
S102 P5 GkATIS 2-CL 
rHE L I B R A R Y OF LONlSRESS 
REFEREMCE DtPARlfltN! 
SERIALE DIVISION 
UASHINCiTON DC 20025 

2N0 CLASS MAIL 
Augu* 9,1986 THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVĘST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXVI Kaina 50 et. PENKTADIENIS - FRIDĄ Y, RUGPJŪTIS - AUGUST 9, 1996 Nr. 166 

Rusija Lietuvai vėl nepranešė 
apie savo laivyno pratybas 

V i l n i u s , rugpjūčio 7 d. 
(AGEP) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija žinių agentūrai 
patvirtino negavusi jokios infor
macijos apie Rusijos karinio 
laivyno pratybas Baltijos jūroje 
Karaliaučiaus srities rajone, 
tačiau žino, kad tokios pratybos 
ttiMa™"™» rajone vyksta. 

Lietuvos Karinių jūrų pajėgų 
flotilės štabo viršininkas 
komandoras leitenantas Vytau
tas Urba sakė, kad Rusija užda
rame rajone vykdo karinio lai
vyno šaudymus, apie kuriuos ji 
neturėjo pranešti Lietuvai. Jis 
sakė, kad kaimyninės šalies vy
riausybė turi būti informuojama 
per Užsienio reikalų ministeri
ją, jeigu yra rengiami dideli 
kariniai manevrai. 

Karaliaučiaus srityje esančia
me Rusios Baltijos karinio lai
vyno spaudos centras pabrėžė, 
kad tai ne karinės pratybos, o 
„laivų grupės žygis". Pasak 
spaudos centro atstovo, būtina 
pranešti t ik apie dideles 
pratybas. Liepos 29 d. prasi
dėjusi Žygi Karaliaučiaus srities 
rajono laivyno karininkas vadi
no „laivyno renginiu" ir ne

galėjo pasakyti, ar apie jį buvo 
pranešta Lietuvai. 

Karaliaučiaus laikraštis 
„Straž Baltui" pranešė, kad 
maždaug 20 dienų truksian-
čiame laivų grupės žygyje da
lyvauja 49 laivai, vienas po
vandeninis laivas, 14 pagalbi
nių laivų ir laivyno lėktuvai. 
Per pratybas mokomasi šaudyti 
iš artilerijos ir raketomis, 
surasti ir sunaikinti povan
deninį laivą, bus atliekami kiti 
kovos pratimai. Pratyboms bai
giantis, įvyks „jūros mūšis", 
kuriame dalyvaus laivai ir avia
cija. Trečiadienį laivyno poli
gone taip pat išai laipins desantas, 
čia pratybose dalyvaus ir Kara
liaučiaus srityje dislokuojami 
11-osios gvardįjos armijos dali
niai. 

Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto narys, Demokratų par
tijos pirmininkas Saulius Peče
liūnas sakė BNS korespon
dentui, kad ir anksčiau yra 
buvę atvejų, kai rengdama pra
tybas Rusįja nepranešdavo apie 
jas arba pranešdavo nesilaiky
dama nustatytos tvarkos — tie
siai į Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerįją ar kitą jėgos žinybą. 

Užsieniečiams bus siūlomos 
Būtingės terminalo akcijos 

V i l n i u s , rugpjūčio 7 d. 
(AGEP) — Pasibaigus pirmajam 
platinimo etapui ,3ūtingės naf
tos" bendrovės trečiosios akcijų 
emiBJjo*, jau pasirašyta sutarčių 
už 60 milijonų litų. Dar liko 
akcijų už 111.5 mln. litų. J,as 
pirkti bus pasiūlyta daugiau nei 
20-čiai užsienio bendrovių. 

,3ūtingės nafta" didina kapi
talą iki 184.7 milijonų litų, 
išleidusi trečiąją 161.5 milijonų 
litų vertės akcijų emisija. Tiki
masi ją parduoti iki spalio mė
nesio. Iki liepos pabaigos tik 
„Būtingės naftos" dabartiniai 
akcininkai galėjo pirmumo teise 
pirkti terminalo akcijų. Iš šešių 
akcininkų šia teise pasinaudo
jo tik trys — energetikos minis-

Vokietijoje 
prailgintos darbo 

valandos 
B o n a , rugpjūčio 6 d — 

Vokietijos Rheinland-Palatina-
to srities darbininkų unijos 
(profsąjungos) sutarė su darb
daviais dėl naujų atlyginimų bei 
kitų prievolių plano. Šis su
tarimas paruošė sąlygas prail
gintoms parduotuvių valan
doms visoje šalyje. 

Liepos mėnesį Vokietijos fe
deralinis parlamentas — Bun-
deatag — sušvelnino taisykles 
dėl parduotuvių užsidarymo 
valandų, nepaisant aršaus pasi
priešinimo iš Vokietijos 3 mili
jonus parduotuvių tarnautojų 
jungiančių darbininkų unijų. 

Pagal naująjį įstatymą 
parduotuvės gali veikti iki 8 
vai. vakaro savaitės dienomis ir 
iki 4 vai. po pietų šeštadieniais. 
Du šiol dauguma parduotuvių 
savaitės dienomis užsidaro 6:30 
vai., ir 2 vai. po pietų šeštadie
niais. 

Naujame susitarime taip pat 
įrašyta 20% atlyginimo premi
ja parduotuvių tarnautojams už 
darbą po nustatytos uždarymo 
valandos ir 1.86% atlyginimo 
pakėl imas, įsigalėjęs nuo 
gegužės 1 dienos. Darbininkų 
unijos negavo reikalauto 5% 
atlyginimo pakėlimo ir 65% 
premijos u i darbą po parduotu
vės uždarymo laiko. 

Nauja politinė organizacija nepartinių judėjimai .Rinkimai 96" yra viena iš dviejų organizacijų, 
tebelaukiančių įregiatravimo, kad galėtų statyt >avo kandidatus ar dalyvauti koalicijose Seimo 
rinkimuose. Vieni *io judėjimo iniciatorių - adv Katąs S. Sedbaraa ir Seimo narys Julius Veselka 
liepos pradžioje dalyvavo organizacijos steigia*) .ame suvažiavime, kurio 150 dalyvių atstovavo 
apie 700 steigėjų narių. Judėjimo tikslas — į r i j i m u s (traukti kuo daugiau aktyvių, bet parti
joms nepriklausančių asmenų, neipareigojant «avo narių laikytis kokios nors bendros ideologi
jos. Po Seimo rinkimų, kuriuose neketinama «!-iti atskiro kandidatų sąrašo, judėjimo veiklą 
numatoma nutraukti. N u o t r p L i l e i k i o „Lietuvos ryte" 

Unijų pirmininkas peikia 
Dole planą 

vūdū (burtų) eko-

terija ir „Mažeikių naftos" bei 
„Biržų naftotiekio" bendrovės. 

Energetikos ministerija pasi
rašė sutartį įsigyti 47 J miUjonų 
litų vertas akcijų. iŠ Šios sumos 
30 milijonų litų bus sumokėta 
grynais, likusi dalis — turtu. 
Apmokėjusi akcijas, ministeri
ja iš viso valdys 62.9 milijonų 
litų kapitalą. 

„Mažeikių nafta" įsigijo ak
cijų už 176,000 litų ir dabar 
valdo 3.6 milijonų litų vertės 
kapitalą. Trečiosios emisijos 
akcijas gamykla apmokėjo ne 
pinigais, o organizacine tech
nika, automobiliais ir kitu 
turtu. 

„Biržų naftotiekis" grynais 
investuos 2.2 milijonus litų ir iš 
viso terminale valdys 5.5 mili
jonų litų vertės akcijų. 

Trečiojoje terminalo akcijų 
emisijoje nedalyvavo Lietuvos 
Akcinis-Inovacinis Bankas 
(LAD3), „Klaipėdos terminalas" 
ir Palangos savivaldybė. 

Jei bus nupirkta visa trečioji 
emisija, energetikos ministeri
ja valdys 34.5%, „Mažeikių naf
ta" — 1.94%, „Biržų naftotie
kis" - 3%, LAD3 - 0.32%, 
„Klaipėdos terminalas" ir 
Palangos savivaldybė — po 
0.17% akcijų. Iš viso šie akci
ninkai turės 39.65% terminalo 
akcijų. 

„Būtingės naftos" generalinis 
direktorius Vladislovas Ged
vilas sakė, jog pirkti likusias 
60.35% akrijų bus siūloma nau
jiems akcininkams. Jau sudary
tas galimų investuotojų sąrašas, 
kuriame — 23 Vakarų Europos, 
JAV ir Rusijos bendrovės. 

Sąrašą dar turės apsvarstyti 
ir patvirtinti speciali vyriau
sybės sudaryta darbo grupė, ku
riai vadovauja energetikos mi
nistras Saulius Kutas. Tik po to 
užsieniečiams bus išsiųsti kvie
timai investuoti į Būtingės ter
minalą. 

V. Gedvilas atsisakė išvardin
ti Vakarų bei RUSUOS bendroves, 
kurios bus kviečiamos pirkti 
akcijų. Sąraše, anot jo, tikrai 
yra terminalą projektuojanti 
JAV bendrovė , j luor Daniel", 
kuri yra viešai paskelbusi apie 
savo ketinimus pirkti 5% skrijų, 

Vašingtonas, rugpjūčio 6 d. 
— „Bob Dole'o paskutinės mi
nutės atsivertimas į 'pasiūlos 
pusės' ekononųją matomai poli
t iškas ir desperatiškas", 
pareiškė JAV valstijų, apskričių 
bei miestų tarnautojų unijų pir
mininkas Gerald W. McEntee, 
komentuodamas pretendento į 
Respublikonų partijos nomina
ciją į prezidentus Bob Dole pa
siūlytą mokesčių sumažinimo 
programą, pristatytą Čikagoje 
pirmadienį. Anot McEntee, , ji 
pavojinga Amerikos ekonomijai 
ir mūsų šalies darbininkams". 

Antradienį paskelbtame pa
reiškime McEntee pareiškė 
pasitikėjimą, jog balsuotojai 
supras, jog šis planas tėra tik 
„strateginis ėjimas suvilioti 
balsuotojus tuo metu, kai Dole'o 
populiarumas beviltiškai smun
ka ir nerodo ženklo, kad atsi
gaus". Valdžios darbuotojų uni
jos vadovas pažymėjo: „Visi 
žino, kad per visą savo karjerą 
Vašingtone Bob Dole priešinosi 
tokiai „pasiūlos pusės ekono
mijai", net pavadindamas ją 

(teisingai) 
nomija". 

Naujausioji Dole rinkiminės 
kampanijos taktika nepasitar
naus balsuotojų pasitikėjimo 
stiprinimui, sakė McEntee. Dole 
siūlomų mokesčių sumažinimo 
programos rezultatas — tai, kad 
mokesčiai sumokės dešimčiai 
procentų daugiausia uždirban
čių darbininkų, o turtingiausiam 

1% žmonių sutaupys apie 25,000 
dolerių metinių mokesčių. Be 
to, priešingai Robert Dole'o 
teiginiams, jo planas nepadidins 
darbininkams namo parsineša -
mos algos ir visiškai neatsi
žvelgia į didžiausią ekonomijos 
problemą: mažėjančius atlygi
nimus. 

Gerald McEntee pabrėžė, kad 
'pasiūlos ekonomija' neveikė 
1980 dešimtmety — jos metu 
federalinė skola keturgubai 
išaugo ir nukentėjo ekonomija 
— neveiks ji ir dabar. 

Lietuva artėja prie CEFTA 
Vilnius, liepos 19 d. (Elta) — 

Lietuvos derybininkai Bratisla
voje suderino pagrindinius lais
vosios prekybos sutarčių su 
Čekija ir Slovakija tekstus, taip 
pat susitarė dėl prekybos pra
monės prekėmis sąlygų. Šios 
sutartys Lietuvą dar labiau 
priartins prie Vidurio Europos 
laisovsios prekybos susitarimo 
(CEFTA) organizacijos. 

Kaip Eltos korespondentui 
sakė Lietuvos derybų delegaci
jos vadovas, Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) sekretorius 
Algimantas Rimkūnas, tris die-

Pelningi metai JAV Pašto 
tarnybai 

Vašingtonas, rugpjūčio 6 d. 
(AP) - JAV Pašto tarnyba šie
met, jau antrus metus iš eilės, 
tikisi daugiau kaip 1 milijardo 
dolerių pelno, antradienį pra
nešė JAV vyriausiasis pašto 
viršininkas Marvin Runyon. 

Belikus aštuonioms savaitėms 
iki šių fiskalinių metų pabaigos, 

bei Vokietijos bendrovė, ,Preus-
sag Anlagenbau", taip pat tu
rinti tokių ketinimų. 

Terminalo talpų statyba bus 
pradėta greičiausiai dar šiemet 
— iki žiemos norima padėti 
pamatus, o pačios talpos bus 
montuojamos kitų metų pavasa
rį- „šiandien negali būti jokių 
abejonių, kad terminalas Būtin
gėje bus", kalbėjo V. Gedvilas, 
anksčiau ne kartą nusivylęs 
vyriausybės ketinimais pasta
tyti terminalą. Jis pasidžiaugė 
finansų ministerijos darbu, ski
riant statybai lėšų, o apie savo 
pagrindinį konkurentą — „Klai 
pėdos terminalo" vadovą Marti
ną Gusiatiną — atsiliepė kaip 
apie „labai gerą gaspadorių". 

tarnybos biudžetas turi 1.6 mili
jardus dolerių pliuso pusėje, 
pranešė M. Runyon Pašto tarny
bos valdybos tarybai Dearborn, 
Michigan, vykusiame posėdyje. 
Pareigūnai tačiau įspėjo, kad 
metų gale pelno gali būti ma
žiau, nes vasaros pabaigoje 
paprastai sumažėja pašto apy
varta. Vienok, M. Runyon nu
mato, kad Pašto tarnyba grei
čiausiai ir šiuos metus baigs su 
antra didžiausia pajamų suma 
Pašto tarnybos istorijoje po 1995 
m. turėto 1.8 milijardų dolerių 
pelno. 

Pastarųjų dviejų metų pelnin
gumas leido Pašto tarnybai 
sumažinti savo skolas iki 2.7 mi
lijardų dolerių nuo turėtos 6 
milijardų dolerių skolos, pažy
mėjo M. Runyon. 

Pašto persiuntimo kainos bu
vo pakeltos 1995 m. sausio 1 d. 
ir paprastai, pora metų po kainų 
pakėlimo paštas veikia be defi
cito. Tačiau patarnavimo kainai 
kylant, paštas pirmiau išsiver
čia lygiomis, o paskui vėl 
klimpsta į skolas. 

LDDP siūlys atstatyti rinkinių 
{statymą 

Vi ln ius , rugpjūčio 7 d. 
(AGEP) - LDDP tik kitą savai
te svarstys prezidento siūlymą 
pakeisti Rinkimų įstatymą ir 
atstatyti 4% balsų minimumą 
partijoms laimėti vietą Seime 
bei nustatyti 5% balsų mini
mumą, kad partijų koalicijos 
laimėtų vietą proporcinėje 
rinkimų dalyje. 

LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas Justinas Karosas ir 
Seimo narys Albinas Lozuraitis 
trečiadieni spaudos konferenci
joje pasisakė už tai, kad Seimo 
nariai spręstų šį klausimą 
„pagal savo įsitikinimus". Val
dančiosios frakcijos nariai 
mano, kad prezidento siūlymas 
sumažinti rinkimų barjerą yra 
svarstytinas. Tačiau, pasak J. 
Karoso, „nėra gerai keisti sis
temą prieš pat rinkimus". A. 
Lozuraitis sakė nekeisiąs nuo
monės, nes naujų argumentų, 
kodėl reikėtų sumažinti rinki
mų barjerą, jis sakė neišgirdęs. 

Baigiantis pavasario sesijai, 
Seimas papildė rinkimų įstaty
mą ir padidino rinkimų barjerą 
partijoms iki 5% proporcinėje 
sistemoje, o koalicijoms — iki 

nas posėdžiavusios komisijos 
sutarė, jog per vienerius metus 
bus eliminuoti muitai pramonės 
prekėms. Pasak A. Rimkūno, 
šios sutartys turėtų įsigalioti 
pirmąją kitų metų dieną — nuo 
tol muitai daugeliui pramonės 
prekių bus sumažinti perpus, o 
iki metų pabaigos — visiškai 
panaikinti. Tokia nuostata ne
bus taikoma tik tekstilės gami
niams ir kelioms kitoms prekių 
rūšims. 

