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Vyriausybės teisėtumą svarstys 
Konstitucinis teismas 

Vilnius, birželio 18 d. 
(Elta) — LDDP pirmininkas, 
jos frakcijos Seime seniūnas 
Česlovas Juršėnas perdavė 
Konstituciniam teismui parla
mentarų grupės prašymą iš
tirti dabartinės Gedimino 
Vagnoriaus vadovaujamos vy
riausybės teisėtumą. Prašymą 
pasirašė 31 Seimo narys. Jie 
priklauso LDDP, Socialde
mokratų bei kai kurioms ki
toms opozicinėms frakcijoms. 

Č. Juršėno nuomone, dabar
tinė vyriausybė turi iš naujo 
gauti įgaliojimus, kadangi nuo 
pačios jos veikimo pradžios — 
1996 m. gruodžio — pasikeitė 
ne mažiau kaip 9 ministrai. 
Tai yra daugiau kaip pusė, 
skaičiuojant nuo pradinės jos 
sudėties, kai buvo 17 mi
nistrų. 

Konstitucija nurodo, kad vy
riausybė turi iš naujo Seime 
gauti įgaliojimus veikti, jeigu 
pasikeičia daugiau kaip puse 
kabineto narių. 

LDDP vadovas sako, kad 
ginčo su vyriausybe esmė — 
nuo kada skaičiuoti pasikei
timų kabinete pradžią. Č. Jur
šėno nuomone, — nuo pačios 
vyriausybės veiklos pradžios, 
t.y. 1996 m. gruodžio. Tuo tar
pu vyriausybės atstovai aiš
kina, kad po šiemet įvykusių 
prezidento rinkimų buvo su
formuota jau kita vyriausybė, 
nes Seimas antrą kartą balsa
vo dėl G. Vagnoriaus kandi
datūros, todėl reikia pasikeiti
mus skaičiuoti nuo šio mo
mento. 

C. Juršėno nuomone, mi
nistrų pasikeitimas yra ne tik 
tada, kai vienas ministras at
leidžiamas ir paskiriamas ki
tas, bet ir tuomet, kai ministe
rijos panaikinamos, keičiasi 
ministerijų pavadinimai, funk
cijos. 

Jeigu būtų pripažinta krei 

pimosi teikėjų teisybė, tai 
vyriausybei teks elgtis, pasak 
LDDP vado, pagal Konstitu
ciją, kaip ją supranta opozici
ja, kiti Seimo nariai, specialis
tai. „Jeigu pasirodys, kad mes 
neteisūs, o teisi mūsų vyriau
sybė — tai irgi pliusas. Tai 
reiškia, kad kiekviena būsima 
vyriausybė turės aiškias veik
los gaires ir jokia būsima, ki
tokia opozicija negalės šituo 
klausimu trukdyti vyriau
sybės ir abejoti jos teisėtumu", 
sake Č. Juršėnas . 

Konstitucijoje nenumatyta 
galimybė apskųsti institucijų 
teisėtumą. Gali būti kreipia
masi tik dėl konkretaus Sei
mo, prezidento ar vyriausybės 
patvirtinto akto teisėtumo. 
Todėl kreipimesi į Konstitu
cinį teismą prašoma pa
aiškinti, ar pirmasis vyriau
sybės nutarimas, priimtas po 
paskutiniojo ministro pakeiti
mo, yra teisėtas, atsižvelgiant 
į galimą pačios vyriausybės 
neteisėtumą. 

Konstituciniame teisme in
formavo, kad Seimo narių 
grupės prašymas gautas ir 
įregistruotas. Dabar Konstitu
cinio teismo pirmininkas turi 
paskirti teisėją, kuris iš
nagrinėtų, ar kreipimasis yra 
tinkamai suformuluotas, ar 
pateikti visi būtini dokumen
tai. .Po to šis teisėjas pateikia 
savo išvadas teismui. Papras
tai tai užtrunka vieną, dvi sa
vaites. Jeigu bus pripažinta, 
kad kreipimasis pateiktas 
tvarkingai, prasidės bylos pa
rengimas nagrinėjimui", sakė 
Konstitucinio teismo kancleris 
Viktoras Rinkevičius. 

