d. rytmetį 
Viktoras išgirdo per Kauno ra
diją Lietuvos himną, suklupo 
kambaryje, sakydamas: „Mano 
brangioji Lietuvėlė vėl žengia į 
laisvės rytojų", ir pasimeldęs 
išėjo. Jis buvo giliai religingas. 
Pirmą kartą išėjo savo mylimos 
Mamulės neperžegnotas ir nebe
grįžo... Kovodamas prie Alekso
to tilto, jis buvo sužeistas. Mirė, 
nes anais laikais nebuvo pakan
kamai kraujo transfūzijoms. 
Vienas jo draugų — dr. Antanas 
Šnieška davė savo... Ir sužeistas 
ligoninėje rūpinosi kitais. Būda
mas jautrios širdies, humaniš
kos dvasios ir tolerancijos, jis 
klausinėjo, ar žydai nekenčia 
nuo nacių? Vėliau, jau jam mi
rus, mama duodavo žirnių ir 
svogūnų žydams, atvarytiems 
nacių darbams Laisvės alėjoje, 
nes mėsos, miltų, lašinių patys 
neturėjo. 

Liepos pirmą dieną amžiams 
užgeso Viktoro mėlynos, tokios 
geros, akys... 

Kauno Vytauto prospekte, 
parke, kur buvo kapinės ir kur 
buvo palaidoti laisvės kovotojai, 
dabar stovi paminklas su iškal
tais jų vardais. Pusšimtis metų 
pralėkė, kol vėl Lietuva išvydo 
laisvę. Tik kad ji pažadintų savo 
nuklydusius vaikus susiprasti, 
kad kaip vienas išminčius pori 
jo: „Tik ta tauta laisva, kuri 
pakankamai tvirta savo laisvę 
išlaikyti, o tvirta ji tampa 
vienybės keliu". 

Stasė Semėnienė 

40.00 dol. Juozas Miecius, 
Chicago, IL; Adolfina Jagela, 
Toronto, Ont., Kanada; W. 
Jocas, VVeston, Ont., Kanada; 

30.00 dol. Genė Steikūnienė, 
Chicago, IL; Veronika Pleskus, 
St. Petersburg, FL; Albinas 
Sasnauskas, VVestmont, IL; Bro
nė Juozapavičius, St. Pete 
Beach, FL; Viktoras Aras, 
Omaha, NE; V. Šilėnas, Euclid, 
OH; 

25.00 dol. Antanas Kvedaras, 
Savannah, GA; Frank Jonelis, 
Rockford, IL; Antanas Sprindys, 
Daytona Beach, FL; J. Poška, 
Oak Lawn, IL; Antane Kliorie-
nė, St. Pete Beach, FL; Balys 
Sriubas, Michigan City, IN; 
Juozas Glavinskas, Clarendon 
Hills, IL; V. Bilitavičius, Orland 
Park, IL; Marija Andrijonas, 
Itasca, IL; Vladas Gelažius, St. 
Pete Beach, FL; dr. Edmundas 
Juodėnas, Cleveland, OH; Adelė 
Puleikis, Lemont, IL; Mykolas 
Biknaitis, Santa Monica, CA; 
Juozas Vizgirda, Aurora, IL; 
Jonas Kirvaitis, Chicago, IL; 
Tadas Bauža, Hayden, ID; dr. 
George Volodka, Largo, FL; An
tanina Starinskas, Dorchester, 
MA; 

20.00 dol. Juozas Staskevi
čius, Toronto, Ont., Kanada; A. 
Smilga, Chicago, IL; Birutė 
Strouse, Prescott, AZ; Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno Put-
namo seselių rėmėjos (per iždi
ninkę A. Ankienę), Chicago, IL; 
Stasys Marcinkevičius, Shrews 
būry, MA; P. Kantas, Chicago, 
IL; Zuzana Juškevičius, Oak 
Lawn, IL; Antanas Masaitis, 
Delran, NJ; Vincas Gelgotas, 
Willowick, OH; Petras Augaitis, 
Delhi, Ont., Kanada; J. Vid
mantas, Elizabeth, NJ; Danutė 
Liaubienė, Medina, OH; 

15.00 doL Lidija Petravičienė, 
Oak Lawn, IL; Algimantas Ab-
ramikas, Chicago, IL; Natalija 
Rauckinas, Lemont, IL; 

10.26 dol. M. Banionis, Los 
Angeles, CA; 

10.00 dol. Juozas Masteika, 
Linden, NJ; Genovaitė Diržys, 
Woodhaven, NY; Mečys Aukš
tuolis, Richmond Hts, OH; Irena 
Morkūnas, Etobicoke, Ont., Ka
nada; Gražutė Sirutienė, Santa 
Monica, CA; Anelė Sulaitis, Le
mont, IL; Valeria Savičius, So-

TRANSPAK 
Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

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

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

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių \ Lietuvą įstaigą. 