Šių sutarčių Muitinių bendra
darbiavimo ir Prekių kilmės 
protokolai bus t iksl inami 
rugpjūčio 28-30 d. Vilniuje 
vyksiančiame trečiajame komi
sijų susitikime — tuomet abi 
sutartys turėtų būti parafuotos, 
o pasirašytos maždaug dar po 
keturių savaičių, teigia URM 
sekretorius. Jis taip pat pabrėžė, 
jog derybos su muitų sąjungą 
sudariusiomis CEFTA narėmis 
— Čekija ir Slovakija — vyksta 
vienu metu, bet sutartys su 
jomis bus sudarytos atskirai. 

Šiame susitikime pradėtos de
rinti ir prekybos žemės ūkio pro
duktais nuostatos. Sutarta, kad 
komisijai priklausantys Lietu
vos, Čekijos ir Slovakijos žemės 
ūkio ministerijų specialistai 
rupgjūčio 12-14 d. susitiks Pra
hoje ir galutinai suderins šias 
taisykles. Pasak A. Rimkūno, 
iki šiol dėl laisvosios prekybos 
žemės ūkio produktais vis nepa
vykdavo susitarti, nes tik bir
želio mėnesį buvo patvirtintas 
Lietuvos ir Tarptautinio valiu
tos fondo ekonominės politikos 
memorandumas, numatantis 
Lietuvos importo muitų sąlygas. 

Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin pasirašė įsaką dėl Rusijos 
Federacijos dalyvavimo Tarp
tautinės kriminalinės policijos 
— Interpolo — veikloje. 

7%. 
A. Lozuraičio nuomone, yra 

nepagrįsta teigti, kad aukštes
nis rinkimų barjeras yra nau
dingas LDDP ir nenaudingas 
dešiniosioms partijoms. Pasak 
A. Lozuraičio, pastaruoju metu 
susikūrė nemažai kairiųjų poli
tinių jėgų, todėl šis argumentas 
nebeteko prasmės. Kai tai nėra 
naudinga nei kairei, nei dešinei, 
reikia spręsti, ar tai naudinga 
Lietuvai, sakė A. Lozuraitis. 

J. Karosas pareiškė nusis
tebėjimą labai jautria opozicijos 
reakcija į LDDP siūlymą su
rengti referendumą dėl prezi
dento galių sustiprinimo. Pasak 
frakcijos seniūno pavaduotojo, 
labai jautriai reagavę politikai 
visiškai neseniai patys kėlė 
tokias idėjas. 

Karosas sakė, kad tai tėra 
siūlymai, kurių gali būti ir 
daugiau. Pasak jo, idėja su
rengti referendumą kartu su 
Seimo rinkimais nėra nauja, ir 
jame gali būti taip pat pasiūlyta 
spręsti dėl Seimo narių skai
čiaus sumažinimo, savivaldybių 
kadencijos padidinimo, juridinių 
asmenų nuosavybės ir kiti. 

Rytų Lietuvai reikia paramos 
Vilnius, liepos 29 d. (Elta) — 

Pagal Rytų Lietuvos socialinio 
plėtojimo programą iki 2000-ųjų 
metų Ignalinos, Molėtų, Šalči
ninkų, Širvintų, Švenčionių, 
Trakų, Varėnos, Vilniaus ir 
Zarasų rajonams reikėtų dau
giau kaip 213 mln. litų. 

Vien tik švietimo sistemos 
plėtojimo investicijų poreikis 
siekia 124 milijonus litų, svei
katos apsaugos — daugiau kaip 
31 mln. litų kiekvienai sričiai, 
aplinkos apsaugos — 15 mln. 
600,000 litų, kultūros — 9 mln. 
700,000 litų. 

Šio regiono socialinio plėto
jimo programai pritarė vyriau
sybė. Jos vykdymą koordinuos 
Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamentas. 

Rytų Lietuvos rajonų sociali
nis plėtojimas pripažintas prio
ritetine vyriausybės veiklos 
sritimi, todėl tikimasi didesnės 

JAV — Baltijos fondo, kitų tarp
tautinių organizacijų finansinės 
paramos. Šis kraštas yra labiau
siai atsilikęs. 

Rytų Lietuvos rajonų pramo
nės įmonėse pagaminama tik 3 
proc. šalies pramonės produk
cijos, nors gyventojai sudaro 10 
proc. Lietuvos gyventojų. Rytų 
Lietuvoje įregistruotos tik 98 
bendros su užsieniu įmonės bei 
kelių užsienio firmų filialai ar 
atstovybės. Atskyrus penkias 
didžiausias bendras įmones — 
AB „Grikiškės", UAB „Enwil-
lih" Elektrėnuose, AB „Stiklo-
plastika" Šalčininkuose, UAB 
„Varėngrybas", UAB „Veka 
auto" Lentvaryje, vienai ben
drai įmonei tektų vidutiniškai 
tik apie 30,000 litų užsienio 
kapitalo investicijų. Per pasta
ruosius penkerius metus inves
ticijų procesas Rytų Lietuvoje iš 
esmės sustojęs. 

Lietuvos Civilinės saugos 
pareigūnai viešėjo JAV 

V i l n i u s , rugpjūčio 7 d. 
(AGEP) — Krašto apsaugos mi
nisterijos civilinės saugos depar
tamento pareigūnai, grįžę iš 
JAV, tikisi pasinaudoti ameri
kiečių patirtimi informuojant 
gyventojus potvynių, sprogimų, 
ar kitų, gyventojus j pavojų pa-
statančių situacijų atveju. 

Krašto apsaugos ministerijos 
civilinės saugos departamento 
direktorius pulkininkas Gedi
minas Pulokas korespondentui 
sakė, jog per viešnagę JAV 
lietuviai lankėsi svarbiausiose 
JAV avarinio valdymo tarnybo
se, susipažino su jų darbo prin
cipais. 

Pasak G. Puloko, informuo-

Bona. Tiesiogines Vokietijos 
investicijos j Vidurio ir Rytų 
Europą praėjusiais metais padi
dėjo daugiau kaip 50 proc. ir 
1995 m. sudarė 4.3 mlrd. mar
kių liepos 18 d. pranešė Vokieti 
jos ekonomikos ministerija. Viso 
Vokietijos korporacijos j Vidurio 
ir Rytų Europą yra investavę 
daugiau kaip 10 m!rd markių 
Didžiausia investicijų dalis 
tenka Čekijai. Vengrijai ir Len
kijai. 

jant gyventojus stichinių ne
laimių, gaisrų, avarijų bei kitų 
pavojingų situacijų atveju, svar
biausia yra laiku ir tinkamai 
reaguoti. Kaip pavyzdį jis pa
teikė rugpjūčio 7 d. įvykusį 
gedimą Ignalinos atominėje 
jėgainėje, kuomet sugedo pirmo
jo energobloko garo tiekimo 
sistemos automatinis regulia
torius. „Tuojau pat išplatinę 
informaciją, nuraminome gy
ventojus, jog išsiveržę garai 
kenksmingo poveikio aplinkai 
nepadarė, ir tuo išvengėme 
visuotinos panikos", sakė jis. 

Civilines saugos departamen
to specialistų grupė viešėjo 
Jungtinėse Valstijose nuo liepos 
29 iki rugpjūčio 2 dienos pagal 
NATO programą ..Partnerystė 
vardan taikos". 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Virginija, Jorūnas, Pilėnas. 

R u g p j ū č i o 10 d.: Šv. 
Laurynas, kankinys (mirė 258 
m. Romoje); Laurencija, Daina, 
Aistė, Laima. 1874 m. gimė pir
masis Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona. 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 

/PORTO/CTnRPŽVRLGII 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
ATLANTOJE PASIPUOŠĖ 

BRONZA 
Lietuviai visame pasaulyje 

jau gali ramiai atsikvėpti — 
Lietuvos krepšininkai Atlantoje 
iškovojo bronzos medalius, 
pakartodami olimpiados Bar 
celonoje laimėjimą. Teko patir
ti, kad Lietuvoje sporto mėgėjai 
naktimis nemiegodavo televi
zijos ekranuose stebėdami 
tiesiogines mūsų krepšininkų 
rungtynių transliacijas. JAV-se 
tokių galimybių nebuvo — 
maždaug tik 10 minučių televi
zijoje tematėme Lietuvos krep
šininkus olimpiniame susi
tikime su JAV komanda. Šykš
toka laimė šyptelėjo per krepši
ninkų apdovanojimą šeštadienį, 
rugpjūčio 3 d., po JAV - Jugosla
vijos finalinių rungtynių. Tada 
bent pora minučių matėme 
mūsiškius, pasipuošusius gra
žiais bronzos medaliais, kurie, 
deja buvo vieninteliai, kuriuos 
Lietuvai dovanojo jos olimpie
čiai. 

Kelias į bronzos medalius šį 
kartą buvo sunkesnis negu 
Barcelonoje. Jau buvo rašyta 
apie ankstyvesnius susitikimus, 
šį kartą pažvelgsim į pusfinalio 
rungtynes ir rungtynių dėl 
trečios vietos kovas. 

NESĖKMINGOS 
PUSFINALIO 
RUNGTYNĖS 

Pusfinaliai lietuvius suvedė 
su kiečiausiais varžovais (išsky
rus JAV komandą, kuri netu
rėjo rimtesnių konkurentų) — 
jugoslavais. Jugoslavija buvo 
laimėjusi savo grupėje visus 
penkis susitikimus, tuo tarpu 
Lietuva jau buvo priversta du 
kartus patirti pralaimėjimą 
(prieš Argentiną ir JAV). Lietu
viai šį kartą geidė atsilyginti 
jugoslavams už kontraversinį 
pralaimėjimą Europos pirmeny
bėse, kuris tebėra diskutuo
jamas iki šios dienos. Ir ką gi — 
Lietuva šj kartą Atlantoje gar
bingai laikėsi. Pergalė iš jos 
rankų išslydo tik paskutinėse 
minutėse. Likus žaisti 3.22 mi
nutes, pasekmė buvo lygi — po 
58, tačiau per likusį rungtynių 
laiką mūsiškiai nesugebėjo pel
nyti nei vieno taško, tuo tarpu 
jugoslavai (P. Danilovič 6 tšk.) 
jmete 3 dvitaškius ir 2 baudos 
metimus. Jugoslavija laimėjo 
66:58 

Šį kartą geriausiai sekėsi 
veteranui Kurtinaičiui, pelniu
siam 22 taškus, 5 kartus patai
kiusiam iš trijų taškų zonos. 
Lietuvos komandos centras A. 
Sabonis, aikštėje išbuvęs 40 mi
nučių, įmetė 14 taškų ir sugrie
bė 13 atšokusių kamuolių. La
bai nesisekė Š. Marčiulioniui ir 
A. Karnišovui, kurie pirmame 
kėlinyje liko visai be taškų. 
Bendroje Šarūno sąskaitoje 5 
tšk. (padarė du metimus iš 
devynių bandymų), o Artūro — 
8 tšk. Pirmas atvejis,kai šie du 
gerieji komandos žaidėjai kartu 
uždirbo tik 13 tšk. Blogiausiai, 
kad nei kiek pailsėti negalėjo 
centro puolėjas A. Sabonis. Čia 
noris pafantazuoti, kad rezul
tatas gal būtų lietuviams žy
miai palankesnis, jei komandoje 
būtų žaidęs dabar jau oficialiai 
(nuo rugpjūčio 1 d.) NBA žaidėju 
tapęs aukštaūgis Žydrūnas II-
gauskas. 

ATKAKLI KOVA DĖL 
BRONZOS 

Pralaimėjus Jugoslavijai ir 
netekus vilties į sidabro me
dalius, šeštadienį, liepos 3 d., 
lietuviams buvo lemta susitikti 
su australais, su kuriais mūsiš
kiai praėjusi pavasarį (be užsie
nyje žaidžiančių) nesėkmingai 
rungtyniavo. Ketvirtfinalyje 
nugalėję Barcelonos olimpiados 
sidabro medalininkus kroatus, 
australai atrodė tvirti ir pavo
jingi. Tačiau šį kartą.žaidžiant 
Georgia Dome, laimė lietuviams 
buvo palankesnė. Stebint dau
giau negu 30 tūkstančių žiū
rovų, pergalę šventė lietuviai, 
nugalėję australus 80-74. Per
galė nebuvo lengva. Likus tik 
35 sekundėms, kai Sabonis įdėjo 
dvitaškį ir dar įmetė bandą ir 
Marčiulionis pataikęs du bau
dos metimus užtikrino Lietuvai 
bronzą. 

Lietuvos rinktinėje pasižy
mėjo A. Sabonis, vėl rungtynia
vęs 40 minučių ir pelnęs 30 
taškų (14 nuimtų kamuolių). 
Labai aktyviai reiškėsi „Bar
celonos" (Ispanijos ACB lygoje) 
komandos geriausias metikas 
A. Karnišovas, sumetęs 21 tšk. 
per beveik 39 min. Jis pataikė 
4 dvitaškius (iš 6), 4 tritaškius 
(iš 5) ir 4 baudas (iš 5). Taip pat 
jis atkovojo 5 kamuolius. Svarus 
buvo ir Š. Marčiulionio įnašas 

Rungtynėse su Jugoslavija Šarūnas Marčiulionis veržiasi prie krepšio. 
Copyrignt UPI Cristine Chew 

— 21 tšk. per 32 ir puse minu
tės. Jis pataikė 2 kartus iš dvi
taškių ir 2 kartus iš tritaškių 
zonos, įmetė 6 baudas iš 8 mes
tų ir 4 kartus atkovojo kamuolį. 
Likusieji žaidėjai pelnė: R. Kur
tinaitis — 9 ir M. Žukauskas — 
4. Aikštelėje dar rungtyniavo, 
nors taškų nepelnė: D. Luk-
minas (13 min.), S. Štombergas 
(4 min.) ir G. Einikis (14 min.). 

Š. MARČIULIONIS 
„DENVER NUGGETS" 

KLUBE 
JAV nacionalinės krepšinio 

asociacijos NBA „Denver Nug-
gets" įsigijo „Sacramento 
K ings" krepšininką Šarūną 
Marčiulionį mainais už vieną 
geriausių savo žaidėjų Mah-
moud Abdul-Rauf. „Sacramen
to Kings" ir „Denver Nuggets" 
sandėrio suma dar nežinoma, 
tačiau AP žinių agentūra mini, 
kad Š. Marčiulionis už sezoną 
turėtų gauti 2.8 min. dolerių, 

Šarūnas Marčiulionis JAV 
krepšinio asociacijoje NBA 
debiutavo 1989 m. „Golden 
State Warriors" klube ir yra pir
masis NBA žaidžiantis krepši
ninkas iš buvusios Sovietų 
Sąjungos. Per savo karjerą Š. 
Marčiulionis taip pat neišvengė 
traumų. 1993-1994 m. jis beveik 
nerungtyniavo, nes buvo pasi
tempęs kelio raiščius. 

Š. Marčiulionis šį sezoną 
„Sacramento Kings" klube 
žaidė 53 rungtynes, pelnydavo 
vidutiniškai 10.8 taško ir padėjo 
„Sacramento Kings" klubui po 
dešimties metų pertraukos pa
tekti į NBA atkrentamąsias 
varžybas. 

LIETUVOS SPORTININKŲ 
PASIEKIMAI ATLANTOS 

OLIMPIADOJE 
Rutulio stūmikas Saulius 

KOVA DĖL AUKSO 
MEDALIŲ 

Kova dėl aukso medalių su
vedė JAV ir Jugoslavijos ko
mandas. Labai nenoriai žai
džiantys JAV krepšinio multi-
milijonieriai, Šį kartą turėjo 
daug paprakaituoti, kol išpešė 
auksą. Amerikiečiai visai ne
dominavo pirmajame kėlinyje, 
kurį jie baigė tik 5 tšk. persva
ra, nors ilgoką laiką vedė jugo
slavai. Tačiau išsibaudavus 
aukštaūgiui V. Divse, jugosla
vai buvo palaužti ir pralaimėjo 
26 taškų skirtumu — 96-69. 

Akimirka iš Lietuvos olimpinės krepšinio rinktines ir JAV „Svajonių" 
komandos rungtynių Atlantoje. G. Einikis veržiasi pro D. Stokton ir D 
Robinaon Nuotr. ii „Kauno dienos" 

OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ 
RIKIUOTĖ 

Pastebėtina, kad Lietuvos 
krepšininkai, nusileidę JAV 22 
taškų skirtumu, per olimpines 
žaidynes patyrė patį mažiausią 
pralaimėjimą prieš amerikie
čius iš visų komandų tarpo. 

Vyrų krepšinio varžybose 
komandos išsirikiavo: 

1. JAV 
2. Jugoslavija 
3. Lietuva 
4. Australija 
5. Graikija 
6. Brazilija 
7. Kroatįja 
8. Kinija 
9. Argentina 
10. Porto Ricco 
11. Angola 
12. P. Korėja 
Čia verta pastebėti, kad Bar

celonoje sidabrą iškovojusi 
Kroatija šį kartą liko septintoje 
vietoje. Jos vietą šį kartą užėmė 
Jugoslavija, kuri dėl jai pritai
kytų sankcijų Barcelonoje ne
galėjo varžytis. Netikėtai aukš
tai pakilo Graikija, rungtynėse 
dėl 5-toe vietos nugalėjusi Bra
ziliją 91-72. Kaip žinome, 
Lietuva Graikiją ketvirtfinalyje 
įveikė net 33 taškų skirtumu 
(draugiškose rungtynėse Čika
goje graikai buvo nugalėti tik 2 
taikais). 