Pasak jo, teisme susikaupė 
nemažai bylų, todėl kreipima
sis dėl vyriausybės teisėtumo 
teismo posėdyje gali būti na
grinėjamas dar negreitai — 
mažiausiai po pusmečio. 

Nuotr.: NATO generalinį sekretorių Javier Solana ividuryje birželio 17-ąją priėmė Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. Dešinėje — Lietuvos ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius. Eita. 

NATO vadovas džiaugėsi 
Lietuvos pasiekimais, bet nieko 

nežadėjo 

Centristai siūlo griežtesnę 
partijų finansavimo kontrolę 

žauskaitė sakė žurnalistams, 
kad V. Adamkui kilo abejonių, 
ar tikslinga partijas finansuo
ti iš biudžeto. Jo nuomone, šį 
klausimą pirmiausia turi aps-

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pritarė centristų 
siūlymui politinių partijų fi
nansavimą sutvarkyti taip. 
kad būtų visiškai aiškūs par
tijų finansavimo šaltiniai. 

Ketvirtadienį valstybės va
dovas šiuos klausimus ap
svarstė su Seimo Centro frak
cijos seniūnu Egidijumi Bič
kausku bei frakcijos nare 
Rasa Melnikiene. Centristai 
Seime yra įregistravę Politi
nių partijų finansavimo įsta
tymo projektą, kuriuo siūloma 
nustatyti partijų finansavimo 
dydį iš fizinių bei juridinių as
menų, taip pat gaunamas do
vanas. 

Pasak E. Bičkausko, parti
jos turėtų būti finansuojamos 
ir iš valstybės biudžeto, nes 
tai leistų partijoms pasijusti 
„valstybės dalimi" bei suma
žintų nelegalių lėšų panaudo
jimą. 

„Atrodo, gavome preziden
to pritarimą, kuris pabandys 
suvienyti politines jėgas, kad 
ši problema būtų sprendžia
ma", sakė E. Bičkauskas. 

Jis pripažino, kad partijų 
konkurencija neleidžia tikėtis, 
jog centristų siūlymas būtų 
palaikytas, todėl buvo nutarta 
prašyti prezidento paramos. 

Surengti partijų pasitarimą 
šiuo klausmu prezidentas pa
vedė savo konsultantui Juliui 
Šmulkščiui. Tačiau prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai-

varstyti visuomenė, kuri moka 
mokesčius. 

Vilnius, birželio 17-18 d. 
(BNS) — NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana. 
trečiadienį kalbėdamas po su
sitikimo su Lietuvos Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu, krašto apsaugos bei 
užsienio reikalų ministrais 
Česlovu Stankevičiumi ir Al
girdu Saudargu, „gera žinia" 
pavadino Lietuvos valdžios ke
tinimus 2000 metais gynybos 
reikmėms skirti 2 proc. ben
drojo vidaus produkto (BVP). 

NATO vadovas, komentuo
damas dvišalius Lietuvos ir 
sąjungos santykius, gerai 
įvertino Lietuvos dalyvavimą 
Euroatlantinio Bendradarbia
vimo tarybos ir programos 
„Bendradarbiavimas vardan 
taikos" veikloje. 

„Tai, kaip jūsų kariai daly
vauja taikos misijoje Bosni
joje, niekada nebus užmiršta", 
sakė J. Solana, apibūdin
damas Lietuvos taikos palai
kymo būrio dalyvavimą NATO 
vadovaujamoje Stabilizavimo 
pajėgų (SFOR) misijoje šioje 
buvusioje Jugoslavijos respu-

giasi ir toliau turėtų plėstis 
Š iaurės kryptimi. 