TRANSPAK 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

dus, MI; K. Gencius, Seminole, 
FL; Andrius Povilaitis, Chicago, 
IL; Vito Lukoševičius, Itasca, 
IL; Fort Myers Floridos Lietu
vių Laisvės Forumas, (per 
iždininkę Ireną Lukauskienę), 
Fort Myers, FL; Jonas Sepulis, 
Toronto, Ont., Kanada; Algirdas 
Šimukonis, Richmond Hill, NY; 
John Rapsys, Chicago, IL; Stella 
Chapas, Evergreen Park, IL; 

25.00 dol. Juozas Gasperas, 
Chicago, IL; 

20,00 dol. Irena Galiūnas, 
Vancouver, WA; Elena Bacevi
čius, St. Pete Beach, FL; Ona 
Andriulionis, So. Boston, MA; 

15.00 dol. Birutė Bulota, 
Chicago, IL; J. Salčiūnas, Bever-
ly Shores, IN; Emilija Dėdinie-
nė, Brooklyn, NY; 

10.00 dol. Albina Lukas, 
Philadelphia, MA; D. Bulgaris, 
New York, NY; Stasys Marcin
kevičius, Shrewsbury, MA. 

55.00 dol. Angelą Skladaitis, 
Waterbury, CT; 

20.00 dol. Irena Lileikienė, 
Omaha, NE; Ona Gustienė, Los 
Angeles, CA; Elena Bacevičius, 
St. Pete Beach, FL; Olga Mar 
kūnienė, Waukegan, IL; K. 
Daunys, Toronto, Ont., Kanada; 
Izabelė ir Juozas Naujalis, 

Cicero, IL; 
15.00 dol. Petras Kaušas, 

Miami Beach, FL; Stasys Liut
kus, Waterbury, CT; Kazys 
Balas, Cleveland, OH; F. Likto
rius, Fort Lauderdale, FL; Mari
ja Podolskis, VVorcester, MA; 
Petrė Kasperaviciutė, St. Pe
tersburg, FL; 

10.00 dol. Juoze Augaity-
tė-Tamašauskienė, Philadel
phia, PA; S. Pragulba, Highland 
Park, MI; Vladislava Macie-
jauskas, Euclid, OH; E. Kamins-
kas,Brookline, MA; Sigutė 
Užupis, Worth, IL; Jonas 
Kasparavičius, Etobicoke, Ont., 
Kanada; V. Petrušaitis, 
Kimberley, Ont., Kanada; 
Frances Siutas, Chicago, IL; 
Elena Juknevičius, Chicago, IL; 
Jonas Sadunas, Los Alamitos, 
CA; Valeria Ciapas, Gulfport, 
FL; Zenonas Petreikis, Oak 
Lawn, IL; Stasys Liutkus, 
VVaterbury, CT; Elena Sudžins-
kas, Hellertown, PA; Stasė 
Leikus, West Hawen, CT. 

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasitikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui! 

PADĖKA 
A.tA. 

ANELĖ MACKEVIČIENĖ 
Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė paliko Sj pasauli 1996 

m. gegužės 13 d. Buvo palaidota gegužės 17 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutini 
patarnavimą ir palydėjo i Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame kun. Jonui Kuzmskui ir kun. Vitui 
Mikolaičiui ui maldas koplyčioje, gedulingų šv. Mišių atna
šavimą ir velionės palydėjimą i kapines 

Ačiū Rožančiaus būreliui už rožančiaus sukalbėjimą 
koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už atsilankymą koplyčioje, gėles, aukas šv. Mišioms 
ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems 
velionei paskutinį patarnavimą. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui ui rūpestingą 
patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Nuliūdę: duktė Danguolė, žentas Stepas, anūkai An

tanas ir Nikolas Balui. 

A.tA. 
JERONIMAS LANDSBERGIS 

(1901-1996) 

1996 m. birželio 13 d., įpusėjęs 96-tuosius metus, mirė Jeronimas 
Landsbergis. 

Velionis pradėjo kurti savo jauną gyvenimą drauge su vos tik atsikū
rusia Lietuva. Jau 1919 m. pradėjo dirbti Susisiekimo ministerijos pašto 
žinyboje, ėjo viršininko pareigas Birštone, Seredžiuje ir Ariogaloje, nuo 
1931 m. darbavosi Kauno centriniame pašte. 1922 m. susituokė su Emilija 
Meiliūnaite (mirusia 1984 m.), užaugino du sūnus, Algirdą ir Algimantą, 
ir dukterj Gražiną. 