Apie šias varžybas, be abejo, 
nekartą bus rašoma ir įvairiai 
pasisakoma dėl mūsiškių pasi
rodymo jose. Tačiau reikia 
džiaugtis ir sveikinti mūsų 
šauniuosius krepšininkus, lai
mėjusius bronzos medalius. 

Ed. Sulaitis 

Kleiza nustūmė rutulį 18 m 21 
cm ir užėmė' 30-tą vietą tarp 36 
dalyvių. Geriausias jo pasie
kimas iki šiol buvo 20 m 91 cm. 

Ietininkė Rita Ramanaus
kaitė, 26 ra. amžiaus šiaulietė, 
nuskraidins ietį 56 m 94 cm, 
užimdamas ffž-rą vietą iš 32-jų. 
Iki šiol ji toliausiai yra nuskrai
dinusi ietį 63 m 70 cm. 

Triiuolthinkas Audrias 
Raizgys nušoko 16 m 38 cm ir 
užėmė 23-či * vietą iš 43 galimų. 
Geriausia jo pasekmė iki olim
piados buvo 17 m 29 cm. 

Ėjika. Valdas Kazlauskas, 
36 m. amžiaus, 20 km nužings
niavo per 1 vai. 28 min. 36 sek. 
ir buvo 44-tas. Pirmas olimpi
niame stadione baifė ekvadorie-
tis Jefferson Perez, kurio laikas 
buvo 1.20:0?, 

Irkluotojai Einis Petkus ir 
Juozas Bagdonas) baigė varžy
bas lenktynėmis dėl 7-12 vietų. 
Jie užėmė 10 vietą — 6:38, 12 
sek. 

Vienvietininkė Birutė Ša-
kickienė paskutinę varžybų 
dieną baigė -antra — 8:17,80. 
Tačiau ji varžėsi dėl 13-17 vie
tos. 

Sunkiaatleti* Ramūnas 
Vyšniauskas, 19 metų am
žiaus, jauniausias ii 91 kg svo
rio kategorijos dalyvių, išrovė 
140 kg. išstūmė 175 kg, dviko
vėje surinko 315 kg ir pralenkė 
du varžovus iš 25. Jį nugalėjo 
tik dviem metais vyresnis rusas 
Aleksejus Petrovas. Dvikovėje 
jis surinko 402.5 kg. 

Lietuvos dviratininkai Ar
tūras Kasputis, Remigijus 
Lupeikis, Mindaugas Uma
ras ir Artūras Trumpauskas 
komandinėse persekiojimo 
lenktynėse Stone Mountain tre
ke buvo l i t i tarp 17-kos kvali
fikacinėse varžybose dalyvavu
sių komandų. 4 km lietuviai 
važiavo 14 min. 16.06 sek., vi
dutinis greitis buvo 56.23 km 
per vai. Jie nepateko į ketvirt
finalį. Greičiausi buvo prancū
zai. 

Disko metikas Virgilijus 
Alekna finale nusviedė diską 
65 m 30 cm ir užėmė 5-tą vietą, 
o Vaclovas Kidykas užėmė 
8-tą vietą. Olimpinių žaidynių 
nugalėtojas nusviedė diską 69 
m 40 cm. 
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metams H metu 3 i 
JAV $96.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
U teškant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Uiaakant | uaaieni 
oro pasta $600.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktore Danute Biadokiene 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 
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Dviratininkė Rasa Mažei
kyte, 20 m. amžiaus panevėžie
tė, Atlantos treke laimėjo sės
tąją vietą. Tai kol kas didžiau

sia jos pergalė oficialioje tarp
tautinėje arenoje. Ji pirmą 
kartą dalyvavo olimpiadoje. 
Dviratininkė iškopė į 3 km 
asmeninių lenktynių ketvirt
finalį, nuvažiavo nuotolį per 3 
min. 42.129 sek. ir antrą karta 
Atlantoje pagerino Lietuvos 
rekordą. 

Dviratininkas Remigijus 
Lupeikis grupinėse lenktynėse 
treke užėmė 13-tą vietą. 160 ra
tų varžybose, su 20 tarpinių 
finišu, jis surinko 4 taikus ir ra
tu atsiliko nuo nugalėtojo Silvio 
Martinello. Lenktynėse daly
vavo 27 dviratininkai ii tiek pat 
salių. 

Stalo tenisininke Rūta Gar-
kanskaitė ii Kauno, savo gru
pėje užėmė antrą vietą ir į toles
nes varžybas nepateko. Ji nuga
lėjo 22-rą pasaulio rakete olan
de Hubertą Vrieskoop ir Indone
zijos sportininke AmbikaRadhi-
ką, tačiau pralaimėjo 38-tai 
pasaulio raketei ramunei Otilia 
Bedeacu. 

Plaukike Laura Petrutytė, 
paskutine plaukimo varžybų 
dieną, plaukdama 50 m lais
vuoju stiliumi, pakartojo Lietu
vos rekordą — 26.13 sek. — ir 
buvo pirma. Tačiau antrajame 
finale plaukė lėčiau — per 26.36 
sek. — ir užėmė 16 vietą. Dita 
Želviene šioje rungtyje buvo 
31-ma. 

Arūnas Savickas 200 m nuo
tolį nugara nuplaukė per 2 min. 
4.38 sek. ir buvo 22 ras. 

Estafetėje 4 po 100 m kom-, 
pleksiniu būdu plaukė Mindau
gas Špokas, Nerijus Beiga, Min
daugas Bružas ir Raimundas 
Mažuolis. Lietuvos plaukikai 
tarp 23 komandų buvo 18-ti. 

Raimundas Mažuolis, nepa
tekęs į didįjį finalą 100 m plau
kime, nebesivaržė dėl 9 -16 vie
tų. Jis nusprendė pataupyti jė
gas savo pagrindinei rungčiai — 
50 m. Tačiau 50 m jis nuplaukė 
per 22.98 sek., tai yra 0.90 sek. 
blogiau už jam pačiam priklau
santi Lietuvos rekordą. Olim
pinėse žaidynėse jis užėmė 18-tą 
vietą. 

Lietuvos plaukikai per Atlan
tos olimpiadą pagerino du Lie
tuvos rekordus. Mindaugas Bru
žas 200 m delfinu, Darius Gri
gelionis —100 m nugara. Lietu
viai nė karto neplaukė A finale, 
nors į B finalą du kartus pateko 
Raimundas Mažuolis, Laura 
Petrutytė ir Darius Grigelionis. 
Aukščiausia vista 13-tą -
užėmė Darius Grigelionis, nors 
dėl jo siuntimo į olimpiadą buvo 

daugiausia abejojama. Pasak 
žurnalistų, didžiausios viltys 
buvo siejamos su tais sporti
ninkais, kurie treniravosi užsie
nyje, o pasižymėjo tie, kurie tre
niravosi Lietuvoje. 

Stefanija Statkuvienė, 34 
metų vilnietė pet maratono var
žybas 42 km 125 m nubėgo per 
2 vai. 39 min. 51 sek. ir buvo 
40-ta. Stefanija Statkuvienė 
prieš olimpiadą treniravosi Bel
gijoje. Geriausi jos Rezultatai: 
1995 metais Reimso maratone 
pirmoji vieta — 2.28:43 — Lietu
vos rekordas, 13 vieta pasaulyje; 
šių metų Bostono maratone — 
14-oji vieta. 

Ėjike Sonata Milnianskattė 
10 km nuotolio nebaigė. 

Praėjusį sekmadienį buvo 
diskvalifikuota dviratininkė 
Rita Razmaitė. Jos organizme 
buvo aptikta psichostimulia-
toriaus bromantano. Atlantoje 
buvo anuliuota Ritos Razmaitės 
sprinte užimta 13-oji vieta ii 14 
galimų Taip pat Atlantos olim
pinių žaidynių akreditacijos ne
teko du Lietuvos delegacijos na
riai — pirmus metus dvirati
ninke treniruojantis treneris 
Beris Vasujev ir Lietuvos dvira
tininkų rinktinės gydytojas 
Vitauj Sliusorenka ii Maskvos. 
Jie kaltinami tuo, kad Rita Raz
maitė vartojo bromantaną. Visi 
diskvalifikuoti ketveriems me
tams iki Sidnio olimpinių žai
dynių imtinai. 

OmnpfaiėssmolsJlniiės pen
kiakovės varžybose dalyvavo 
Andrejus Zadneprovskis ii Lie

tuvos. Jis užėmė tryliktąją 
vietą, i i viso surinkęs 5363 tai
kus. Olimpinis nugalėtojas 
Aleksandr Parygin ii Kazachi
jos surinko 5551 tašką. Andre
jui Zadneprovskiui labiausiai 
nepasisekė pirmoje rungtyje — 
šaudyme. Jis užėmė paskutinė 
32-rą vieta. Fechtuodamasis 
kaunietis buvo 13-as. Plaukimo 
baseine Lietuvos sportininko re
zultatas buvo 12-as, jojimo ir bė
gimo rungtyse jis buvo 4-tas. 
Lietuvos olimpinės misijos va
dovas, 1963 metų Meksiko žai
dynių penkiakovės turnyro pri
zininkas Stasys Sapsrms sako, 
kad Andrejus Zadneprovskis 
šiek tiek „perdegė" pirmoje 
rungtyje, tačiau jis yra jaunas 
ir gabus, todėl viskas jam prieš 
akis. 

Dviviete baidare irkluojan
tys Vidas Kupčinskas ir Vai
das Mizeras 1000 m distanci
joje pateko į pusfinalį. Dėl tei
sės plaukti 500 m distanciją 
Lietuvos atstovai trečiadienį 
varžėsi paguodos plaukime. 

Panevėžietis boksininkas 
Vitalijus Karpačiauskas, vie
na didžiausių Lietuvos vilčių 
Atlantoje, aštuntnnalyje nokau
tu pralaimėjo tunisiečiui Kamei 
Cbater. Vitalijus Karpačiaus
kas yra 1993 metų Europos 
čempionas, 1995 metų pasaulio 
pirmenybių bronzos medalio lai
mėtojas. 
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GERAI, KAD KOMISIJA 
PRADĖJO DIRBTI 

LIUDA RUGIENIKNĖ 

Kalbamės su prof. Vytautą Landsbergiu apie L B Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Komisiją. 

yra nepateisinama". Mes juk 
matome, vienavertus, reiškia
mas protestas, pasipiktinimas, 
aukšti Vakarų valstybių parei
gūnai sako apie tai, kad Rusija 
eina labai blogu keliu, kad tokie 
sprendimai kelia didelį susirū
pinimą ir pavojų ir t.t. Tuo pačiu 
metu Tarptautinės valiutos fon
das patvirtina Rusijai 10 mlj. 
dolerių paskolą. Vadinasi, re
mia tokią Rusijos politikos 
kryptį, arba tokią Rusiją, kuri 
pasirodo vėl kaip imperija su 
grėsme savo kaimynams. Žino
ma, didžioji politika sukasi lėtai 
ir tie sprendimai buvo pakanka
mai anksti suplanuoti — skirti 
šitą paskolą Rusijai. Juos at
šaukti ar pakeisti jau niekas 
nesiryžo, bet RUSUOS politikai ir 
diplomatai kaip tik tuo nau
dojasi. 

— Ar jus galvojate, kad, 
kiekvieną kartą Rusijos Dū
mai ar Jelcinai padarius pa
našius pareiškimus, reikia 
reaguoti? Kiti galvoja, kad 
ne. 

— Amerika bandė gana ilgai 
nereaguoti, o štai dabar valsty
bės sekretorius vis dėlto 
reaguoja, nes vis yra peržiangia-
mos tam tikros ribos ir negalima 
nieko nepasakyti. Juo labiau, 
kai rinkimai čia pat ir rinkėju 

, tarpe yra daug išeivių arba žmo
nių, susijusių su Vidurio Euro
pos valstybėmis. Kai joms gra
sinama iš Maskvos, o Vašingto
nas nereaguotų, tai tikrai 
nepadėtų ir rinkiminėse varžy
bose. Aš noriu manyt, kad tai ne 
vien rinkiminis reagavimas ir 
protestas, bet iš tikrųjų Ame
rika yra šalis, kuri neleis Rusi
jai atkurti visos Sovietų Sąjun
gos, todėl reaguoti, žinoma, 
reiktų, bet dar geresnis reagavi
mas būtų, jeigu tarkim, po tokio 
Durnos balsavimo, 10 milijardų 
dolerių paskolos paskyrimas bū
tų kokiam mėnesiui atidėtas. 
Tai būtų labiau jaučiama negu 
vien žodiniai pareiškimai. 

— Pareiškime dėl Lietuvos 
valstybinio saugumo pirmu
mų buvo užakcentuota, kad 
„krašto apsaugos sistemos 
darbuotojai turi sparč ia i 
mokytis bent vienos NATO 
oficialiai vartojamų kalbų**. 
Kokia jūsų nuomonė apie šį 
pareiškimą? 

— Taip pat labai aiškus pa
reiškimas, iškeltas tikrasis 
pagrindinis pirmumas — 
NATO. Aiškiau negu tai daro 
dabartiniai, Lietuvos valdžioj 
esantys, valstybės politikai. Be 
abejo, nuoširdžiai siekiant na
rystės NATO, o pirmiausia ben
dradarbiavimo „Partnerystės 

Prof. Vytautas Landsbergis. 

— Š. m. kovo mėnesį Komi
sija pradėjo darbą ir padarė 
nemažai pareiškimų. Kaip 
jums, Profesoriau, atrodo šio 
darbo pradžia? 

— Labai gerai, kad komisija 
pradėjo dirbti ir tuo pačiu yra iš 
tikrųjų Seimo patvirtinta, nes 
mes matėme pastangas, kad ji 
nepradėtų dirbti, kad ji būtų 
panaikinta. Nenoriu apie tai 
plačiau kalbėti, bet tokių 
pastangų Seime buvo ir kai kas 
net galėjo galvoti, kad šitos 
nebėra, o gal bus sudarinėjama 
vietoje jos kokia kita. Iš tikrųjų 
dabar yra labai aiški padėtis. 
Gali būti sudarinėjama kokia 
platesnė ar margesnė, kokios 
norėjo. dr. Bobelis, bet šita 
komisija, kuri jau buvo įsteigta 
Seimo nutarimu, tikrai yra, nes 
ji veikia. Šiandien buvo pa
teikta ataskaita apie jos veiklą 
(Seime, L.R.). Tą ataskaitą pa
teikė Donatas Skučas ir Everis-
ta8 Raišuotis. Tai, ką jūs pada
rėte, vien iš dokumentų atrodo 
labai rimtai ir svariai. Tai tikrai 
reikalingas bendradarbiavimo 
baras. 

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie komisijos patį pirmąjį 
pareiškimą, dėl Rusijos Dū
mos nutarimo atkurti SSRS? 

— Jis labai aiškus, pakanka
mai griežtas ir turi naujų idėjų, 
kurias iš tiesų būtų gera platin
ti, kad tai būtų suprantama 
ypač Vakaruose, o kai kas ir 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, ver-
tinimas, kad tai „labai pavojingi 
Rusuos Dūmos politiniai žings
niai". Toli gražu ne visi Lietu
vos valdžioje taip vertino ar taip 
griežtai pasisakė, net bandė 
traktuot, kaip mažareikšmį da
lyką, o iš tikrųjų tai yra pavo
jaus signalas. Jūsų pareiškime 
apie tai sakoma. Kas būtų labai 
svarbu, kad Vakarai suvoktų jū
sų pareiškimo teiginį, jog „fi
nansinė parama imperialisti
nėms Rusijos užmačioms remti 

dėl taikos" programoje, reikia, 
kad kuo daugiau Lietuvos kariš
kių mokėtų anglų kalbą. Tas 
jau yra daroma, bet čia paragi
nimas yra labai laiku. Aš matau 
čia dar ir svarbesnį dalyką, tai 
nurodymą „operatyviai keistis 
informacija tarp Užsienio reika
lų ministerijas, Krašto apsaugos 
ministerijos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės įstaigos Va
šingtone". Nežinau ar tai anks
čiau buvo daroma. Mes bandy-
davom jūsų įstaigą informuoti, 
bet mes esam tik opozicija, o 
jeigu valstybės įstaigos neturi 
ryšio su jūsų įstaiga, kuri gali 
tiesiai perduoti, kam reikia, 
informaciją ir daryti šiek tiek 
įtakos, tai buvo didelė spraga. 
Mes tą savo programoje, Tėvy
nės sąjungos programoje, pabrė
žėme, būtent bendrą politiką, 
bendradarbiavimą tarp Lietu
vos ir jūsų visų ten, ypač 
Amerikoje, kuri yra pati svar
biausioji šalis mūsų nepriklau
somybę apsaugoti. 