Seimo pirmininkas taip pat 
pastebėjo, kad Rusijos prieš
t a r av imas plėtros procesui pa-

Šiaurės Atlanto sąjungos va- lengva švelnėja. V. Landsber-
dovas pakartojo ankstesnę gio nuomone, reikia šiek tiek 
nuostatą, kad NATO plėtra laiko, kad Rusija suprastų, jog 
nėra nukreipta prieš jokią vai- NATO nėra priešas ir siekia 
stybę ir nekelia grėsmės. demokratijos, saugumo ir pa-

Kaip pranešė Seimo pirmi- s tovumo įtvirtinimo Europoje. 
ninko atstovė spaudai, V. Jav ie r Solana ketvirtadienį 
Landsbergis pabrėžė, kad pri- ry te išskrido iš Vilniaus į 
ėmus į NATO Lenkiją, sąjun- Rygą, o penktadienį susit iks 
gos plėtimasis Rytų link bai- su Estijos vadovais. 

Prezidento namo remonto 
kaštus tikrins komisija 

Vilnius , birželio 18 d. kad prezidento rezidencijai re
montuoti buvo skir ta 2.4 mln. 

blikoje. 

A. Terleckas : „Lietuva dar nėra 
realiai nepriklausoma" 

Vilnius , birželio 16 d. 
(Elta) — „Lietuva yra neprik
lausoma valstybė, bet ne to
kia, už kokią kovojome. Vis
kas Lietuvoje perkama ir par
duodama, net strateginiai ob
jektai, be kurių neįsivaizduo
jamas valstybės suverenumas. 
Be to, užsienio žvalgybos Lie
tuvoje kaip veikė, taip ir vei
kia. Todėl kviečiu Laisvės ly
gos, 'Jaunosios Lietuvos', Ri
manto Smetonos vadovauja
mos organizacijos narius bur
tis į vieną tautinę dešiniųjų 
organizaciją, kuri kovotų už 
tikrąją Lietuvos nepriklauso
mybę", sakė Lietuvos laisvės 
lygos (LLL) vadas Antanas 
Terleckas Vilniuje surengtoje 
konferencijoje, skirtoje LLL 
20-mečiui. 

LLL vado nuomone, val
dančioji konservatorių partija 
nėra dešinioji partija. „Ji par
davinėja Lietuvos strateginius 
objektus, todėl ji yra išdavi
kė", įsitikinęs A. Terleckas. 

Pasak jo, Lietuvos žmonės, 
nepaisant demokratijos ir visų 
garantuotų laisvių, išlieka 
bailūs, ypač reiškiant savo 

nuomonę. „Labai gaila, kad 
Lietuvos žmogus buvo ir liko 
bailus. Jis bijo pasakyti tiesą. 
Bijo prarasti darbą. Žmogus 
yra gąsdinamas ir terorizuoja
mas. Mes kovojome už tai, kad 
lietuvis nebijotų' kalbėti apie 
savo teises", tvirtino A. Ter
leckas. 

Kalbėdamas apie LLL 20-
ies metų veiklos pasiekimus, 
A.Terleckas sakė manąs, kad 
didžiausias lygos nuopelnas 
buvo 1979 m. rugpjūčio 23 d. 
jos iniciatyva paskelbtas vadi
namasis „Keturiasdešimt pen
kių memorandumas"', kuriame 
4 estai, 6 latviai ir 35 lietuviai 
kreipėsi į pasaulio bendrija, 
kad Baltijos valstybių klausi
mas būtų iškeltas tarptauti
niuose forumuose, atkreiptas 
dėmesys į tai, kad Baltijos val
stybėse II pasaulinis karas 
dar nesibaigė, nes jos yra oku
puotos svetimos kariuomenes. 
Po šiuo memorandumu pasi
rašė ir dešimt Maskvos disi
dentų, tarp jų — žinomas 
žmogaus teisių gynėjas Andrėj 
Sacharov ir jo žmona Jelena 
Boner. 

(Elta) — Valstybes kontrolė, 
prezidento Vaido Adamkaus 
prašymu, pradėjo prezidento 
gyvenamosios rezidencijos 
prestižiniame Vilniaus Tur
niškių rajone remonto sąma
tos pagrįstumo bei skirtų lėšų 
panaudojimo teisėtumo pa
tikrinimą. 

„Prezidentas buvo informuo
tas , kad gyvenamosios rezi
dencijos remonto projektas ap
ima ir bendrą Turniškių infra
struktūros gerinimą. Valsty
bės vadovo nuomone, būtina 
aiškiai nustatyti, kiek lėšų 
skiriama tiesiogiai rezidenci
jos remontui ir oendrai šio 
sostinės rajono infrasturk-
tūrai gerinti", tuomet sakė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė. 