Nuo 1949 m. buvo nuoširdus New Yorko lietuvių bendrijos narys, rėmė 
lietuvišką veiklą ir spaudą. 

Palaidotas 1996 m. birželio 17 d. St. Charles kapinėse, Long Island. 
Jo giliai gedi šeima, kurią iki paskutinio atodūsio jis gaubė savo meile, 

rūpesčiu ir gėlėmis. 
Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 

Jeronimą ir pasimelsti už jo sielą. 
Sūnūs Algirdas ir marti Joan, Algimantas ir marti Teresė Lands

bergiai 
Duktė Gražina ir žentas Mamertas Erčiai 

Seserys Marija, Ona, Emilija, Eugenija Lietuvoje 
Anūkai Paulius, Ligija, Jonas-Albertas, Andrius ir Liudas 
Proanūkai Emilija ir Forrest 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Mūsų d ienrašč io pobūv i s 

gamtoje-gegužinė bus liepos 28 
d., sekmadienį, tėvų marijonų 
sodelyje (prk „Draugo"). Visi 
nuoširdžiai kviečiami atvykti, 
pabendrauti, pasižmonėti. Taip 
pat primename, kad laimėjimų 
stalui labai reikia laimikių. 
Jeigu galite paaukoti, malonė
kite atnešti į administraciją dar
bo valandomis. 

Š a u n u s a ts isveikinimo su 
svečiais iš kitų žemynų koncer
tas, vykęs liepos 9 d. Jaunimo 
centre, buvo labai sėkmingas, 
ypač dėl to, kad prisirinko pilna 
salė publikos. Programą atliko 
Argentinos lietuvių tautinių 
šokių grupės „ I n k a r a s " ir 
„Šaltinis", Brazilijos lietuviai 
šokėjai „Nemunas" ir „Pane
vėžio — „Grandinėlė". Pastaroji 
ypač užkariavo gausių žiūrovų 
širdis. Iš tikrųjų tai buvo šiltas 
ir nuoširdus dėmesys, parodytas 
tautinių šokių šventės daly
viams, kurie ryžosi nugalėti di
džiausius nuotolius, kad šven
tėje dalyvautų. 

Romas ir Angelė Nelsai, 
dalyvaudami X Liet. tautinių 
Šokių šventėje, aplankė ir Drau
go fondą. Jie ankstyvesnius 800 
dolerių įnašus papildė 200 
dolerių ir tapo garbės nariais. 
Sveikiname ir dėkojame už pa
ramą Draugo fondui. 

Pakeitus Cicero paš to zo
nos numerį, mūsų skaitytojai 
nusiskundžia, kad reguliariai 
negauna „Draugo". Vietinio 
pašto viršininkas nuoširdžiai 
rūpinasi šį reikalą ištirti ir su
tvarkyti , todėl įgaliojo cicerietį 
Mindaugą Baukų surinkti nusi
skundimus ir jam pristatyti. 
Jeigu esate tarp tų, kurie kenčia 
nuo sutrikusio „Draugo" prista
tymo, malonėkite paskambinti 
M. Baukui tel. 708-863-9849. 

z A. L. Tau t inės s-gos gegu
žinė sekmadienį , l iepos 21 d. 
Ateitininkų namų ąžuolyne. 
Pradžia vidurdienyje. Pietūs 
bus tiekiami apie 1:30 v. p.p. 
Bus linksma ir malonu. Visi 
kviečiami, visi laukiami. 

(sk) 

x Dingo vyr iško kos t iumo 
šva rkas penktadienį, liepos 5 d. 
susipažinimo vakare, Navy 
Pier. Kas rado, prašau skam
binti tel . 312-476-8221. Atsily
ginsiu. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Valstybinėje stomatologijoje 
Lietuvoje dirba 1,862 gydytojai, 
iš jų net 1,382 yra bendros prak
tikos gydytojai, apie 500 dantis
tų yra jau pensijinio amžiaus, 
118 gydytojų yra per 70 metų 
amžiaus, yra keli ir aštuonias
dešimtmečiai. Lietuvoje 10,000 
gyventojų tenka tik 3-4 dantų 
gydytojai". Pinigai , s iuntiniai 
ir k o m e r c i n ė s s iun tos į 
Lie tuvą . Maisto siuntiniai . 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x P r a ė j u s X-jai Lietuvių 

tautinių šokių šventei, čikagie-
čiai turės progą pamatyti kitą 
šios vasaros svarbų kultūrini 
įvyki — susipažinti su garsiuo
ju Kauno meno ansambliu „Ai
nia i" . Šis kolektyvas, kuris 
sėkmingai koncertavo V. Euro
poje. Čikagoje ir apylinkėse 
pasirodys liepos 21 d., sekma
dieni. Ta dieną įvyks du koncer
tai: 12 vai. — Pasaulio lietuvių 
ce įtre Lemonte. o 4 vai. p.p. — 
Jaunimo centre Čikagoje. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-

- namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

Rėmėjai krikščionims de
m o k r a t a m s Lietuvoje į Seimo 
rinkimus liepos 3 d. jau ketvirtą 
kartą buvo susirinkę posėdžiui, 
kuriam pirmininkavo dr. Petras 
Kisielius. 