Kai jūs sakote, kad reikia 
Lietuvos apsisprendimą tapti 
NATO nare būtinai aiškinti pa
saulio visuomenei, aš galiu taip 
pat šiek tiek papildyti. Čia dar 
ne viskas ir pasakyta, nes ir 
Lietuvoje reikia aiškinti. At
siranda visokių gąsdinimų, 
trukdymų. Kai čia pasakoma 
„kviesti į Lietuvą JAV Senato, 
Kongreso ir kitus valdžios 
narius", tai aš manau, jūs patys 
suprantate, kad juos galima 
paveikti ir Amerikoje. Jūs tą 
darote ir mes norime, kad jūs tą 
darytumėte. Čia apie tai nekal
bama, bet mes patys supran
tame, kad toks uždavinys yra 
numeris pirmas. 

— Komisijoje laba i daug 
laiko praleidome, diskutuo
dami kultūrini bendradar
biavimą, m ū s ų išsklaidytos 
tautos problemų ir ka ip bū
tų galima j ą sujungti . Apsi
sprendė parengti „Integrali 
tauta*' p r o g r a m ą . J ū s 
skaitėte apie kultūrini ben
d r a d a r b i a v i m ą k o m i s i j o s 
pareiškime. Kaip J u m s atro
do, idėja, k a d pagrindine 
mintimi b ū t ų „ integral ios 
tautos" suvokimas . 

— Tautos integralumas turi 
įvairius išmatavimus dėl mūsų 
labai sudėtingos ir skaudžios, 
nesenos praeities. Tauta sudras
kyta į dalis geografiškai, suskal
dyta pačioje Lietuvoje. Jūs iš 
savo pusės kviečiat, kad Ame
rikos lietuviai būtų įjungiami į 
Lietuvos kultūrinių įvykių pla
navimą. Tai labai gera mintis, 
būtent, per vandenyną in
tegruotis ir per kultūrinius įvy
kius Lietuvoje. Galbūt ir ten 
rengiami kultūriniai įvykiai, 
tikriausiai taip ne kartą būna, 
galėtų sistemingai turėti daly
vių iš Lietuvos. O čia jau pats 
planavimas jums duotų visišką 
informaciją iš anksto, kas bus 
Lietuvoje. Jūs, be abejo, pagal

vosite, kaip jūs galite dalyvauti 
su kolektyvais, atstovais, dele
gacijomis, ar tiesiog ragindami 
tautiečius tuo metu lankytis 
Lietuvoje ir panašiai. Čia svar
bi mintis ir gerai, kad Kultūros 
ministerija sveikina ir išreiškia' 
pritarimą tokiam bendradarbia
vimui vardan tautinio in
tegralumo ir tapatybės arba 
identiteto stiprinimui. 

— Kultūros ministerija siū
lo sudaryti bendrą darbo 
grup«. 

— Čia vėlgi atsiras toks 
grįžtamasis ryšys ir poveikis. 
Jūs galvojate galbūt daugiau 
apie tai, kaip išlaikyti lietu
viškąją tapatybę ir lietuvybės 
tęstinumą Amerikoje, o mes, 
kartu susirūpinę, stebime, kad 
lietuviškumo tapatybės klausi-1 
mai aktualūs ir pačioje Lietuvo
je. Susivokimo, kas yra žmogus 
nuo jaunumės, kur ir kam jis 
gyvena, toli gražu nėra paten
kinamai išsprendžiami šian
dien. Tai bendras dėmesys ši
tam klausimui, šitai problemai 
tikriausiai turės pagerinti 
požiūrius ir Lietuvoje. 

— O dabar pakalbėkime 
dar apie vieną komisijos pa
reiškimą - dėl švietimo Lie
tuvoje ir J A V lituanistinėse 
mokyklose. Ką J ū s apie šį? 

— Jūsų rezoliucija dėl švieti
mo, dėl bendradarbiavimo švie
timo srityje taip pat labai 
konkreti ir iš tiesų svarbi. Štai, 
tarkime, bendradarbiavimas su 
APPLE organizacija. Tai kad 
jūs remiate, teigiamai vertinate 
tai viena, bet kad komisijos pir
mininkas nuo Seimo taip pat 
remia, tai tikrai turi padėt šitai 
organizacijai toliau dirbt Lietu
voje, nes ji čia susidūrė su prie
šiškumu ir su noru ją išstumt. 
Galbūt tie asmenys, kurie turi 
tokio nepalankumo dabar šiek 
tiek bus santūresni, arba pakeis 
savo neigiamą nusistatymą. Vėl 
kitas momentas, kad LB „pa
skirtų savo atstovus į Lietuvos 
valstybės mokslo tarybą bei 
Lietuvos švietimo tarybą" tarp 
kitų visų bendradarbiavimo for
mų yra svarbus ir tuo, kad su
vokiama, juk, ta Mokslo taryba 
yra svarbi ir reikalinga in
stitucija, o čia buvo grupė 
žmonių, užsimojusių ją panai
kinti. Tai būtų tikras žingsnis 
atgal, kurį paskui kas nors 
turėtų vėl taisyti. Tai toks ben
dras supratimas vėlgi ir jūsų 
komisijos dalies, ir Seimo supra
timas jau turbūt neleis tokių 
užmačių įgyvendinti. „Tikybos, 
etikos, tautos kultūros pažinimo 
dėstymas" mokyklose, už kurį 
čia taip tvirtai pasisakoma yra 
tikrai būtinas, ir jūs sakote, kad 
būtinas, o ne koks nors an
traeilis, nustumtas po pamokų, 
kas nori eina, kas nori neina. 
Čia buvo negeros užmačios mū
sų Seime, dar turbūt ne visiškai 
užbaigta su tuo. Labai gerai, 
kad yra vėl toks pasisakymas ne 

tiktai iš šalies. Aš manau, tai 
irgi padės išvengti šitos negero
vės, to sumanymo išstumti tiky
bą ir dorovę iš mūsų mokyklų. 

— Šią savaitę, dirbant ko
misijoje, teko girdėti duome
nis, kad Lietuvoje yra 10,000 
vaikų, kurie dar neturi 16 
metų amžiaus ir jau nesimo
ko mokyklose. Taip pat stu
dijuojančių skaičius yra tik 
12 nuošimčių? 

— Čia yra atsiradusi nauja 
problema dėl netvarkos, dalies 
šeimų socialinės degradacijos ir 
dėl to, kad vyriausybė, ar nepa
jėgia, ar nesuvokia, problemos 
gilumo. Mažai ką daro tą klau
simą spręsti. Apie studijuojan
čių problemą. Mes, aš dabar 
kalbu, kaip Tėvynės sąjungos 
pirmininkas, norėtume daryti 
viską, tai yra mūsų programo
je, kad švietimas, mokslas yra 
pagrindinė investicija į Lietuvos 
ateitį. Tam turi būti ir parama 
ir paskatinimas, toks aiškini
mas, įtvirtinimas supratimo vi
suomenėje, kad per mokslą, 
žmogus gali pasiekti savo gabu
mų atskleidimą, savo įsitvirti
nimą visuomenėje. Kai kurie 
jaunuoliai mano, kad galima 
praturtėt visokiais greitais, 
neteisėtais būdais. Tai yra de
moralizuojantys pavyzdžiai. 
Matydami kuo daugiau pavyz
džių jaunų žmonių, kurie per 
mokslą pasiekė tokių aukštumų 
visuomenėje ir tikrai jų kvalifi
kacijos, jų profesija, jų darbas 
yra gerai apmokami ir užtikrina 
jaunų šeimų gerovę, tai būtų 
pati didžiausia reklama ir pa
skatinimas jaunimui eiti 
mokslo keliu. 

— Komisija būs iant iems 
posėdžiams rinksis rugsėjo 
mėnesį. Kokius klausimus, 
Jūsų nuomone, būtų svarbu 
svarstyti? 

— Analizuoti dabartinius 
įstatymus, atvežti kuo daugiau 
pasiūlymų naujam Seimui. 

— Nuoširdžiai dėkoju už 
Jūsų pastabas apie komisijos 
pareiškimus ir pradėtą dar
bą. Pozityvus J ū s ų įvertini
mas skatina mus ir toliau ne
nuleisti rankų. 

Danutė BindokJenė 

Pažadėsi — patiešysi... 

PAJŪRIU GALIMA IR 
PAJODINĖTI 

Šiemet Palangos pajūriu jau 
galima pajodinėti arkliais. Šią 
pramogą siūlo privati bendrovė 
„Gintarinė pasaga". Žirgynas 
įsikūręs šalia Dobilo gyvenvie
tės. Jame auginami sportiniai, 
jodinėjimui skirti bei į karietas 
kinkomi žirgai ir poniai. Keturi 
žirgai karietomis vežioja 
poilsiautojus netoli botanikos 
parko. Pasivažinėjimas karieta 
suaugusiems kainuoja 0.75 dol., 
vaikams — 0.5. dol. Raitelių 
grupei skiriamas vedlys. Valan
da jodinėjimo pušynu ir pajūriu 
kainuoja 7.5 dol. 

(LR, 07.16) 

Kiekvieno kandidato rūpestis 
rinkimų kampanijos metu yra 
ne tik populiarumo laipsnis tarp 
jo ir varžovo, bet — svarbiausia 
— savo oponentą pralenkti. 
Nors paprastai kandidatai ir jų 
štabas mėgina visuomenę įti
kinti, kad visai nekreipia dėme
sio į piliečių apklausinėjimų 
rezultatus, skelbiamus spaudoje 
bei kitur, bet iš tikrųjų, populia
rumui kritus bent keliais taš
kais, suintensyvėja retorika ir 
kartais tiesiog nerealūs pažadai 
rinkėjams, kad rinkimuose lai
mėtų jų balsus. 

Nepaslaptis, kad pastaruoju 
metu Respublikonų partijos 
kandidatas į prezidentus Bob 
Dole yra populiarumu gerokai 
atsilikęs nuo Demokratų Bill 
Clinton. Pagal trečiadienį 
(08.07) „Chicago Tribūne" 
skelbtus apklausinėjimų rezul
tatus, 52 procentai piliečių 
pasisakė balsuosią už Bill Clin
ton, 31 — už Bob Dole. Net jeigu 
sąrašuose atsirastų trečias 
kandidatas, Clinton vis tiek 
išeitų laimėtoju. Nepaisant 
pačiam prezidentui ir jo žmonai 
nuolat išsakomos kritikos dėl 
asmeniškų nusižengimų morali
niams bei konstituciniams prin
cipams, JAV gyventojai įsitiki
nę, kad vis dėlto prie demokra
tų prezidento daugiau gali
mybių patogiai gyventi. Šią 
galvoseną sustiprina perio
diškai ekonomistų skelbiama 
statistika, kad iš tikrųjų šiuo 
metu Amerikoje nėra taip blo
gai. 

Kai Bill Clinton perėmė pre
zidento pareigas iš respublikono 
George Busb, kraSte-bedarbių 
buvo 7.4 proc.; š.m. birželio mėn. 
jie nukrito iki 5.3 proc. Vyriau
sybė teigia, kad per ketverius 
metus atsirado 10 mln. papildo
mų darbų. Infliacija zenitą buvo 
pasiekusi 70-tajame dešimtme
tyje (maždaug 13.3 proc. 1979 
m.), bet šiemet numatoma tik 
apie 3 proc. Net valstybės defici
tas sumažėjęs 47 milijardais 
dolerių (šiemet likę 117 mlrd. 
dol.), nore 1992 m., kai Bill Clin
ton buvo prisaikdintas preziden
tu, deficitas siekė 290 mlrd. 
dolerių. Žinoma, dėl deficito su
mažėjimo kreditą savinasi ir 
demokratai, ir respublikonai. 
Prez. Clinton žada valstybinį 
biudžetą subalansuoti iki 2002 
m., nors iš tikrųjų nepasako, 
kaip šis „stebuklas" įvyks. Jis 
taip pat pasiruošęs suteikti kai 
kurių lengvatų federalinių mo
kesčių mokėtojams ir smulkie
siems verslininkams, kad tuo 
pagyvintu ekonomiją. 

Demokratų kandidato pažadai 
visgi nublunka prieš pirmadienį 
(08.05) atidengtą respublikono 

Bob Dole planą Pateiktoji pro
grama nustebino net kai ku 
riuos įtakingus respublikonus. 
o demokratai netrukus įniko 
pranešimą aštriai kritikuoti 
Bob Dole nori įtikinti balsuo 
tojus, kad jis sugebės atlikti tai. 
apie ką svajojojo Ronald Rea 
gan, bet nepajėgė įvykdyti: ne 
tik sumažinti federalimus mo 
kesčius ir pagyvinti krašte eko 
nomiją, bet taip pat iki 2002 me
tų turėti subalansuotą valsty
binį biudžetą (čia jo ir Clintor. 
data sutinkai 

Kadangi Bob Dole savo ilgus 
karjeros JAV Senate metais 
neatlaidžiai kovojo prieš vyriau 
sybės švaistomus pinigus ir 
biudžeto didinimą, dabartinis 
planas, pagal kurj jis tikisi su
taupyti federalinių mokesčių 
mokėtojams apie 548 milijardus 
dolerių, atrodo sunkiai įgyven
dinamas. Be abejo, planas 
skamba patraukliai, nes siū
loma bent 90 mln. gyventojų su 
mažinti mokesčius 15 proc. 'po 
5 proc. kasmet per trejus metus I, 
be to, įvairių priedų: paleng 
vinimą taupyti vaikų mokslui, 
socialinei apdraudai mokesčių 
panaikinimą ir pan. 

Kaip ir Bill Clinton, Dole per 
smulkiai nenusako, biudžeto su
balansavimo procedūrų, juo la
biau, kad, sumažinus pajamų 
mokesčius, vyriausybės ižde at
siras 548 mlrd. „skylė". Bob 
Dole pranašauja, kad mokesčių 
sumažinimas paskatins eko
nomijos klestėjimą — žmonės 
turės daugiau pinigų, lengvesne 
ranka juos žarstys, daugiau 
pirks... Taip pat dalis pinigų bus 
sutaupyta, dar labiau apkar
pant vyriausybės remiamas pro
gramas, atleidžiant nebūtinus 
tarnautojus, mažinant valdžios 
darbo išlaidas (kažin kiek tie 
atleistieji tarnautojai — naujieji 
bedarbiai — prisidės prie eko
nomijos klestėjimo?), bet skep
tikai ir po šių pasiūlymų tebe
mato apie 200 mlrd. trūkumą. 

Manoma, kad pirmadienį pa
skelbtoji valstybinio biudžeto 
programa yra gerokai pavėluo 
ta. Net lojaliausias Bob Dole 
šalininkas įtartų, kad tai despe
ratiškas mėginimas sužadinti 
balsuotojų dėmesį respublikonų 
kandidatu dar prieš partijos 
suvažiavimą, kuris jau čia pat 
Bob Dole vėl staiga ,.pakeitė 
nuomonę labai svarbiu klau 
simu (prisiminkime jo pažiūras 
į abortus), besistengdamas 
pagriebti labai slidų populia 
rūmą už uodegos. Jo paskelb
tasis pajamų mokesčių sumaži 
nimo planas, skamba neblogai, 
bet galbūt nėra reikiamai iš
mąsty tas , atsižvelgiant į 
galimas pasekmes. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 
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Juridiniais terminais kalbant, po tiek senų markių 
keitė į naujas. Taigi milijonieriai susilygino su skur
džiais. 

Ėjau tą gražią dienelę stovyklos kiemu ir džiau
giausi, kad štai ir a i esu nuo kitų neatsitikęs Kišenėje 
Žiugžda naujutėlaitės markės, lygiai jų tiek pat, kiek 
ir kiti šiandien gavo. Einu ir sutinku tetėną Balį 
Muliuolį. Sulaiko jis mane ir klausia' 

— Ar jau pasiėmei markes? 
— Pasiėmiau. 

— Tai imk ir mano, — tiesia jis gniužulėlį. 
— Kaip tai? 
— Imk, imk! Ai neprapulsiu. O tau reikės. Tik 

vedei, abu nieko neturite. 
— Bet, dėde... 
— Imk, imk! 
Pasiginčijome kiek, tačiau jis buvo mano tetos vyras, 

gerokai vyresnis, turėjau klausyti. O tąkart paklust 
buvo visai nesunku... Prie savų pridėjau tiek pat gautų 
i i gero Muliuolio, taigi markėmis jau buvau dvigubai 
lygesnis kaip kiti. 