Pasak jos, Vaidas Adam
kus yra įsitikinę?, kad val
stybės lėšos neturi būti švais
tomos, prisidengus prezidento 
rezidencijos remontu. Jis tiki
si, kad patikrinimo išvados 
bus pateiktos visuomenei. 

Lietuvos spauda informavo, 

* L ie tuvos gyventojai v is 
l ab i au pas i t ik i Gedimino 
Vagnoriaus vadovaujama vy
riausybe, teigiama viešosios 
nuomonės apklau- >s išvadose, 
nes nuo praėjusiu metų lap
kričio iki šių metu birželio vy
riausybės šalininku padaugėjo 
nuo 39.3 iki 42.6 proc. Vyriau
sybės priešininkų per tą laiką 
sumažėjo nuo 388 iki 33.9 
proc. Apklausa? atlikęs vie
šosios nuomonės ir rinkos ty
rimų centras „Vilmorus" ma
no, kad po prezidento rinkimų 
atnaujintos vyriausybės popu
liarumas didėja, nes visuo
menė teigiamai virtiną griež
tinamą vyriausybes progra
mos vykdymo tvarką bei as
meninės valdininkų atsako
mybės didinimą BNS' 

l itų. Specialistų teigimu, ta i 
kelis k a r t u s viršija tikrą namo 
remonto sąmatą. 

Dar prieš karą pas ta ty ta gy
venamoji rezidencija Turniš
kėse buvo pradėta kapita
liškai remontuoti iš kar to po 
to, kai V. Adamkus pradėjo 
eiti prezidento pareigas. Tiki
masi, kad remontas bus baig
t a s rugpjūčio mėnesį. 

Kol kas prezidentas su 
žmona laikinai gyvena vyriau
sybės Svečių namuose Vil
n iaus centre, Z. Sierakausko 
gatvėje. 

* M i n i s t r ų k a b i n e 
t a s p r i t a r ė p a s i ū l y m u i at
sisakyti reikalavimo įmonėms 
praneš t i mokesčiu policijai 
apie at l iktas pinigines opera
cijas, viršijančias 50.000 litų. 
Pasak teisingumo ministro 
Vytauto Pakalniškio, dabar
t inė tvarka, kai Mokesčių poli
cija informaciją apie tą pačią 
piniginę operaciją gauna iš ke
tur ių šaltinių — iš 
mokėtojo bei gavėjo ir juos ap
tarnaujančių bankų. — prak
tiškai buvo nenaudinga. 
Siūloma įstatymą patobulinti 
ta ip. kad informaciją apie šias 
apie operacijas mokesčių poli
cijai teiktų tik bankai . Siū
loma reikalauti , kad notarai 
a r asmenys, tur intys teisę at
likti notarinius veiksmus, ki
lus į tarimui, kad jų klientų 
sudaromi sandoriai gali būti 
susiję su pinigų „plovimu", 
kliento tapatybe patvir t inan
čius duomenis ir informaciją 
apie sudarytą sandorį nedel
s iant pateiktų mokesčių polici
ja i , nepaisant operacijos pini
ginio dydžio. 

* L i e t u v o s t e l e v i z r o s va
d o v y b ė trečiadienį ispanų 
dainin inko Julio Iglesias įstai-

Politikų nesutarimai užvilkins 
telekomo privatizavimą 

L o n d o n a s , birželio 18 d. 
(BNS) — Praėjus beveik me
tams, kai vyriausybe pradėjo 
„Lietuvos telekomo" privatiza
vimą, ir likus tik savaitei iki 
privatizavimo konkurso nuga
lėtojo paskelbimo, pardavimas 
susiduria su politiniais nesu
tarimais, galinčiais sustabdyti 
privatizavimą, trečiadienį ra
šo įtakingas britų dienraštis 
„Financial Times". 

Pasak dienraščio, „Lietu
vos telekomo" (LT) privatiza
vimas išryškino norinčiųjų iš 
pardavimo gauti kuo daugiau 
pajamų ir besitikinčiųjų ilga
laikės naudos iš konkurencijos 
telekomunikacijų srityje prieš
taravimų. 