Laikas bėga sparčiai ir Seimo 
rinkimai ne už kalnų. Reikia į 
Lietuvos Seimą išrinkti dorus, 
s ąž in ingus ir i š m i n t i n g u s 
asmenis, kurie sudarytų geres
nes sąlygas žmonėms ramiau 
dirbti ir gyventi. Tad ir susi
rinkimo posėdyje buvo disku
tuojama, kaip padėti dešinie
s iems , ypač Kr ikšč ion ims 
demokratams (LKDP). Rėmėjai 
nutarė remti LKDP Kauno cho
rus — jaunimo ir suaugusių, kad 
jie galėtų gastroliuoti ir pasiekti 
kaimo žmones ir tuo pačiu 
aiškinti LKDP programą. Nu
tar ta juos paremti specialiomis 
dovanėlėmis, literatūra. Kaimo 
žmonės mažai ar visai neskaito 
laikraščių. Juos nesunkiai apdo
roja LDDP, kurios rankose yra 
visos Lietuvos žiniasklaida ir 
susisiekimo priemonės. 

Nedaug ir mūsų išeivija žino 
apie Krikščionių demokratų 
vedamą programą bei Lietuvos 
ateities planus. Beveik niekas 
čia neskaito LKDP laikraščio 
„Apžvalgos". Buvo nu ta r ta į 
JAV atsikviesti dr. Albertą 
Šimėną, buvusį Lietuvos Res
publikos ekonomijos ministrą, 
kuris supažindintų su LKDP 
Vedama politika. J is lankysis 
Čikagoje, Lemonte, St. Peters-
burge, Los Angeles, Clevelande 
ir Detroite. 

Po Rusijos p rez iden t in ių 
rinkimų ir Jelcino laimėjimų 
atėjo eilė ir Lietuvos žmonėms 
p r a r e g ė t i . LDDP i š t u š t i n o 
Lietuvos aruodus ir įstūmė vals
tybę į giliausią ekonominę 
krizę. Rėmėjų tikslas yra padėti 
Lietuvos žmonėms išrinkti į 
Seimą tokius žmones, kur ie 
siektų ne savo ir ne savo parti
jos naudos, o visos Lietuvos 
žmonių ir krašto gerovės. 

Raimundo Lapšio kristalo 
darbai ir Leono R a u d ž i o gra
fika buvo eksponuojama meno 
parodoje, vykusioje l a u k e , 
Evanston, IL, birželio 29-30 d. 
„Art in the Garden-Fountain 
Square Arts Festival" jau vyko 
septyniolikta kartą, užėmusi 
šešis Evanston miesto blokus, o 
joje dalyvavo 200 menininkų su 
13 rūšių darbais iš 30 JAV vals
tijų. Menininkai į parodą galėjo 
patekti tik konkursiniu būdu. 
Raimundo Lapšio kristalas ga
vo parodos „Purchase Award' 
pažymėjimą. 

X SUKAKTUVINĖ 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Džiaugiamės, k a d „Drau 
g a s " ne tik skaitomas, bet rea
guojama į jame spausdinamą 
medžiagą. Birželio 25 d. laidoje 
buvo išspausdintas A. Kanau-
kos pasikalbėjimas su Lietuvos 
kariuomenės vadu gen. Jonu 
Andriškevičium, kuris nusi
skundė įvairiais nepritekliais, 
jų tarpe, kad negauna Vytenio 
S t a t k a u s knygos „Lietuvos 
ginkluotos p; jėgos 1918-1940 
m." Čikagoje gyvenant i skai
tytoja Zelma Poderienė, ilgai ne
trukusi, paskambino ir pasiūlė 
jos mirusio vyro, ltn. Vytauto 
Poderio knygyne užsilikusi 
atsarginį tos knygos egzemplio
rių. Labai ačiū Z. Poderienei už 
dosnumą — knyga bus nedel
s i a n t persiųsta gene ro lu i 
Andriškevičiui. 

x Dėmesio! Sį šeš tad ien į 
„Open House" — namas atvi
ras apžiūrėjimui nuo 1 v. p .p . 
iki 4 v. p .p . „Deluxe" 5 kamb. 
2 mieg. su 2 auto. garažu „con-
do". Adresas; 4131 W. 93 PL , 
Oak Lawn, IL. Daugiau in
formacijų gausite paskambinę 
A l g i u i L i e p i n a i č i u i , t e l . 
708-447-3351 arba Linas Real-
ty, Chicago, tel. 312-890-6821. 