Muliuolis, turėjęs labai gerą širdį ir lengvai apsi 
atarojaa, mokėjo prekiauti. Ne mėsele, ne svieteliu, bet 

švaresniais daikteliais — auksinis pinigas, dar caro 
kvapą turįs, auksinis laikrodis, koks žiedas, koks brang
akmenis. Matyt, ir tada pasitikėjo sugebėjimais, man 
savo markes beveik kietu įsakymu pervedės. 

Džiaugdamasis, kad Vokietijos stebuklu susilyginau 
ir net pralenkiau kitus, mažai supratau apie turtą. 
Džiaugsmas truko vos kelias dienas. Turtingi tuo pačiu 
stebuklu vėl pradėjo turtėti. O nuo skurdžių bėgo ir nau
josios markės. Tačiau pinigų reforma stipriai pakeitė 
žmonių būdą. Pirma pabėgėlį sunkiai galėjai įprašyti bet 
kokian darban. Kam reikia dirbti, jei viską duoda veltui? 
Tiesa, stovykloje daug užsiėmimų nebuvo. Mokytojai, 
miltuoti sandėlio ir valgyklos pareigūnai, kelios panelės 
sekretorės komitete — tai ir visa valdininkija. Bet jei 

ar prityrusią, Lietuvoje ilgai su jaunimu dirbusį ar dir
busią, jie tuojau susirgdavo drugiu ir pasibaisėtinai 
kratydavosi. Nesvarbu, kad žadėjo stovykloje išdirbtą 
laiką dvigubai užskaityti į pensįjos sąskaitą. (Koks 
naivumas! Lietuvos vyriausybė šiandien nenori mūsų 
piliečiais laikyti. Tai kaip ji galvos apie pensijas moky
tojams, kurie stovyklose aukojosi ir lietuviškai auklėjo 
jaunimą?) O tada taip skelbė mūsų Švietimo taryba. Jei 
prireikdavo sekretorės, kuri jaunų mergaičių eis įstai
goje sėdėti? Juk visą dieną galėjo kikendamos praleisti 
sporto salėje ir stebėti, kaip trumpakelniai jauni vyrai 
sviedinį taikydavo į krepai, nepamiršdami akių į žiū
roves pakreipti. Dirbo tik — atsiprašau — keistuoliai. 

Kai atėjo naujų markių epocha, keistuolių vertė pa
kilo. Juk dirbantiems prie sriubos kaušo IRO pridėdavo 
kalias markes. Kad pasipylė darbininkų! Tik ir ieškojo, 

kaip galėtų visuomenės labui aukotis ir keistuoliu 
atrodyti. 

Ai ir Broniuta, abu pluše visą stovyklos erą, tapome 
turtuoliais. Bet kas daug turi, tas dar daugiau nori. Ta 
pati liga ir mus apniko. O nuo gobšumo neapsaugo jokie 
skiepai. Net šventi aliejai, kuriais patepami kunigėliai, 
ne visiems dvasininkams suteikia šios ligos imunitetą. 
Serga pastoriai, kunigai, rabinai, popai. 

Po kelių dienų pasirodė žinia, kad IRO emigracijos 
skyrius ieško sekretorės. Ten markėmis primesdavo 
truputį daugiau kaip stovyklos Lietuvių komiteto 
rastinėje. Ir parsidavė jaunamartė Voiertienė, ir nubėgo 
naujon tarnybon. Kad užpuolė ją turkai... Važiavo varg
iai namo, repatriavo. Reikėjo dokumentus tvarkyti, o 
tų turkelių didesnė pusė nei rašyti, nei skaityti, nei 
vokiškai susikalbėti nepajėgė. Atsivesdavo šeima pulkelį 
vaikų, tačiau tėvas ir mama nežinodavo, kiek jiems am
žiaus. 

Turkai grįžta namo, bet su jais derėtis, aiškintis 
nelengva. Tai emigracija, tai IRO įstaiga. Tai Voler-
tienės valdžia. 

Ir vėl atsirado naujiena. 
Kempteno mieste IRO tvarkė svetimtaučiams paves

tą ligoninę, turėjusią įdomų skyrių vaikams. Tai ilgo 
gydymo reikalavę berniukai ir mergaičiukės nuo 8 iki 
14 metų amžiaus, įvairiausių tautybių, gal apie trys 
dešimtys. Vaikai buvo suvežti iš visos amerikiečių 
okupacinės zonos. Kai kurie palikti pilnai Dievo valiai. 
Kitų tėvai gyveno tolimose stovyklose. Trečių — net į 
Ameriką išvykę. Tai žydai, įvairių pirmumų dėka iš
keliavę. Ligotų vaikų, daugiausia džiovos žymes 

turinčių, į JAV neįleido. Kai pasveiks, tada keliaus pas 
savo gimdytojus, kurie čia juos paliko svetimųjų globai. 
Keisti gimdytojai. 

(Šiandien man malonu prisiminti, kad tu nelaimin
gųjų tarpe lietuviukų nebuvo.) 

Šiems vaikams ligoninėje buvo mokykla. Didelių 
mokslų į jaunas galveles įprašyti toje mokykloje niekas 
negalėjo. Amžius mišrus, sveikating-imas nevienodas, 
vokiečių kalbos mokėjimas labai skirtingas. ("Visa 
programa vyko šioje kalboje, nes — jau minėta — vaikai 
buvo įvairių tautybių.) O kur yra mokykla, ten reikia 
bent vieno mokytojo. Pasaulyje 'aikosi tokia įsigalėjusi 
mada. 

Ir štai ta minėta naujiena buvęs mokytojas, JAV 
pilietis, staiga išvykstąs, todėl reikią naujo. Atlyginimas. 
anais masteliais vertinant, neįtikinančiai didelis Mūsų 
komitetas sujudo; Šią tarnybą būtinai turi perimti 
lietuvis. Kokie reikalavimai? Kandidatas privalo mokėti 
vokiečių kalbą, turėti mokytojo patirti ir būti jaunas. 
judrus, kad pajėgtų susitvarkyti su ta mišria auditorija 

Užpuolė mane. Užpuolė ir beveik prievarta, gražius 
žodžius naudodami, reikalavo, kad sutikčiau perimti tas 
pareigas. 

— Juk aš visą laiką gimnazijoje praleidžiu. Kaip jūs 
drįstate ardyti šią lietuvių instituciją? 

— Dabar gimnazijoje nedėstai, nekalbėk juoku' 
Prieš savaitę prasidėjo vasaros atostogos, žinome gerai! 

— Atostogos nėra amžinos. Baigsis ir aš vel turėsiu 
grįžti į tą barakėlį, kuriame žiemą tenka dantimis 
kalenti. 

'Bus daugiam 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVOS PREZIDENTAS 

ATLANTOJE 
JURGIS JANUŠAITIS 

Liepos 20 d. Vidurdienis. 
Daug saulutės spindulių, šilto
ka, bet dr. Vidos Reklaitytės ir 
Lee Skandalakių rezidencijoje 
jauku, ūžia suvažiavę į priėmi
mą svečiai, sveikinasi, susi
pažįsta, dalinasi įspūdžiais apie 
prasidėjusią olimpiadą. Visi ne
kantriai laukia Lietuvos Res
publikos prezidento Algirdo 
Brazausko. LTOK-to prezidento 
Artūro Poviliūno ir daugiau 
svečių iš Lietuvos. Saugumo 
pareigūnai įžvalgiai seka aplin
ką, budrūs. 

Truput; pavė lavęs , pasi
rodo degančiomis šviesomis li
muzinas, keletas saugumo auto
mobilių ir svečių. Prezidentą 
Algirdą Brazauską ir svečius 
pasitinka Atlantos LB pirminin
kė Ramune Badauskienė. Algir
das Kličius ir kiti valdybos 
nariai bei rezidencijos šeiminin
kai. Svečiai sutinkami ovaci
jomis. Prezidentas Algirdas Bra
zauskas sveikinasi su priėmime 
dalyvaujančiais, spaudžia kiek
vienam ranką, fotografuojasi su 
LTrupėmis. Nuotaika rami, malo
ni, kultūringa. 

Po valandėlės Atlantos LB val
dybos iždininkas Algirdas Kli
čius pradeda programa. Pasvei
kina svečius — prezidentą Algir
dą Brazauską. LTOK-to pirmi
ninką Artūrą Poviliūną, sporto 
vadovus ir kitus Dėkoja prezi
dentui ir svečiams už atsilanky
mą į ši pabendravimą, palinki 
geriausios nuotaikos ir malo
nios viešnages Atlantoje. Svei
kinimus pakartoja anglų kalba. 

Žodžiui pakviečia Atlantos LB 
valdybos pirmininkę Ramunę 
•Janušaitytę-Badauskienę. Ra
munė jau čia girrrosi, mokslus 
ėjusi,taigi atstovauja jaunajai 
lietuvių išeivijoje kartai. 

Štai jos sveikinimo žodis: 
..Malonu jus visus pasveikin

ti suskridusius į Atlantą šia 
nepasikartojančia proga, daly
vauti Pasaulio olimpiniuose 
renginiuose, garbingai repre
zentuoti Lietuvos Respublikai 
sporto arenose, siekti garbingų 
pergalių, medalių. 

Po daugelio okupacijos ir 
skausmingų išgyvenimų metų. 
po ištrėmimų ir žudymų tauta 
savoje žemėje liko gyva ir jūs, 
brangūs sportininkai, lietuvių 
tautos vaikai, šiandien gar
bingai vėl ginate Lietuvos tri
spalvę šioje olimpiadoje. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 
Lietuvos Tautinio olimpinio Ko
miteto pirrn. Artūras Poviliūnas 
ir visa Lietuva, drauge su ištiki
mąja tautos dalimi — išeivija — 
džiaugsis jūsų laimėjimais, iš
sakančiais, kad esame ir būsime 
laisvi ir nepriklausomi amžiais. 

Šis mūsų nuostabus, bet labai 
kuklus, susitikimas išsako visų 
nūsu meilę vieni kitiems — 

tėvynėje ir išeivijoje gyvenan
čių, ir liudija, kad esame vienos 
tautos vaikai. 

Lietuvos šių dienų problemos 
visiems gerai žinomos. 

Visų viltys — šviesesnė Lietu
vos ateitis, laimingesnis gy
venimas. 

Mes prašome prezidentą ir 
visus sportininkus bei tėvynai
nius, sugrįžus į tėvų žemę, 
stengtis, kad po ilgų skausmo 
metų, tėvynėje sušvistų olimpi
nių žaidynių liepsna, tarpusavio 
meilė, sugyvenimas ir kad visi 
dirbtume Lietuvos šviesesnei 
ateičiai. 

Šiame mūsų kukliame susiti
kime pajauskime artimiau pla
kančias tėvynės ilgesio ir broliš
ko sutarimo širdis. Atsiprašo
me, kad Atlantos Lietuvių Ben
druomenės šeima nėra gausi, 
kad nesuruošėme didingos puo
tos, bet jauskite mūsų meilę, 
šilumą jums. Parvežkite tėvynei 
Lietuvai mūsų linkėjimus. O 
jums, kilmingieji svečiai, pačių 
maloniausių išgyvenimų At
lantoje. 

To nuoširdžiai linki jums At
lantos Lietuvių Bendruomenė ir 
šios šeimos visi nariai." 

Po LB pirmininkės Ramunės 
Badauskienės sveikinimo kal
bos programos vedėjas A. Kli
čius, pristatęs garbinguosius 
svečius, žodžiui pakvietė Lietu
vos prezidentą Algirdą Bra
zauską. 

Prezidento žodis atviras, nuo
širdus, palietęs ir Lietuvos bei 
išeivijos problemas. Jis dėkojo 
Atlantos Lietuvių Bendruome
nei ir visiems lietuviams už šį 
jaukų, malonų priėmimą, kuria
me pajutęs tiek daug nuoširdu
mo, progos pabendrauti, susitik
ti, pasikeisti mintinus. Dėkojo 
JAV ir Atlantos bei Georgia val
stijai už olimpiados suruošimą, 
sudarymą sąlygų ir Lietuvos 
olimpiados delegacijai žaidynė
se dalyvauti. Iš Lietuvos atvyko 
šimtas žmonių — 61 sportinin
kas ir 31 delegacijos pareigūnas 
— gydytojai, treneriai, masažis
tai, žurnalistai ir kiti. Preziden
tas sakė: 

„Lietuva šioje olimpiadoje da
lyvauja tarpe 197 kitų valstybių 
ir tautų sportininkų delegacijų. 
Lietuvos sportininkai gins olim
piados arenoje Lietuvos garbę, 
neš aukštai iškėlę Lietuvos 
trispalvę vėliavą. Žaidynėse yra 
proga ne tik siekti pergalių, bet 
nuoširdžiai pabendrauti su dau
geliu tautų ir tuo priminti 
pasauliui apie jau nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvos res
publiką. Ir tai atliekame jau 
antrą kartą Lietuvai nepriklau
somybę atgavus. Barcelonoje, o 
dabar Atlantoje. Išlaikyti spor
tinę dvasią nėra taip paprasta, 
reikia daug darbo ir pastangų. 

Ir Lietuvos sportininkai atida-

Floridoje „Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio, siunt uus pakuoja (iš 
kairės) Danutė Kurauskienė ir Olga Kreivėnienė. 

- »i 1941 ju metu Lietuvoje birželi minint. Clevelande. miesto mero ta 
-'-i proklamacija skaito miesto atstovas R Konisiewicz. Kairėje 

T Tubalkian. dešinėje -- kuri G Kijauskas 
Nuotr VI. Bacevičiaus 

rymo iškilmėse žygiavo drauge 
su 197 šalių sportininkais. O 
mes keturias valandas sušilę, 
šlaputėliai kantriai stebėjome 
paradą, o daugelis ceremonijas 
stebėjote prie televizorių, vėsi
namuose kambariuose. 

Bet šia proga turėjome susi
tikti, pasikalbėti su kitų šalių 
vadovais, o jų buvo per 30 
prezidentų ar premjerų. Taip 
pat teko susitikti ir pasikalbėti 
su JAV prezidentu Bill Clinton. 

Tai nėra tik varžybos, bet 
tautų gražus bendravimas per 
sportą. Džiaugiamės, kad ir 
lietuviai gali dalyvauti kartu su 
kitom tautom ir valstybėm. Mes 
tikimės laimėjimų, tuo nuošir
džiai sieksime. 

Jau buvome olimpiniame kai
me, susitikome lietuvius spor
tininkus, su kuriais pasikal
bėjome, ypač su krepšinin
kais, treneriais, kurie šian
dien pradeda žaidynes su 
Kroatijos krepšininkais. Palin
kėjome jiems tvirtai laikytis, o 
mes prisidėsime palaikydami jų 
gerą nuotaiką ir ryžtą. Yra įvai
rių būdų pasirodyti, kad esi tau
tietis lietuvis: rašydamas kny
gas, geras kalbas sakydamas, 
mokslinius darbus darydamas, 
mokslinių laipsnių siekdamas. 
Yra tokia sritis, kaip sportas, 
menas, opera, baletas, ką mes 
šiandieną išlaikėme. Neišbėgio
jo mūsų geriausi veikėjai, dai
nininkai, balerinos, rašytojai, 
poetai, artistai, jie pasiliko 
Lietuvoje. Gyvenimas nėra 
lengvas, jiems čia būtų daug 
lengviau gyventi. Reikia 
džiaugtis, kad mes vieningai, 
kiekvienas jaučiame savo parei
gas, ir atsakomybę prieš savo 
tautą. Džiaugiamės, kad mes 
galime atstovauti Lietuvai. 

Tik gaila, kad Lietuvos spau
da negausiai pasiekia tėvynai
nius už Atlanto, o būtų tikrai 
naudingiau, kad jos susilauktu
mėte daugiau. Mes pastebime, 
kad tiek Lietuvoje, tiek užsienio 
lietuvių spauda neturi pakan
kamos informacijos apie mūsų 
kraštą. Tiesa, spaudą kritikuoti 
visuomet yra labai pavojinga. 
Dažnai informacija būna šališ
ka, subjektyvi, pagal vieno ar 
kito žmogaus asmeninius įsiti
kinimus. Tai yra negerai. Mes 
pastebime tai savo krašte. Esa
me per daug kritiški vieni ki
tiems, savo valdžiai, vadovau
jantiems žmonėms, savo valsty
bei, ko nėra mūsų kaimyninėse 
valstybėse — Latvijoje, Estijoje. 
Mes nesame stebukladariai, juo 
labiau aš, kaip prezidentas. 
Kritika, dažnai subjektyvi, 
mums trukdo pasisemti optimiz
mo. Mes esame tokie, kokie 
esame. Bet mes per nepriklau
somybės keletą metų sugebėjo
me atlikti ir gerų darbų. Kada 
atvyksta iš kitų kraštų įvairios 
delegacijos, Pasaulio banko ar 
fondų, tai jie pripažįsta Lietuvo
je padarytą pažangą įvairiose 
srityse ir įvertina Lietuvos 
demokratėjimą. Sunkumų dar 
turime daug, bet pamatu didėja 
žmonių pajamos, gerėja ekono
mija, statomi namai". 