Už parduodamus 60 proc. 
LT akcijų Lietuvos vyriausybė 
tikisi gauti iki 1 mlrd. JAV do
lerių. Kad pajamos būtų kuo 
didesnės, Lietuvos valdžia nu
tarė įstatymu įtvirtinti LT 
monopolį teikti pastovaus tele
fono ryšio paslaugas iki 2002 
metų pabaigos. 

Be to. siekdama įsiterpti į 
mobiliųjų telekomunikacijų 
rinką, vyriausybė be konkurso 
suteikė „Lietuvos telekomui" 
GSM lygio ir aukštesnį dažn; 
naudojančio DCS lygio mobi
liojo telefono ryšio leidimus. 

Tuo tarpu privačiai Lietu

vos ir JAV bendrovei „Om-
nitel". kuri yra antra pagal 
dydį investuotoja į Lietuvos 
ūkį, DCS leidimą buvo atsisa
kyta išduoti, pastebima straip
snyje. 

„Omnitel" prezidentas Vik
toras Gruodis dienraščiui tei
gė, kad vaidžia mėgina padi
dinti LT kainą, išplėsdama jo 
vyravimą iš pastovaus ryšio i 
mobiliųjų telekomunikacijų 
rinką. Tačiau tokios priemo
nės, atrodo, nepateisino tele
komo pardavėjų vilčių, sako
ma straipsnyje. Nepatvirtin
tais duomenimis, už 60 proc. 
bendroves akcijų investuotojai 
pirmajame konkurso rate \a-
sarį siūlė mažiau nei 400 mm. 
JAV dolerių. 

Negana to. sumažėjo ir pa
čių konkurso dalyvių. Dabar 
jame dalyvauja tik Švedijos 
„Telia" ir Suomijos „Sonera" 
susivienijimas bei su jomis 
konkuruojanti Danijos bend
rovė „TeleDanmark". 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis dienraščiui 
pripažino, kad privatizavimo 
procesas stringa, nes būsimi 
strateginiai investuotojai siūlo 
už telekomą per mažus pini
gus. Pasak jo, LT privatizavi
mas gali būti atidėtas iki ru
dens. 

Sankt Peterburge atidarytas 
Lietuvos prekybos centras 

V i l n i u s , birželio 18 d. 
<BNS) — Lietuvos prekybos 
centras Sankt Peterburge tu
rėtų tapti vartais į Šiaurės 
Rusijos regioną, mano Seimo 
narys Romualdas Ozolas. 

Centras buvo atidarytas šią 
savaitę. Bendras prekybos 
centro plotas — 8,000 kvadra
tinių metrų, statyba kainavo 
apie 20 mln. litų, didžiąją dalį 
projekto finansavo „Achemos" 
bendrovė. 

„Šis prekybos centras galėtų 
„apaugti" įvairiomis instituci
jomis, galinčiomis padėti Lie
tuvos verslininkams aktyviau 
prekiauti su Rusija", spaudos 
konferencijoje sakė Seimo na
rys Simas Petrikis. 

R. Ozolas pasiūlė Seime 

bei padėtų plėtoti Lietuvos 
ekonominius ryšius su Sankt 
Peterburgu. 

Seimo nariai atkreipė dė
mesį į tai, jog Lietuvos preky
ba su Sankt Peterburgo regio
nu auga ne taip sparčiai, kaip 
kitų Baltijos valstybių. 

1994 m. Estija į Sankt Pe
terburgą eksportavo prekių už 
6 mln. JAV dolerių. Lietuva 
už — 1.5 mln. dol.. Latvijos 
eskportas nesiekė nė 1 mln. 
doleriu. 1997 m. Estija ek
sportą padidino iki 38 mln. 
dol., Lietuva — iki 38 mln. 
dol., o Latvija iki 74 mln. dole
rių. 

Lietuvos prekybos apimtys 
su Rusija 1997 metais siekė 9 
mlrd. litų. įkurti grupę, kuri palaikytų 

Policijai talkins rėmėjai 
V i l n i u s , birželio 18 d. 