(sk) 

Svarbiosios liepos 6-osios 
p r adž i a 

Didysis H y a t t Regency 
O'Hare viešbutis Rosemont, IL, 
atrodė, lyg mažytė lietuvių vals
tybėlė! Visur tik lietuviai, lietu
vių kalba! Viešbučio priesalyje 
stovi JAV LB stalas su labai 
gausia informacija ir raginimais 
padėti Lietuvai tapti NATO 
nare. Prie stalo atsakinėja į 
klausimus, dalina informaciją 
Asta Banionytė, kuri ir čia, kaip 
visada, aukoja jėgas ir laiką 
Lietuvos reikalams! 

Netoli jos yra taut. šokių 
šventės informacija ir šventiniai 
suvenyrai: gražūs marškinėliai 
su visų taut. šokių švenčių 
emblemomis, sportinės kepurės 
bei buteliai vandeniui ir puikus, 
turiningas leidinys „Dešimtoji 
lietuvių tautinių šokių šventė',' 
suredaguotas Juozo Masilionio. 
O kitoje pusėje yra stalas su 
„Greatful Dead" Lietuvos 
krepšinio komandai pagamin
tais spalvingais marškinėliais, 
kuriuos pardavinėja komandos 
atstovai. 

Žmonių nuotaika pakili. Jau 

Dr . Juozo Girniaus minė
jimą Čikagoje surengus, Atei
tininkų federacija ir Lietuvių 
fronto bičiuliai nuoširdžiai 
dėkoja kun. dr. Kęstučiui Tri
makui, šv. Mišias aukojusiam, 
solistei Danai Stankaitytei, 
muzikui Manigi rdui Mote-
kaičiui, prelegentei iš Vilniaus 
dr. Aldonai Vasiliauskienei, Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
vyresniajai ses. Marilyn Kuz
mickus, ses. Angelei, ses. Per-
petuai ir visoms seselėms, prele
gentę nuoširdžiai globojusioms, 
aktorei Audrei Budrytei, muzi
kei Rimai Polikaitytei, muzikui 
Dariui Polikaičiui ir jo vado
vaujamo okteto nariams V. 
Kelmeliui, Liudui Landsber
giui, Arui Norvilui, Audriui 
Polikaičiui, Mariui Polikaičiui, 
Tadui Stropui, K. Šoliūnui ir 
Mariui Tijūnėliui, D. Kavaliū
nui už scenos dekoraciją, ypač 
Marijai Remienei, viską koordi
navusiai ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie minėjimo 
rengimo ir prelegentės globos. 

Elenutės Bradūnaites-Ag-
linskienės ir JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Reginos Kučienės 
rūpesčiu, iš Lietuvos atvyksta 
etnografė Zita Kelmickaitė, 
kuri supažindins ateitininkų 
jaunimo stovyklų bei mokytojų 
studijų savaitės dalyvius su 
tautosaka, liaudies dainomis, 
papročiais bei tradicijomis. 

Zita Kelmickaitė yra etnogra
fė, „Ratilo" ansamblio vadovė, 
radijo ir TV laidose liaudies 
dainų koordinatorė, dėstytoja 
Vilniaus universitete, žurna
listė. Šiais metais Z. Kel
mickaitė apdovanota dr. J. Ba
sanavičiaus premija. Ji daly
vaus Dainavoje jaunučių ateiti
ninkų stovykloje rugpjūčio 
12-20 d., perteikdama Lietuvos 
pažinimą, tautosaką, liaudies 
dainas ir pan. Rugpjūčio 21-28 
d. dalyvaus sendraugių stovyk
loje. Rugpjūčio 4-11 d. mokytojų 
studijų savaitėje patars mokyto
jams, kaip įtraukti tautosaką i 
dėstomąjį kursą, praves vakari
nes programas ir 1.1. Ateitinin 
kų moksleivių stovykloje irugpj.. 
11-18 d.) perteiks lietuviškas 
tradicijas bei įtrauks papročius 
į vakarines programas 

nuo ankstaus ryto renkasi šokė
jai, nes jie turi pasiruošti ir 
rikiuotis paradui Rosemont 
Horizon patalpose. O tie tau
tiniai rūbai — koks gražumėlis! 
Jie tiesiog glosto akį ir šildo 
širdį! 

Priesalyje sutinku Mykolą 
Abarių iš Detroito, kuris žvalus, 
giedrios nuotaikos, taut. rūbais 
apsirengęs, besirengiąs eiti 
šokti! Pasirodo, šoka ne tik jis, 
bet ir jo sūnus ir net trys vaikai
čiai! Nuostabu! 0 kiek šioje 
šventėje panašių šokėjų yra? 
Niekas nesuskaičiuos. Garbė 
jiems visiems ir valio tokioms 
šeimoms! 