Baigdamas kalbą, prezidentas 
dar kartą padėkojo Atlantos' 
lietuviams už parodytą nuošir
dumą, draugiškumą, progą pa
bendrauti. Prezidentas kvietė 
išeivijos lietuvių jaunimą at

vykti Lietuvon mokytis lietuvių 
kalbos, istorijos, papročių, pa
žinti tėvų žemės tradicijas, 
siekti aukštųjų mokslų. Lietu
vos vyriausybė, es4. sudarys są
lygas nemokamai gyventi ir mo
kytis Lietuvoje. Taip pat kvietė 
į Pasaulio lietuvių sporto, dainų 
ir šokių šventę 1998 m. Prezi
dentas kvietė išeivijos lietuvius 
jungtis į vieną, nedalomą, tėvy
nę mylinčią šeimą. 

Po prezidento kalbos žodį tarė 
LTO K-to pirm. Artūras Poviliū
nas. Jis pažymėjo, kad šiandien 
jaučiasi, kaip vienos lietuvių 
tautos šeimos narys. Lietuvos 
sportininkai, dalyvaujantys šio
je olimpiadoje, yra pasiryžę gar
bingai nešti ir sporto rankose 
girti Lietuvos vėliavą, gar
bingai siekti laimėjimų, garsi-
ti Lietuvos vardą 197 tautų ir 
valstybių tarpe. Ši olimpinė 
delegacija simboliškai apjungia 
šimtmečio olimpines žaidynes ir 
Lietuvos delegaciją sudaro 100 
žmonių. Susitikime su spor
tininkais mes pajutome olimpi
nę dvasią, lietofcrišką susitelki
mą. Kiekvienas sportininkas 
privalo įveikti! pats save ir 
kovoti sporto anjnose dėl pačių 
aukščiausių rietu. Mes dar 
nepradėję olimpinių žaidynių, 
jau pasiekėme keletą pergalių: 
mūsų olimpinė delegacija pati 
gausiausia per mūsų Lietuvos 
sporto istoriją. Antroji pergalė 
— mes atskridome su Lietuvos 
oro linijos nuosavu lėktuvu. 
Trečioji pergalė-— gausus Lie
tuvos vardo minėjimas televizi
joje, spaudoje. \ 

Pabaigoje Artiiras Poviliūnas 
dėkojo už tokį gražų priėmimą 
ir tai esą įpareigojimas gar
bingai ginti Lietuvos vardą. 

Dr. Lee Skandelakis, Fulton 
apskrities vadovybės vardu 
pasveikino prezidentą Algirdą 
Brazauską, padėkojo už aplan
kymą Atlantos, Fulton apskr. ir 
Georgia valstijos ir įteikė prezi
dentui Fulton apskr. Garbės 
piliečio pažymėjimą. 

Federalinės valdžios atstovas, 
Lietuvos delegaciją pasitikęs 
Atlantos aerodrome, Juozas 
Juška, Amerikoje gimęs, augęs, 
mokslus baigęs, bet pamilęs 
Lietuvą iš savo tėvų ir senelių,' 
prisiminė savo meilę Lietuvai ir 
kai kas jo klausdavo vardo, jis 
atsakydavęs kad esąs Juozas 
lietuvis. Pasveikino prezidentą 
ir sportinę delegaciją ir įteikė A. 
Brazauskui JAV prezidento B. 
Clinton sveikinimo raštą. 

Kalboms pasibaigus, Atlantos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Ramunė Badauskienė pakvietė 
prez. Algirdą Brazauską ir LTO 
K-to pirm. Artūrą Poviliūną ir 
jiems LB vardu dovanas — po 
Atlantos ir Georgia knygą 
įteikė dvi mažytės lietuvaitės 
Natalija Skvirblytė ir Lina 
Skandalakis. 

Baigiant šį jaukų, gerai orga
nizuotą suruoštą priėmimą, LB 
valdybos pirm. Ramunė Ba
dauskienė padėkojo savo valdy
bai, o ypač šeimininkams Skan-
dalakiams už visokeriopą para
mą, ruošiant pagerbimą. Pri
ėmime dalyvavo Lietuvos amb. 

• JAV dr. A. Eidintas. 
Tenka nuoširdžiai įvertinti 

LB Atlantos apylinkės rūpestį, 
ruošiant susitikima ur kultūrin
gą jo pravedimą, ypač LB valdy

bos nariui Algirdui Kličiui. I 
Aukomis šį renginį parėmė 

Cape Cod, West Palm Beach, 
Detroito LB, o taip pat Vanda • 
Bagdonienė iš Daytona Beach ir y 
Savaitienė iš Sunny Hills, FL. 
Šis renginys visiems paliko ma
lonų įspūdį ir gerus prisimi
nimus. 

DAYTONA BEACH, FL 
SUSITIKIMAS SU I 

AKT. PETRU VENSLOVU 
Liepos mėn. JAV viešėjo 

Kauno muzikinis «n«nTnh)i« „Ai. 
niai". Ansamblis koncertavo 
lietuvių telkimuose Čikagoje ir 
Kanadoje. Šio ansamblio meno 
vadovas aktorius Petras Venslo-
vas, pasinaudodamas viešnage, 
aplankė savo giminaičius akt. 
Eglę ir Joną Vilučius, gyvenan
čius Daytona Beach, FL. 

Jo apsilankymo proga LB 
Daytona Beach apylinkės val
dyba liepos 23 d. miesto bib
liotekoje suruošė su svečiu 
pabendravimo popietę. Laiko 
buvo nedaug, tad LB valdybos 
nariai telefonu kvietė šio tel
kinio lietuvius į popietę. Nepai
sant vasaros karščių į šį 
renginėlį susirinko gana gražus 
būrys daytoniškių. 

Bendruomenės pirmininkas 
Mindaugas Petrikas pasveiki
nęs svečią, trumpai apibūdino jo 
asmenį ir veiklą. Akt. Petras 
Venslovas yra Kauno vals
tybinio akademinio teatro ak
torius, muzikinio ansamblio 
„Ainiai" meno vadovas. Gimė 
1949 m. Pusantrų metų 
amžiaus buvo išvežtas į Sibirą, 
kur išbuvo 8 metus. Baigusį 
mokslus Jurašas pakvietė jį į 
Kauno teatrą, kur dirbo su 
režisieriais Jurašu, Nekrošium 
ir kt. Vienintelis aktorius 
suvaidinęs Vydūną. 

Aktorius, puikus deklamato
rius, šiame susitikime dekla
mavo daugiausiai Vytauto Ma
černio poeziją, poeto 75 metų 
amžiaus sukakties proga. Pra
džioje skaitė V. Mačernio 
antrąja ir ketvirtąją viziją, 
papasakojo atsiminimų iš Vy
tauto Mačernio gyvenimo. Skai
tė ir Milašiaus bei kitų poetų 
kūrybą. Akt. Petras Venslovas 
— puikus talentas, poeziją per
teikia su giliu išgyvenimu. Pa
bendravimas tesėsi porą valan
dų. Pabaigoje LB pirmininkas 
Mindaugas Petrikas svečiui 
nuoširdžiai padėkojo. Dalyviai 
sudėjo į vokelį jam dovanų — 
167 dol., o LB valdyba iš savo 
iždo paskyrė 50 dol. Kauno 
krepšininkės batukams. 

Po to LB apyl. valdybos narė 
Regina ir Bronius Snarskiai pa
kvietė keletą artimųjų į savo 
namus pabendravimui su svečiu 
ir vaišėms. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

tEALMART I I Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Chkago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

B«.31MS»41M PM*312-30»«3Q7 
FSS.31MSMM7 ^ 

butaa Floridoje: 
erdvus ir šviesus, 2 mieg. „Con-
do" prie pa! Atlanto. Balkonas ir 
„master" mieg. į Atlanto pusę, ba
seinas ir kt. 

Tetreutte 312-434-1274. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
C708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• M M ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• HLS kompiutsfigir F AX pagatoa 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Apartmantus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

OOVTFORECL08eOhomes(or 
pennies on $1. Delinquefit Tax. 
Repo's, REO's. Your Area. Toli 
Free (1) S00-SSS-977S Ert . 
H-2415 for eurrent hstmgs 

IEŠKO BUTO 

NerDkantte, negeriantis pensi
ninkas ieško kambario prie 
šeimos. Tei. 312-776-7743 

MISCELLANEOUS 

KMKCIK KALTO** 
7*33 S. M a t i td. 

• SJBJ S. Aida* Av*. 

DANUTt MAYER 
284-1900 

• M NLMj ptVOUOtt *Y pMafl fMftlUS, 
sresBaSffVŠVataaaSi t ftaVaaBSaasaS* B^LaaT^aSBŠ" l t f W V ^ . 

fastonatei, sąžiningai Ir 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FORRENT 

E L E K T R O S 
[VTDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-776-3313 
KLAUOUUS nitff tms 

„garden apartment". $300 į 
mėn. Kreiptis: tai. 312-471-0611. 

FOR SALE 

AUT0«0eaj0. MAMŲ, SVPKATOS, 

Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr 
Aukse S. Kana kalba lietuviškai 

FftAMT. ZAPOUS 

sat (7—? u i tat* 
(31J)SS1-

. „, „__ i techniškai 
tvarkingas 1966 m. automobilis 
RENAULT $660. 

Tei. 312-436-4667 

HELP WANTED 

, J K S CONST RUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tei. 706-666-2666. 

NAMU VALYMUI 
ieškomos moterys iš šiaurines miesto 
dalies arba iš O'Hare apylinkės 54 
dienoms i savaite. Parūpinsim trans-
portaciją. Skambinti: 312-S2S-34SS. 

BUVO IŠKELDINTI 
DAYTONA BEACH 

GYVENTOJAI 

Liepos 10-11 d. pro Daytona 
Beach praėjo didelis uraganas 
Berta. Audrai artėjant prie Day
tona Beach, miesto administra
cija, jausdama didelį pavojų, 
paragino nedelsiant apleisti 
pusiasali gyventojus, gyvenan
čius tarp Halifaz upes ir Atlan
to vandenyno, pasitraukiant to
liau į žemyną. Dauguma miesto 
ir apylinkių gyventojų tuojau 
evakavosi. Užsidarė bankai, di
džiosios krautuvės, restoranai. 
Ši miesto dalis bematant ištuš
tėjo. Vaizdas nejaukus, kur 
ne kur buvo matyti važiuojanti 
automobilis. Televizija ir radi
jas be paliovos pranešinėjo Ber
tos slinktį; atrodė, kad sį kartą 
palies ir mūsų miestą. Ačiū 
Dievui, jau liepos 11d. rytą ėmė 
aiškėti, kad Berta slenka vande
nynu į šiaurę ir Daytona Beach 
išliko nepaliestas, net lietaus 
nedaug tebuvo. Daytona Beach 
yra Dievulio palaiminta vieta ir 
per dvidešimt metų čia neper-
gyvenom nei vieno didesnio ura
gano, nors pro Floridą jau praėjo 
gana daug ir didelių. 

Jurgia Janulait is 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

poenamomis kamomts. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

SAfMGS 

darbui ūkvedybos skyriuje (house-
PvSSBBBS^ssĮ ^ į j SSPBessssjssssj aaąsBSBBBBBi^BBBSB^Bveaj Ssa jsaąe^ 

MfeaL J M M 6M Detty, SSM6 
S.KISSJI,S» 
TeL 166 661 3111. 

k p M t SfjSJS«ss»»J 

IEŠKO DARBO 

36 melų vyras Ieško darbo KaB-
fornljoje. Galiu prižiūrėti senus 
žmones, moku staliaus darbus ir kt. 
Susikalbu angliškai. Skambinti vaka
rais (202) S47-3S71 po t v.v. 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERO TO CHICAOO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J . Van Raanan 

Knygoje nagririejerna lietuvių tauti»wmo Wlrr** ištakos, 
analizuojama ta Ugi štol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dlnatnlikumo eigoje. sirverbiamasi į diasporos men
talitetą, »ryiWnaina Rytų Europos mirtopmo varlacijoa, 
aUMnama. Kaip apeiginldavua sava ideologija, galim* tai
kingai sugretinti savojo ttaaiilttirf» pegr»rxlu« au Anietltoe 
tautiškumo principais. 

Knyga piadedama 1640 amžiaus lietuvių tautiškumo 
»upratirgiH)ejautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-614) - lietuviai, daugumoje ekorwminiej emigrantai, 
savo noru pa*** gimto* kraštą, oaugumojevalstiecMmsnku 
iseftavinimu. Antroji banga (1646-1962) - be didesnių aV 
knau. ptoaMiorisas. i s a i r M k ^ 
D P (displacedpersons)-- varo^ Analizuojantae kultūrims 
suekttrlmaa tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga paremi' Pirmosios bangos sukurtas instltucijaa 
ir kaip sukūrė naujas. 

Km/gą sudaro 330 pat. dioaao formato. Uisido Univerai-
ty Press of America, Inc., Lanham, Nsw York and London. 
Kainaaupsfsiuri!ir™i7aet.ll^ 
vateSjoa mokesčio. Uiaakymua siusti: 

4646 W. 63rd 8C, 

http://Chkago.IL


LAISKAI\ 
MŪSŲ KREPŠININKAI 

KELIA LIETUVOS GARBĘ 
Lietuvos krepšininkų koman

da ir vėl veža Lietuvai bronzos 
medali, kaip ir prieš ketverius 
metus iš Barcelonos. Tik aštuo
ni taikai, pralaimėjus Jugosla
vijai, juos skyrė nuo sidabro me
dalio. JAV-ių „Svajonių ko
manda" laimėjo prieš lietuvius 
22 taikais, i i visų komandų ma
žiausiai. 

„Chicago Sun Times" davė 
komplimentą lietuviams, kad 
„Dream Team" žaidė su „Scrap-
py Litfauaniana" šis dienraštis 
rašė, kad Atlantoje prekybinin
kai nusiminę, jog nėra prekybos 
antplūdžio, kurio jie tikėjosi, 
tik... lietuvių krepšininkų marš
kinėliams tokia didelė paklau
sa, kad nesuskuba jų pristatyti. 

Kabinant medalius mūsų 
krepšininkams, galėjai tik 
didžiuotis jų augalota gražia 
išvaizda, puikiai laikysena 
(vieninteliai, kurie susiėmę 
rankomis, jas iškėlė sveikino 
žiūrovus), dailia apranga ir 
šviesia draugiška šypsena. 

Nėra architektūros taisyklių 
pilims debesyse ir kas uždraus 
mums jas statyti, kad kitą kartą 
lietuviai laimėtų dar aukštesni 
medali Džiaukimės Šarūnu 
Marčiulioniu, kuris didžiuojasi 
lietuvybe ir neša ją iškėlęs, kaip 
vėliavą, padėdamas Lietuvai 
materialiai ir moraliai. Žodžiai 
uždega, pavyzdžiai patraukia, — 
moko mus senas lotynų priežo
dis. Sekime juo! 

Stase Semėnienė 
Chicago, IL 

Iš Panevėžio i Čikaga: „Grandinėlė" užsienio lietuvių uostinės vidurmiestyje s.m. liepos men 
pradžioje. 

LAIŠKAS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTUI 

„Gerbiamas Prezidente, rašau 
Jums nuvogusi šiek tiek laisvo 
laiko, nes nebeturiu 75 centų 
autobuso bilietui, kad galėčiau 
šiandien nuvykti i darbą, kur 
manės laukia šimtas mokinių. 
Pavargau vogti i i Lietuvos, 
pavargau važinėti .zuikiu', ypač 
po egzaminų. Tikriausiai 
supratote, jog esu mokytoja. 
Geriau būtų, kad kuo mažiau 
dalykų primintų sovietinius 
laikus, nes gali atsitikti, kad ir 
inteligentai ims jų ilgėtis. Ap
saugok, Viešpatie! Per mėnesį 
už vieno vaiko mokymą skaity
ti, rašyti, mąstyti Lietuvos vals
tybė man moka apie 36 centus, 
pastaruoju metu ir tų laiku 
nebegaunu, nes tuščias valsty-

B I G R E S U L T S 

Jūsų indėlis nau
jam* „Growth 
Rate" csrtinkate 
greitai užaugi, taip kaip di 
dysis danų vtislai tuo. Atida
rė Uą atskaita. Jos gausite 
aukštą nuošimtį. O kai nuo
šimčiai bendrai kils, galėsite 

vieną kartą 
15-kos mėnesiu 
tšmniiM ptMiisiifitii 

savo nuošimtį. B* to. Jūsų są
skaita bus apdrausta federa
linės agantOroa. Del plates
nių informacijų, skambinkitai 

1. 

bCanaararea&ttBOTK 
for samg^ 

BuiUing thffitturr mtthyou 

bės iždas. Mokiniai, o ypač jų 
tėvai, labai nerimauja, jeigu 
neužduodi namų darbų. Nes 
gali prasidėti griūtis: vaikai 
nešinus, ką veikti su savimi ir 
savo laisve, tėvai — su vaikais 
ir savo nelaimėm. Pastaraisiais 
mėnesiais mes, mokytojai, ver-
čami tapti Jūsų valdomos vals-! 
tybės vagių įkaitaia, t.y. taip pat 
pradėti rūpintis, kur, ką ir kaip 
pavogti, kad pavalgydintume, 
aprengtume ir išsaugotume vai
kus, neprarastume pusiausvy
ros ir baigtume mokslo metus. 
Jums tikriausiai sunku suvokti, 
kad ir taip gyvendami dar neiš-
mirė ir neišsižudė Lietuvos vai
kai, taip pat jų mokytojai, ku
riems pinigų už darbą nebetu
rite..." 