(Elta) — Ketvirtadienį Seimas 
priėmė Policijos rėmėjų įsta
tymą, kuris reglamentuoja pi
liečių, talkinančių policijai, 
veiklos teisinius pagrindus, jų 
teises, pareigas, socialines ga
rantijas ir atsakomybę. 

Policijos rėmėjai, pagal įsta
tymą, padeda saugoti viešąją 
tvarką, prižiūrėti eismo sau
gumą, užkardyti nusikalti
mus, teisės pažeidimus ir juos 

gai ketino išsiųsti laišką, ku
riame dainininko reikalauja
ma atsiprašyti už žurnalistės 
garbės ir orumo įžeidimą. Lie
tuvoje lankęsis J. Iglesias 
LTV informacinės laidos „Pa
norama" žurnalistei Jovitai 
Valeikaitei oro uoste timpčiojo 
už nosies, o prezidentūroje 
kalbinamas žurnalistų, tik 
apie ją ir tekalbėjo Paklausta, 
kokių veiksmų imsis, jei daini
ninkas neatsiprašys. J. Valei-
kaitė sakė tikinti, kad J i s 
nėra toks chamas, kad ne
galėtų net atsiprašyti". Sek
madienį į Lietuvą atvykęs J. 
Iglesias Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose pirmadienį su
rengė vieninteli koncertą Lie
tuvoje. .BNS 

atskleisti. Jie gali įstatymu 
nustatyta tvarka kartu su po
licijos pareigūnais panaudoti 
specialiąsias priemones, pa
dėti policijos pareigūnams su
laikyti ir pristatyti asmenį i 
policijos įstaigą. 

Įstatymas numato, jog poli
cijos rėmėju gali tapti ne jau
nesnis kaip 18 metų Lietuvos 
pilietis, mokantis lietuvių kal
bą, neteistas, pagal asmenines 
ir moralines savybes tinkantis 
būti policijos remeju. Tai gali 
būti asmuo, netarnaujantis 
policijoje ar Lietuvos kariuo
menėje, savanoriškai pade
dantis policijai. 

Norintis tapti policijos rė
mėju turi pateikti prašymą 
policijos įstaigos vadovui, jam 
gali būti organizuotas atitin
kamas mokymas. Del policijos 
remejo vardo pažeminimo, 
taip pat pačiam prašant jis 
gali būti išbrauktas iš policijos 
rėmėjų. 

KALENDORIUS 
Birželio 19 d Šv. 

mualdas, abatas (952-1027 
m.); Gervazas. Protazas. Deo-
datas, Dovilas, Ramune. 

Birželio 20 d. SOverijus, 
Florentina, Genulis. Aiva. 

M M 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. birželio 19d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

XVI PASAULINĖSE FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE (III) 

Kol kas pirmenybių eiga 
vyksta pagal „planą". Po šešių 
varžybinių dienų favoritinė 
komanda — brazilų vienuolikė 
tapo pirmąja rinktine, kuri 
kvalifikavosi baigmės turnyro 
ant ram ir tuo pačiu galuti
niam ratui . Pagelbėjo ir pats 
faktas, kad būdami I grupėje 
jie sužaidė atidaromąsias 
Prancūzijos turnyro rungtynes 
ir jose įveikė škotus 2:1. Ta
čiau vieni brazilai nesugebė
jo" išsikovoti to laimėjimo. 
Reikėjo škotų pagalbos, ta 
prasme, kad jie sau įmušė sa
vižudį įvartį ir tuo brazilai su
sitikimą laimėjo. Už 7 dienų 
brazilai j au buvo žymiai dau
giau apšilę ir prieš Maroko ko
mandą išsikovojo 3:0 pergalę. 
Nepaisant, kaip baigsis meis
terio sekantis žaidimas, jie I 
grupėje jau dabar yra išsiko
voję pirmą vietą ir taip pateko 
į antrą baigmės ratą. Jei šiose 
varžybose jie laimės kitas 4 
rungtynes, - jie penktą kartą 
pasipuoš pasaulio meisterio ti
tulu. Kitų rinktinių kelias į fi
nalines varžybas liepos 12 die
ną daug sunkiau ryškėja. Apie 
tai — vėliau. 