G a r b ė s svečių p r i ėmimas 

11 v. r. garbės svečiams pri
ėmimas prie Rosemont Horizon 
esančiose „Skyline room" patal
pose. Garbės svečius pasit inka 
adv. R. Domanskis (jis ir jo 
komisija rūpinasi šių svečių 
globa ir priėmimu). JAV LB Kr. 
v-bos pirm. R. Narušienė, Kana
dos LB Kr. v-bos pirm. A. K. 
Vaičiūnas, Liet. Tautinių šokių 
instituto pirm. D. Dzikienė ir kt. 

Vėsiose patalpose ant Talan-
dytės meniškai dekoruotų ir 
šviežiomis gėlėmis papuoštų 
stalų išdėstyti užkandžiai. Sve
čiai būreliais stoviniuoja, šne
kučiuojasi ir užkandžiauja. Čia 
matyti Lietuvos Kultūros mi
n i s t r a s Juozas N e k r o š i u s , 
Lietuvos ambas. JAV dr. Alfon
sas Eidintas, Lietuvos Respub
likos Laikinasis reikalų patikė
tinis Kanadoje J. Paslauskas, 
Latvijos konsulas, JAV Kongre
so atstovas Richard Durbin, Il
linois State senatorius Patrick 
O'Malley su žmona, Lietuvos 
garbės gen. kons. Vaclovas Klei
za su žmona, LF t-bos pirm. 
Vytautas Kamantas su žmona, 
LF v-bos pirm. Povilas Kilius su 
žmona, Egidijus Mikšys, Lietu
vos k u l t ū r o s min is te r i jos 
a t s tovas ku l t . ry š i ams su 
išeivija palaikyti ir labai daug 
žymių lietuvių v isuomenės 
veikėjų, kurių nebeįmanoma su
talpinti šiame straipsnyje. 

Iški lmingas įėjimas 

Prieš pirmą vai. buvo pra
nešta pasiruošti žygiuoti į 
šventės pa t a lpas . Ėjome 
tuneliu, tai saulė nekaitina, o R. 
Horizon koridoriuose jau buvo 
pilna šokėjų ir jų vadovų. Eise
nos priekyje ėjo garbės svečiai, 
gale — organizacinis komitetas. 
Šokėjai džiaugsmingai sveikino 
praeinančius, o vaikai tiesė 
r ankas sveikintis . Žinoma, 
sveikinomės, šypsojomės ir 
džiaugėmės! Mūsų eisena susto
jo netoli kambario, kuriame 
eilės įsijungti į eiseną laukė Lie
tuvos olimpinės komandos krep
šininkai. Jie vilkėjo „Greatful 
Dead'" specialiai jiems dovano
tais marškinėliais. Kai jie^pasi
rodė, atpažinau tik Šarūną*Mar-
čiulionj ir Arvyda Sabonj. Visa 
šokėjų minia šaukt- j i ems 

„ v a l i o " ir dž i augsminga i 
sveikino, bet jie praėjo aukšti, 
tiesūs, rimti, nenusišypsoję ir 
nepamojavę ranka. Mums tai 
buvo kažkaip netikėta. Galvojo
me, kad Lietuvoje gal nepriimta 
spo r t i n inkams šypsot is ir 
žvalgytis? O gal jie rūpinosi 
būsimosiomis r u n g t y n ė m i s 
prieš Kroatiją? 

Iškilmių salėje dešimčia dūžių 
sugaudė varpas. Akt. Audrė 
Budrytė deklamuoja giliamin
tės poetės J . Augus ta i ty -
tės-Vaičiūnienės eiles: „Svei
kinu taurų, lietuvišką judesį / 
įkvėpta, uždegta grožio jėga, / 
Gelmėse gimusi, saulė, pabu
dusi, / Kylantį Baltijos aukšta 
banga /"... Ji pristato pražy
giuojančius garbės svečius, 
organiz. komiteto pirm. J. Bud
rienė praneša, kad šoks 2060 
šokėjų, pristato šventės meno 
vadovę V. Smieliauskaitę-Fa-
bionovich. Tada, maršo muzikos 
lydimos, p r adeda žygiuoti 
šokėjų grupės. Jas veda vadovai, 
nesamos jų grupės vardo bei vie
tovės įrašas. Šis iškilmingas 
šokėjų įėjimas yra vienas įspū
dingiausių šventės momentų, 
nes matai tokią masę pasišven
tėlių, tautinių šokių mylėtojų, 
gražiais tau t . rūba i s pasi
puošusių, mažuliukų ir suau
gusių, ritmingai žygiuojančių ir 
lygiuojančių. Tikrai norisi su
šukti iš džiaugsmo ir parafra
zuoti rašytojo B. Sruogos žo
džius: „Mūsų sielose šiandien 
šventė!" Ir ne bet kokia, o jau 
dešimtoji! Vadinasi, jau 40 metų 
šokta taut . šokių šventėse! 
Šokėjai tvarkingai rikiuojasi 
salės pakraščiuose, įnešamos 
vėliavos: JAV, Kanados, Lietu
vos, Argentinos ir Brazilijos. 