Pastaba: Šis mokytojos Dai
nos Pranckietytės laiškas prez. 
Algirdui Brazauskui buvo iš
spausdintas „Literatūra ir 
menas" žurnale š.m. birželio 15 
d. Manome, kad jis bus įdomus 
mūsų skaitytojams. Redakcija. 

AMBICIJOS NE LAIKU IR 
NE SAVO VIETOJ 

Dešimtoji Tautinių šokių 
šventė jau praeity, bet galvoje 
tebesisuka tie daugiau kaip du 
tūkstančiai šokėjų. O taip pat 
kai kas vis dar tebekamuoja. 

Šventės užbaigtuvių puotos 
metu prie maždaug 2,400 svečių 
įžygiavo į sale visa Lietuvos 
olimpinė krepšinio komanda, 
išsirikiavo palei sieną, greta 
podiumo ir i i to publika kažko 
tikėjosi. Nieko neatsitinkant, 
kartu su aplinkui esančiais pa
sijaučiau labai nejaukiai, ypač 
po to, kai po ilgesnės tylos ko
manda, kaip atėjo, taip ir išžy

giavo. Aiškiai jautėsi, kad vyks
ta kažkoks nesusipratimas, kad 
nebuvo atitinkamo ryšio tarp 
įžygiavusiųjų ir rengėjų. 

Man, kaip vienam šventės 
publikos dalyvių, prisidėjusių 
prie šventės pasisekimo, buvo ir 
dar tebėra gėda, kad neparodėm 
svetingumo tiem, kurie mūsų 
visų vardu taip atkakliai savo 
pasiryžimu ir prakaitu teigia
mai garsina Lietuvos vardą. 
Nei krepšininkai, nei pokylio 
dalyviai nesuprato priežasčių 
dėl tokio šalto priėmimo ir už tai 
jaučiu pareigą visų, panašiai 
galvojančių puotos dalyvių var
du, atsiprašyti mūsų sportinin
kų — ambasadorių, Lietuvos 
krepšinio rinktinės dalyvių. Ne 

tuo metu buvo laikas tarp šven
tės ir komandos vadovų, „su
vesti sąskaitas" už tas prie
žastys, kurios jau spaudoje buvo 
minimos prieš ir po šventės. 
Tam galima buvo rasti geresnių 
progų, o kad išvengtume pana
šių nemalonumų ateityje, man 
regis, reikėtų laiku pažaboti 
ambicijas. Prieš jiem išeinant iš 
salės būtų užtekę keleto žodelių, 
pvz.: „Gerbiamieji Lietuvos am
basadoriai, džiaugiamės, turė
dami jus savo tarpe ir dėkojame 
už Lietuvos vardo garsinimą". 
O tą vardą jie vėl pagarsino At
lantoje, laimėdami bronzos 
medalį. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

MŪSŲ MALDOS 
IŠKLAUSYTOS: „DRAUGĄ" 

GAUNAME LAKU 

Kažkokia .juoda katė" buvo 
perbėgusi per „Draugo" skai
tytojų Ciceroje kelią. Visą liepos 
mėnesį „Draugas" ateidavo su 
5-6 dienų pavėlavimu. 

„Draugą" jau skaitau 47-tus 
metus ir dažniausiai Cicero 
mieste jis pasiekdavo mane 
laiku — tą pačią dieną. Tik 
retais atsitikimais, gal kas du 
mėnesiai, jis atkeliaudavo kiek 
pavėlavęs — rytojaus dieną ar 
po kelių dienų. Tačiau nuo lie
pos pradžios pasidarė „tokia 
velniava", kokios niekas Cicero 
mieste nesapnavome. Gal tai 
pakenkė Cicero pašto atsiskyri
mas nuo Čikagos ir naujo „Zip 
kodo" įvedimas? Turbūt didžioji 
Čikaga nori mums atkeršyti už 
pabėgimą? O gal ir kitokie iš-

DRAUGAS, p enktadionis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 

skaičiavimai? Ką gi sužinosi... 
Po įvairių Kreipimusi į skir

tingas įstaigr.s, aš su keliais 
kaimynais — „Draugo" skaity
tojais, nusp? -endėme melstis, 
kad vėl „Dra ugas" at«:.tų laiku. 
Ir ką gi! P raėjusios savaitės 
viduryje tre čiadienio ir ketvir
tadienio nui neriai atejo tą pačią 
dieną, o šia' .idien (antradienį) — 
gavome pr aėjusio ir šio antra
dienio nurr .er ius. T ai gi jau geros 
naujienos ir reikia manyti, kad 
„Draugo" gavimas įeis į senas 
vėžes. 

Man gtiila tų senesnio am
žiaus žmonių, kurie „Draugo" 
laukia kiekviena dieną kaip 
kasdieni nės duonos, nes jų 
gyvenim e laikraštis vaidina 
labai didelę rolę, kadangi prie 
lietuviško žodžio yra labai 
įpratę. Tokie sutrikimai juos 
išmuša iš gyvenimo ritmo ir 
jiems yra suriku visa tai per-
gyvent i. 

Laukime „Draugo" laiku ir 
kiekvieną dieną! 

E dvardas Šulait is 
Cicero, IL 

D,'vR AF'IS REGĖJIMUS 

Graikijoje, Patmos saloje, šv. 
Jom is,, jau būdamas senyvo am
žiaus, turėjo viziją, kurioje jam 
buvo pejodyta, kas žmonijos 
lau kia ateinančiuose šimtme
čiu one. Jam balsas iš dangaus 
iie pė viską užrašyti, todėl šian
die ju turime Šv. Rašto gale sky-
ri'4, pavadintą „Apreiškimų 
knyga" („BOOK OF REVELA-
TIONS"). Joje šv. Jono regėjimų 

f ranašystės tikrai šiurpulingos, 
.'•eraobylis tik maža to detalė... 

' Šią apreiškimų knygą įdomiai 
aiškina televizijos 38 krikš
čioniškasis kanalas 10 v.v. kiek
vieną sekmadienį. Jame belgų 
kilmės amerikietis irjo žmona 
yra. daug laiko pašventę teologi
jos studijoms, pasaulinių įvykių 
stebėjimui. Jie aiškina jog apo
kalipsės pranašystės prasidėjo 
jau prieš 50 metų ir pildosi iki 
š \ų dienų, o ateinantis šimtme-

£ 3 midkind Fcdcrcil 
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Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

E3EE Č> 
LEN0ER 

DOKTSreND IT Ali SAVE SOME AT 

MUTUAL ?eden«t SAVINGS 
i AND IOAN ASSOCIATION 

Ootarad and Suparyittd by *it United State* Gomnmant 
2212 W OftMAJC ROAD • CHCAGO, lUINOtS 60608 PHONE (312) 847-77 47 

tis bus jų išsipildymo zenitas, 
(pasaulinis trečiasis atominis 
karas). Visa tai rišama su an
truoju Kristaus atėjimu į Žemę 
išgelbėti žmonijos. 

Kaip ten bebūtų, bet nor
malus žmogus viliasi, kad gal 
kada ateis laikas, kai pagaliau 
mūsų planeta bus laisva nuo 
karų, ligų, kada meilė savo ar
timui bus svarbiausias „įsta
tymas". 

Genė Valantinienė 
Downers Grove, IL 

VĖL PRAEITIS GRĮŽTA 
Skaitant Vytauto Volerto at

siminimus apie prabėgusius 
laikus, darosi malonu, prisime
nant į užmarštį nubėgusius 
metus. Jo aprašomieji įvykiai 
yra pateikiami lyg tai būtų 
matematikos formulės, kuriose 
nėra įmantrių ir sunkių išve
džiojimų. Jo mintys plaukia lyg 
laivelis vandens paviršiuje, be 
sunkaus irklavimo. 

Skaitau su malonumu, nors ir 
nesutinku su jo anksčiau ra
šytais aprašymais apie gimnazi
jos laikus, kur jis neigiamai 
atsiliepė apie vieną jaunimo 
organizaciją. Gyvenimas yra 
painus, gal ne visada pasiseka 
atrasti „siūlo galą" ir teisingai 
įvertinti padėtį. 

Ačiū V. Volertui (manyčiau, 
kad jis jau pensininkas) už 
neužsidarymą savyje ir suma
nymą pateikti jo išgyventus 
momentus platesnei lietuviškai 
visuomenei, kuri gal išgyveno 
tuos pačius įvykius jaunystėje. 

Antanas Paužuo l i s 
Chicago, IL 

Trakai. Birželio 30 d. šv. 
Mišiomis Trakų Švč. Mergelės 
Marįjos Apsilankymo Bažnyčio
je vyko Sv. Tomo Akviniečio 
vasaros mokykla. Dešimt dienų 
trukusiose krikščioniškos kul
tūros studijų metu paskaitas 
skaitė ir seminarams vadovavo 
šv. Tomo darbų žinovai — pro
fesoriai iš Vokietijos, Amerikos, 
Lenkįjos. 

Susitikę 1996 m. gegužės mėn. Lietuvos ambasadoje Washingtone, F'LB at
stovas Vilniuje, Juozas Gaila ir Lietuvos Seimo narė dr. Laima Andr ikien fe. 

Nuotr. Elvyros Vodop aJien. >s 

A.tA. 
JUZĖ JANUŠONIENĖ 

Radavičiūtė 
Gyveno Dousman, WI. 
Mirė 1996 m. rugpjūčio 7 d., sulaukusi 94 metų 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Pakapės parapijoje, 

Minaičių kaime. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, marti Palmira, anūkai -

Rimas su žmona Rene ir Gintas; taip pat giminės Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Povilo. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, V/isconsin apyl. 
Velionė pašarvota rugpjūčio 11d. nuo 5 iki 8 v.v. Lend-

man-Miachler laidojimo namuose, 708-57 St., Kenosha, WI. 
Laidotuvės įvyks pirmadieni, rugpjūčio 12 d. Iš laidojimo 

namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Petro parapijos 
bažnyčią, 3100—23 A ve., Kenosha, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Jurgio kapinėse, Kenosha, WI. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai ir gimines. 

Laidotuvių direkt. David Lendman. Tel. 414-657 3811. 

A.tA. 
RAIMUNDAS MIKALAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Martraette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. rugjūčio 7 d., 5 vai. p.p., sulaukės 63 metų. 
Gimė Lietuvoje, Skaudvilės miestelyje. Amerikoje iš

gyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: motina Ona Juknaitė, daug giminių ir 

draugų Lietuvoje. 
Velionis buvo sūnus a.a. Stasio. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas penktadieni, rugpjūčio 9 d. nuo 3 iki 

8 v.v. Petkus Marauette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadieni, rugpjūčio 10 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: motina ir giminės bei drangai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312478-2345 arba 800-994-7600. 
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6 DRAUGAS, penktadienis, J.S96 m. r igpjūčio mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kazys laukait is yra Lemon-

to LB apylinkės valdybos vykdo
masis vicepirmininkas. Ant jo 
pečių gula rugsėjo 8 d. ruošia
mos apylinkės gegužines ren
gimo darbai, nes jis yra tų dar
bų vadovas. Kadangi K. Laukai
tis visuomet pasižymėjo ypa
tingu pareigingumu, galima 
tikėti, kad ir ši gegužinė bus la
bai kruopščiai rengiama, o 
visuomene ja domėsis ir daly
vaus. 

Kazys laukaitis. 

įdomiausias tingaus va
saros sezono įvykis, be abe
jonės, yra Pasaulio lietuvių cen
tro renginys gamtoje — ge
gužinė, kurią rengia jaunesnio
ji mūsų lietuvių karta, besi
rūpindami PLC išlaikymu (juk 
tai kone vienintelė vieta, kurią 
mūsų jaunieji laiko savo namais 
ir nuolat juose puoselėja lietu
višką veiklą). Kaip jau daug 
kartų buvo skelbta, pobūvis ren-
giamas rugpjūčio 18 d., sekma
dienį, nuo maždaug 12 vai. vi
dudieni, iki bent to pat laiko 
vidurnaktį (ilgiau, sakosi, jie 
svečių nelaikysią...J. Visi kvie
čiami, visi laukiami linksmai 
praleisti sekmadienio popietę. 

Vytauto Ba lčyčio fotografijų 
parodos atidar anas įvyks penk
tadieni, rugpjiičio 9 d., 7 vai. 
vakaro Balzeki > lietuvių kultū
ros muziejuje. lDarodoje 30 me
ninių senojo Vii niaus vaizdų už 
kuriuos; Balčyti s apdovanotas 
daug įvmrių tarp tautinių prizų. 
Fotografe darbai ypatingai me
taforiški ir subtili is. Parodą ati
darys kuratorė iš Vilniaus Rita 
Karklytė Visi kv iečiami. 

Vaclovus KleLia, Lietuvos 
generalinis garbos konsulas 
Čikagoje, Ateitininkų studijų 
dienose, Dainavoje . šeštadieni, 
rugpjūčio 31 d., aptars žymaus 
Lietuvos diplomato Kazio Bi
zausko nueitu gyvo nimo kelią 
šių laikų perspekt>voje. Pra
nešimo tema, .Kazys- Bizauskas 
ir jo laikai Prano Zun ties biogra
fijoje: kiek mes esame skir
tingi?" 

Sekmadienį, rugpjūčio 11 
d., tuoj po 11 vai. šv . Mišių 
Palaimintojo Jurgio M.a tulaičio 
misijos bažnyčioje, diiižiojoje 
PLC centro salėje bus redomas 
video filmas api« Litrtuvių 
fondą. LF vadovybė taip pat 
atsakinės į klausimus, bu s pra
nešimų, o po to — lengvų u žkan-
džių. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

Stasė Bąjalienė, Los An
geles, C A, yra ne viena, k artą 
padėjusi „Draugui" savo dot inia 
pagalba. Dabartiniame la išk e io 
darbuotojams rašo: „Si unt -iu 
'Draugo' prenumeratą ir 1»J0 
dol. auką jo 87-tojo gimtac'ien io 
proga. Linkiu 'Draugo' redak
cijai bei administracijai ir tolia u 
taip garbingai žengti pirmyn 
mūsų gyvenimo istorijos keliu" . 
Už jo gimtadienio prisimini, ną, 
dovaną, mielus linkėjimus, tikė
dami, kad jie išsipildys, esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Pasaulio lietuviu centre visuomet linksma, tad nebuvo išimtis ir liepos 7 d. 
r M Atame pobūvyje gamtoje Iš kaires: Jūra Bakaitienė, Rimvydas Rimkus 

N'uotr. Vytauto Jasineviciaus 
ir K I K ) [ J ! T 3 Bumevičiene. 

x Sūnus Algis ir duktė Le-
veckai tėveliui .Stepui Leveckui 
švenčiant deimantinį (76 m.i 
jubiliejų, paaukojo $200 parti
zanu fondui, o Algio Levecko 
darbovietė (matchmg fundj pa
aukojo dar $200 doierių. L.P.G. 
Fondo valdyba nuoširdžiai dėko
ja už 5400 auką vargstančių 
partizanų šalpai. Poną Steponą 
Levecką sveikiname ir linkime 
Dievo palaimos. L.P.G. Fondo 
vaidyba. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekviena sekmadieni 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
K4 7-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago. IL 60632. 

_ (sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kiela 
Denqiame ir taisome 

visu rusui stoqus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

x TRANSPAK praneša: 
„Per 1993 m. Lietuvą aplankė 
2.44 mln. turistų, o 1995 m. — 
beveik 400 tūkst. mažiau. Gegu
žės 1 d. duomenimis, Lietuvos 
darbo biržoje buvo įregistruota 
daugiau kaip 139.6 tūkst. be
darbių, iš jų 74 tūkst. moterų". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos i Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 S t , Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine, 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103. 

FILATELISTAI RUOŠIASI 
JUBILIEJUI IR PARODAI 

Prel. Juozas Prunskis. 