Šokių šven tė 

Salė papuošta 3-mis didžiulė
mis vėliavomis: JAV, Kanados 
ir Lietuvos, o salės centre — vi
sų buvusių švenčių emblema ir 
didžiausia, spalvingiausią X, 
jubiliejinės šventės emblema. 
Be to, žiūrovai galėjo sekti 
šokius didžiuliame ekrane. 

Giedami JAV, Kanados ir Lie
tuvos himnai. Kun. A. Saulai 
tis, SJ, kalba (liet. ir angį.) in-
vokaciją. Šventę atidaro ir visus 
sveikina (liet. ir angį.) JAV LB 
Krašto v-bos pirm. R Naru 
šiene. Ji pažymėjo, kad ši 
Tautinių šokių šventė yra jau 

a n t r a , L ie tuva i a t s t a č i u s 
nepriklausomybę. J i angliškai 
ypač pabrėžė, kad, nors Lietuva 
ir nepriklausoma, bet jos sau
gumas nėra užtikrintas. Dėl to 
turime padėti Lietuvai įstoti į 
NATO. „Šiandien sujunkime 
rankas ir širdis! Tegyvuoja visų 
mūsų vienybė ir mūsų Tėvynė 
laisvai Lietuva!" 

Toliau (liet. ir angį.) kalbėjo 
organizacinio komiteto pirm. 
J ū r a t ė Budrienė. Prisimin
dama, kad šiandieną Lietuvoje 
švenčiama Mindaugo šventė, o 
čia liepos 6 d. vyksta tautinių 
šokių šventė, organizacinio 
komiteto vardu sveikino visus 
susirinkusius į šią jubiliejinę 
šventę. O kreipdamasi į šokėjus, 
ragino juos šokti, kaip niekas 
niekada nėra šokę ir baigė užde
gančiu šūkiu „Mes gyvi, gyvuo
jame ir gyvuosime!" Jos žodžiai 
buvo palydėti plojimų audra, o 
šokėjai , i š r e ikšdami savo 
džiaugsmą, „bangavo". Grojant 
„Žemė Lietuvos", šokėjai grupa
vosi pirmajam šokiui „Aštuon-
nyčiui". Ir tada vienas po kito, 
su labai sklandžiais perėjimais, 
ėjo ir kiti pirmosios dalies šo
kiai: „Sukčius", „Kubilas", 
„Šustas", „Suk, suk ratelį", 
,,Žėkelis", „Čigonėlis", grakš
čioji „Blezdingėlė", „Kanapė", 
„Du gaideliai" ir „Malūnas". 
Nuostabiai pynėsi, sukosi ra
teliai, šokėjai sudarinėjo įvai
rias geometrines figūras, o visa 
tai buvo palydima muzikinių 
įrašų pagamintų Vilniaus plokš
telių studijoje (muzikos techninė 
redakcija Jono Beržanskio 
(Silver Tortoise Studios, Ann 
Arbor, MI). Girdėjome ne tik 
puikias lietuviškais liaudies in
strumentais įgrotas melodijas, 
bet ir šokius palydinčias Lietu
voje įdainuotas įvairių an
samblių da inas . Pirmosios 
dalies šokių choreografai yra: J. 
Lingis, M. Baronaitė-Grėb-
liūnienė, A. Rugytė-Bulotienė, 
N. Jasėnaitė-Pupienė, O. Pivo-
riūnaitė-Ivaškienė, O. Razu-
tienė, V. Smieliauskaitė-Fa-
bianovich, K. Marijošienė. Žiū
rovai smarkiai plojo, atsidėko
dami už kiekvieną šokį, bet 
ypač en tuz ias t inga i dėkojo 
vaikučių pasirodymams. Dau
geliui šokių publika plojo į 
taktą, lyg patys šokyje dalyvau
tų, o „Malūną tai sutiko di 
džiausiomis ovacijomis ir visą 
laiką plojo.nes, tikrai buvo įspū-

x P a m a l d o s su šv. Mišių 
auka liepos 13 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koply 
čioje. Kviečia Židinys. 