PreL Juozo Prunskio ir dr. 
Onos Prunskytės-Garūnie-
nės lėšomis ir pastangomis 
Utenos apskr , Daugailių kapi
nėse, buvo pastatytas įspū
dingas paminklas Sibire nukan
kintiems Prunskių šeimos na
riams — tėvui Juozui Prunskiui, 
dėdei kun. Petrui Prunskiui ir 
tetai Onai Prunskytei. Jų kapų 
vietos Sibire nežinomos; jų 
kaulus surasti ir tėviškės 
kapinėse palaidoti nepavykus, 
jų buvimą bei kančias liudyti ir 
ainiams atminimą saugoti Tė
vynėje pastatytas paminklas. 
Paminklo šventinimo apeigose 
š.m. birželio 29 d. dalyvavo dr. 
Ona Prunskytė, jos vyras dr. 
Albinas Garūnas ir gausus bū
rys giminių ir artimųjų. 

Marija Norusis, Highland, 
IL, siųsdama „Draugo" prenu
meratos mokestį, vėl pridėjo 105 
dol. Malonu, kad dienraščio 
skaitytojai įvertino jo reikšmę 
užsienyje. Su gražiausiais linkė
jimais, esame labai dėkingi už 
nuoširdumą ir auką. 

Algirdas Titus Antanaitis 
prašo patikslinti, kad Liūtas 
Mockūnas, rašydamas Vytauto 
Kavolio mirties eulogiją („Drau
go" šeštadieniniame priede š.m. 
birželio 29 d.) suklydo, priskir
damas šūkio „Veidu į Lietuvą" 
kilmę V. Kavoliui. Šis šūkis yra 
prof. Juozo Kaminsko (1918 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataro Stepono Kairio), 
išspausdintas bene 1959 m. 

žurnale „Darbas", kurį tam 
t ikru laiku J. Kaminskas reda
gavo. Posakį išpopuliarino prof. 
A. Greimas, buvęs dažnas , JJar-
bo " bendradarbis, 1965 m. San
tai os-Šviesos suvažiavime ir 
gali būt nuo to laiko šūkis „Veidu 
į Lietuvą" siejamas su San
tara -Šviesa ir su prof. Vytautu 
Kavolių. 

x A.a. Elenos Taraškevičie
n ė s atminimą pagerbdami, 
Lietuvos našlaičiams aukojo: 
Nijolė ir Povilas Stelmokai, 
Aldona ir Edvardas Jok ūbaus 
kai ir Ona Daškevičienė. Iš viso 
$'.' 5. Reiškiame užuojautą velio
nė; 3 artimiesiems, o aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame! „Lie
tu vos Našlaičių globos" ko
mitetas, i711 W. 71 St , Chica
go, IL 60)129. 

i'sk) 

Filatelistų draugija ,.Lietuva" 
veikia Čikagoje nuo 1946 m. 
spalio 20 d. Taigi maždaug po 
poros mėnesių teks švęsti 50 m. 
jubiliejų. Vienas jos steigėjų 
buvo Ignas Sakalas, tuolaikinis 
„Draugo" redaktorius, todėl ir 
steigiamasis susirinkimas įvy
ko ano meto „Draugo" patalpo
se, 2334 S. Oakley A ve. 

Draugijos jubiliejui pasirengti 
ir XXVI parodai pasiruošti ir 
buvo skirtas filatelistų susirin
kimas, įvykęs rugpjūčio 4 d., 
sekmadienį, 12 vai. vidudieni 
vienoje Jaunimo centro klasėje. 
Susirinkimą pradėjo ir pravedė 
pirm. Jonas Variakojis. 

Pirm. pranešė, kaip ruošia-

Švč. M. Maruos Nekal to 
Prasidėjimo seserų vienuoli
jos Čikagos ir apylinkių rėmėjų 
metinė vakarienė Jaunimo cen
tre vyks sekmadienį, rugsėjo 29 
d. Rėmėjų valdyba jau ruošiasi 
šiam metiniam renginiui ir 
kviečia visus dalyvauti ir 
paremti seselių darbus JAV-se 
ir Lietuvoje. 

Po pernai vasaros karščių, 
kurių metu Čikagoje mirė netoli 
700 žmonių, miesto savivaldybė 
įvedė daug programų, kad dau
giau tokia tragedija nepasikar
totų. Šią savaite kelias dienas 
oro temperatūrai pasiekus apie 
90 laipsnių, pradėti vykdyti 
įvairūs gyventojų, ypač vyres
niųjų, paliegusių, chroniškų 
ligonių apsaugos planai, kon
taktuojant juos, siūlant pagal
bą, gabenant į „atvėsinimo cen
trus". Jau daug kartų spaudoje, 
televizijos ir radijo laidose 
gyventojai buvo, perspėti apie 
karščio smūgio pavojų, kaip nuo 
jo apsisaugoti, kaip atpažinti 
simptomus, kad Teikia ieškoti 
pagalbos. Miestas turi specialų 
telefoną (312) 744>5000, kuriuo 
galima prisišaukti pagalbos, 
jeigu jaučiate, kad karšta 
temperatūra kenkia ir sukelia 
sveikatai pavojų. Taip pat 
visiems gyventojams prime
nama, kad ne vien žmonės ken
čia nuo karštos oro tempera
tūros, ji kenkia ir naminiams 
gyvulėliams, todėl jie taip pat 
turėtų būti saugomi ir globo
jami. 

Vilniaus Krašto l ietuvių są-
j u n g o s Čikagos skyr iaus 
valdyba savo posėdyje pasiskirs
tė pareigomis taip: Vanda Gas-
perienė — pirmininkė, tel. (312) 
581-2942; Pranas Aglinskas -
vicepirmininkas — Jeronimas 
Gaižutis — sekretorius; Vincas 
Valkavickas — iždininkas; na
rys — Juozas Gasperas. 

Dr. Romualdai Povi lait is 
yra žinomas ne vien savo 
visuomenine veikla, bet ir labai 
meniškais gintaro bei vario dir
biniais. Lietuviai įvairiomis pro
gomis įsigyja šiuos dr. Povilai
čio kūrinius — sau ir dovanoms. 
Esame dėkingi, kad dr. Povilai
tis praturtino „Draugo" vasaros 
šventės stambiųjų laimėjimų 
stalą vienu savo kūriniu. 

masi 50 m. jubiliejų paminėti. 
Minint 35 m. jubiliejų, buvo 
išleistas .Apžvalginis leidinys", 
red. E. Jasiūno. Ten duota plati 
ir išsami to laikotarpio istorija. 
19811996 m. istoriją paruošė 
taip pat E. Jasiunas. Buvo ma
noma tą istoriją spausdinti biu
letenyje, bet apsispręsta leisti 
atskirai. Šių metų biuletenio 2-3 
nr. jau paruoštas ir netrukus 
bus spausdinamas. Draugija na
rių turi daug, bet daugelis gy
vena kituose miestuose. Ukrai
niečiai spalio mėn., pora savai
čių prieš mūsų parodą, turės sa
vąją ir kviečia lietuvius su savo 
eksponatais dalyvauti. Jie mūsų 
parodose dalyvauja. Jei mums 
trūktų rėmų, jie nemokamai pa
skolintų. Beje, naujieji rėmai 
jau nupirkti, bet dar už juos 
turima skolos. Toronto ir New 
Yorko liet. filatelistų draugijos 
susijungė ir vadinsis „Amerikos 
ir Kanados lietuvių filatelistų 
draugija". Jie leis bendrą biule
tenį 4 kartus per metus. Laiki
nuoju pirm. sutiko būti P. Bar-
batavičius. Buvom kviečiami į 
šią bendrą draugiją jungtis ir 
mes, čikagiečiai, bet dar norime 
veikti savarankiškai. 

Ižd. V. Lukoševičius pranešė 
apie iždo stovį. Jis patenkintas, 
kad nariai palyginti gerai susi
moka nario mokestį. 

Pirm. J. Variakojis lankėsi 
Lietuvoje. Ten veikia dvi fi
latelistų draugijos: Kaune ir 
Vilniuje. Norėta, kad mūsų 
draugijos 50 m. sukaktis būtų 
kaip nors (voku, pašto ženklu ar 
pan.) atžymėta ir paminėta Lie
tuvoje. Kreiptasi šen, kreiptasi 
ten, bet atrodo, pritarimo neras
ta, nes kai kurie aukštai sėdį 
yra nepalankūs užsienio lietu
viams ir užsienio filatelistams. 
Yra ir palankių, su kuriais pa
laikomas ryšys. lankantis Lie
tuvoje, su pirm. J. Variakoju 
buvo padarytas pasikalbėjimas 
apie mūsų draugiją ir išspaus
dintas šių metų „Lietuvos aido" 
116 nr. (birž. 14 d.). 

Toliau buvo svarstyti XXVI 
parodos ruošimo reikalai. Paro
da bus spalio 25-26 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose. Rengimo komiteto 
pirm. yra draugijos pirm. Jonas 
Variakojis, vicepirm. L. Volod-
ka, kiti nariai: A. Beleška, V. 
Lukoševičius, S. Ivanauskas, E. 
Jasiunas, J. Liubinskas, J. Ma-
silionis, F. Baumgartner, V. 
Martis, J. Žadeikis, K. Rožans-
kas. Jau numatyti parodos tei
sėjai ir pagalbinis komitetas. 
Jubiliejaus proga numatyta iš
leisti keletą medalių. Jais rū
pinasi L. Volodka. 

Baigiant susirinkimą, J. Ma-
čėnas, tik ką grįžęs iš poros 
mėnesių viešėjimo Lietuvoje, 
trumpai pasidalino savo įspū
džiais. 

Po susirinkimo pasivaišinta 
Pr. Masilionienės paruoštais už
kandžiais, pasikalbėta, pabend
rauta, apžiūrėti naujausi Lietu
vos pašto ženklai. 

<J. M. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
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• Bronius Šukys, „Lietuvos 
mokykla Antrojo pasaulinio 
karo ir pirmaisiais pokario me
tais". Mokytojo kraštotyrininko 
atsiminimai apie Vilkijos gim
naziją 1941-1951 metais; reda
gavo dr. Jonas Jasaitis (dabar
tinis „Dirvos" savaitraščio re
daktorius) išleido Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks
lo ministerija, Vilnius, 1995 m. 
Kaip ir kitų tų laikų atsimi
nimai, ši nedidelė knygelė (68 
psl.) padeda mums atskleisti 
anų lietuvių tautai ir jos žmo
nėms, ypač šviesuomenei, šiur
pių, traumatiškų dienų vaizdą. 
Pažintine prasme tai labai ver
tingas veikalas, nors daugiausia 
sukasi apie vieno žmogaus iš
gyvenimus. Autorius išeina ir 
už savo asmeninių atsiminimų 
rato, duodamas neblogą vaizdą 
žmonių, įvykių bei nuotaikų 
tame laikotarpyje. įdomus prie
das yra „Vilkijos gimnazijos 
mokytojų likimai", kuriame jis 
pamini eilę Vilkijoje dirbusių 
mokytojų, kurių tarpe yra ir 
čikagietis, dažnas lietuviškos 
spaudos bendradarbis bei 
visuomenininkas Teodoras 
Blinstrubas. Apie jį tarp kitko 
Br. Šukys rašo: „Net sunkiais 
karo metais, kai slėgė visokie 
nepritekliai, matydavome jį 
visuomet pabrėžtinai tvarkingą 
ir pasitempusį. Mums visada 
imponavo jo kvalifikacija ir 
reiklumas, dėmesingumas ir 
taktiškumas". Broniaus Šukio 
adresas: Birželio 23-os g , 10-22, 
3009 Kaunas. 

„Valara VT - laivas, kuriuo i.m. rugpjūčio 17 d. ruošiama ekskursų* Michigano ttere Eks
kursijos pelr. as skiriamas PLC mai. sales atnaujinimui paremti. 

• „Pasaulio lietuvis", 1996 
m. birželis/liepa, Nr. 6-7 (320-
312). Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, redaguoja Bro
nius Nainys, administruoja Ba-
niutė Kronienė, 6428 Ridge Ra., 
Clarendon Hills, IL 60514. Kaip 
paprastai, šiame mėnesiniame 
žurnale atsispindi lietuvių gy
venimas įvairiuose pasaulio 
kraštuose — darbai, rūpesčiai 
Lietuvos politiniais, ekonomi
niais bei kultūriniais reikalais; 
mūsų pačių svarbieji įvykiai. 
Daug iliustracijų. Žurnalas 60 
psl., kruopščiai paruoštas, 
spausdinamas „Draugo" spaus
tuvėje, Čikagoje. 

• „Metmenys" — kūryba ir 
analizė; 1996 m. Nr. 70. Kiek
vieną kartą, kai pasirodo nau
jas „Metmenų" numeris, nu-
plieskia pasitenkinimas, kad 
užsienio lietuviai dar ne visai 
„nukultūrėjo", laukdami vien 
trupimų nuo Lietuvos kultū
rinių puotų stalo. Po to, kai iŠ 
mūsų padangės dingo „Aidai", 
„Metmenys" liko vienintelis 
toks svarus periodinis leidinys, 
deja, mirus redaktoriui prof. Vy

tautui Kavoliui, vargiai ir 
„Metmenys" ilgai išsilaikys. 
Nuoširdžiai linkime, kad į „is-
griuvusio stulpo vietą stos 
kitas", nes redakcijos bendra
darbių sąraše daug žymių pa
vardžių, priklausančių itin ga
biems žmonėms. , .Metmenis" 
administruoja Marija Paš-
kevičienė, 306 55th Place, Dow-
ners Grove, IL 60516. Žurnalas 
knygos formato 191 psl., tech
ninė redaktorė Henrieta Vepš-
tienė. 

• „Trimitas" , Lietuvos 
šaulių mėnesinis žurnalas; 1996 
m birželis, Nr. 6(1103), leidžia
mas nuo 1920 m., atkurtas po 
nepriklausomybės atgavimo 
1990 m. liepos mėnesį. Leidėjas 
— Lietuvos Šaulių sąjunga; 
redakcijos adresas: Laisvės ai., 
34, 3000 Kaunas. Medžiaga — 
šauliška-patriotiška, daug 
dėmesio skiriama išeivijos 
šauliams, o tai retas atvejis 
Lietuvos spaudoje. Daug šau-
liškų nuotraukų. Žurnalas įdo
mus ir nešauliams. 

• „Lietuvos a m b a s a d o s 
rūmų Washington, DC, istori
ja", Lietuvos ambasadoriaus 
JAV dr. Alfonso Eidinto paruoš
ta suvenyrinė knyga, išleista 
V/ashington, DC, 2,000 egz. 
tiražu, JAV lietuvių Lietuvos 
atstovybės remonto komiteto, 
kuriam pirmininkauja dr. J. Ge
nys, rūpesčiu ir lėšomis. 
Knygelė 91 psl. gausiai iliust
ruota nuotraukomis (kai kurios 
jų — tikrai istorinės), yra ne
mažai teksto ir anglų kalba. 
Kaip dr. A. Eidintas įžangoje ra
šo: „Šis leidinys skiriamas vi
siems, rėmusiems Lietuvos at
stovybe okupacijos metais, 
aukojusiems jos išlaikymui, re
montui ir priežiūrai, dirbusiems 
joje ar kitaip jos veiklai talkinu
siems. Knygelė gaunama Lietu
vos ambasadoje VVashington, 
DC, nemokamai, bet reikia at
siųsti 3 dol. pašto išlaidoms. 

• „Naujasis židinys/„Aidar*'. 
1996 m. birželis, Nr. 6X66). Reli
gijos, kultūros ir visuomenės 
gyvenimo mėnraštis, leidžiamas 
jau šešti metai „Aidų" lei
dyklos, Universiteto g. 4, 2001 
Vilnius. Žurnalą įsteigė Lietu
vos Ateitininkų federacija; vy
riausias redaktorius Saulius 
Drazdauakas. Kaip paprastai, ir 
šiame numeryje yra skaity
tojams jau pažįstami skyriai: 
proza, filosofija, literatūros 
mokslas, knygos ir žurnalai, 
aktualioji teologija bei daug 
kitų. Žurnalas iliustruotas, me
džiaga svari, bendradarbiai 
neeiliniai. 

„Draugas" yra patogi vieta 
paskelbti: kas ką parka, parduo
da, rengia, ruošia, siūlo paslau
gas. Pasinaudokite dienraščio 
„Draugo" puslapiais — už labai 
žemą kainą jūsų reklama pa
sieks kelis tūkstančius žmonių, 
ne tik Čikagoje ir jos apylin
kėse, bet ir tolimose vietovėse. 
Dėl šios priežasties „Drauge" 
skelbtis labai patogu nekil
nojamų nuosavybių pardavė
jams, medicinos paslaugų tiekė
jams, atostogautojų patogumu 
besirūpinantiems, kelionių 
agentūroms ir pan. 