(sk) 
x L a b a i a t s i p r a š o m e už 

klaidą Algirdo Čepėno bei 
Aldonos ir Vytauto Čepėnų 
pavardėje „Drauge", liepos 6 d 
Tautinių šokių šventės mecena
tų sąraše. Nuotr Jono Kuprio 

Nuotr Jono Kuprio 

dingą žiūrėti į to milžiniško 
malūno ilgiausius (kelių eilių 
šokėjų) sparnus, kurie taip mik
liai sukosi! 

Antroje dalyje matėme: „Bū
rimai", „Tai pievelė, ta i žalia", 
„ M i k i t a " ir „ M i k i t i e n ė " , 
„ K l u m p a k o j i s " , „Te l š ių 
valsas" , „Put inėl is ' , „Vaka
ruškos", „Lenciūgėlis", „Kala-
t inis" , „Varkijietis", „Šliažo 
polka" ir pabaigai tradicinis 
„Suktinis". Šių šokių choreo
grafai yra: A. Masėnienė, S. Ei-
nikytė, J. Lingis, J. Reginienė, 
I. Narbutaitė-Smieliauskienė, 
G. Dumčiūtė-Breichmanienė, J. 
Meil iūnaitė-Matulai t ienė, E. 
Morkūnienė, R. Tamutis , J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė. 

Ir vėl žiūrovai žavėjosi ne tik 
g raž i a i a t l i k t a i s šok ia i s , 
muzika, šokėjų rūbais , bet ir 
darna, kuri vyravo, šokius atlie
kant. Visi šokiai buvo įspūdingi 
ir gražūs, bet vieni jų vieniems, 
kiti kitiems buvo „arčiau prie 
širdies". Man tokie buvo — 
„Blezdingėlė", „Miki ta" , „Pu
tinėlis", „Malūnas" , „Lenciū
gėlis". Ak, tas „Lenciūgėlis"! 
Rodos visa jauna tvė sukaupta 
jame! Bet anksčiau sunku buvo 
įsivaizduoti masinį „Lenciū
gėlį"! Bet iš t ikro buvo daug 
ratų, o kiekviename jų bernelis 
ir 4 mergelės, kur ių j am nepa
vyksta prisivilioti! Visi šoko 
gyvai, grakščiai, bet prieš mūsų 
eiles šokęs Marius Polikaitis 
buvo t i k r a s „ L e n c i ū g ė l i o " 
šokėjo įkūnijimas: j is ir jo mer
gelės ne tik šoka lengvai, gyvai, 
bet ir vaidina pasigėrėtinai! 

Jau nuo per t raukos ir antros 
dalies darėsi vis lyg liūdniau, 
kad jau artėja šventės pabaiga. 
O ka i visi p r adė jo šokt i 
„Suktinį", paskutinįjį šokį, tai 
galvojau, jei žiūrovams gaila 
besibaigiančios šventės, tai ką 
jaučia po šio dvasinio pakilimo 
valandų šokėjai? 

Finalą sudarė D. Bilaišytės, 
V. S m i e l i a u s k a i t ė s - F a b i a -
novich, R. Pliūrienės bendra 
kompozicija. Išgirdome taip il
gesingai nuskambėjusią „Lie
tuvą", ž. J. Marcinkevičiaus, 
muz. G. Slavinos. Jauniej i 
šokėjai įsijungia į bendrą šokėjų 
būrį ir r i t m i š k a i siūbuoja 
rankomis. Pasigirsta varpo 10 
dūžių ir jis nuleidžiamas. Visi 
sudainuoja „Lietuva brangi". 

Kanados LB Kr. v-bos pirm. 
A. K. Vaičiūnas uždaro šventę, 
sakydamas, kad galime džiaug
tis mūsų pastangų vaisiais, nes 
esame gyva savo Tėvynės dalis! 
Jis dėkoja programos vedėjai A. 
Budrytei, jai į teikiamos gėlės. 
Šokėjų vardu į teikiama gėlių 
puokštė meno vadovei V. Smie-
liauskaitei-Fabianovich ir Or
ganizacinio komiteto pirm. J . 
Budrienei. Išnešamos vėliavos. 

A. K. Vaičiūno žodžiai „JAV 
LB ir Kandos LB vardu skelbiu 
šventę uždaryta", daugeliui nu
skamba beveik liūdnai, nes tai 
jau praėjo, jau baigta, jau vėl 
grįžtame į kasdienybę! Bet jis 
dar irgi sakė: „Iki pasimatymo 
sekančioje šokių šventėje!" 
Taip, tai viltis, tai ateities 
džiaugsmas, nes prisimenant J. 
Budrienės žodžius „Mes čia 
gyvi, gyvuojame ir gyvuosime!" 

A l d o n a Š tnu lkš t i enė 
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