Vertinimai 

FIFA, pasaulinė futbolo fe
deracija ir šių žaidynių globa
linė organizatorė, kas mėnesį 
paskelbia valstybinių rinkti
nių žaidimų kokybės įvertini
mą. Sąrašo formoje paskelbia
mos — pagal gerumą — visos 
rinktinės. Štai gegužės mėn. 
pirmojo tuzino rinktinės: 

1 — Brazilija; 2 — Vokietija; 
3 — Čekija; 4 — Meksika; 5 — 
Anglija; 6 — Argentina; 7 — 
Norvegija; 8 — Jugoslavija; 9 
Čilė; 10 — Kolumbija; 11 — 
JAV; 12 — Japonija. Kas įdo
mu dėl šio sąrašo, tai be 
tam tikro „politinio favoritiza-
vimo" paskutiniųjų 2 rinktinių 
šiame sąraše, faktas, kad pa
saulyje 3-čia vieta atiteko Če
kijai, kuri net nepateko į baig
mės turnyrą. Neseniai Čeko
slovakija suskilo į čekų ir slo
vakų valstybes. Šios abi rink
tinės dalyvavo kvalifikacinėse 
Europos varžybose dėl teisės 
vykti į Prancūziją ir nei viena 
iš jų tos garbės aikštėse ne
išsikovojo. 

Aišku, kad tokie vertinimai 
niekad nėra tobuli, bet bent 
pirmuosius 16 susitikimų 
Prancūzijoje analizuojant, 15 
kartų rungtynės baigėsi pagal 
vertinimo sąrašą, atseit, ge
riau įvertintos rinktinės arba 
laimėjo ar bent išsikovojo ly
giąsias. Tik vienu atveju ge
riau įvertinta rinktinė pralai
mėjo menkiau vertinamai vie-
nuolikei. Kad tas vertinimo 
sąrašas kas mėnesį keičiasi, 
savaime suprantama. Štai 3 
rinktinės, pakilusios sąraše 
nuo balandžio iki gegužės 
mėn. vertinimo — Ispanija iš 
25-os vietos įkopė į 15-tą; Ko
lumbija iš 17-os į 10-tą vietą ir 
JAV iš 16-os į 11-tą. Nukriti
mo atžvilgiu, smarkiai nukrito 
Olandija (fiš 6-os į 25-tą), Ni
gerija (iš 65 į 74) ir Rumunija 
(iš 15-os į 22-ą). 

Pagal šią vertinimo sistemą 
padalinimas \ 8-as varžybines 
grupes gan apyilgis. Išvedus 
grupėms vertinimo vidurkius, 
Grupe D, kurioje rungiasi Is
panija. Nigerija. Paragvajus 
bei Bulgarija, „blogiausioje" 

padėtyje su 38.8 rangu, o „ge
riausio" vidurkio grupė yra 
grupė G su Anglija, Kolumbi
ja, Tunisu ir Rumunija, kurių 
vidurkis 14.6. Bet užteks sta
tistinių duomenų — kas gi 
vyksta pačiose aikštėse? 

Pirmos 7 d i enos 
(birželio 10-16 d.) 

Rungtynes vyksta kasdien, 
sužaidžiama bent po 2 žaidi
mus paroje, o greitai bus net 4 
rungtynės per vieną dieną. 
Jau sužaistos 18 rungtynių, 
kurių įvartinis vidurkis yra 
2.4 įvarčiai. Žaidynėse t a rp Is
panijos ir Nigerijos iš viso pa
siekta 3:2 rezultatas afrikiečių 
naudai, nors kai kas ispanus 
laiko rimtais kandidatais į 
meisterius. Sužaistos 5 lygio
sios, kas sudaro daugiau ket
virčio visų iki šiol žaistų rung
tynių (27%), bet ir čia 2 žai
dimuose abi komandos pasie
kė bent po 2 įvarčius. 

Iškilesnių rungtynių tarpe 
paminėtinas šeimininkų pran
cūzų susitikimas su Pietų Af
rikos atstovais, kurie šiaurie
čiams turėjo nusileisti 0:3. 
šios rungtynės savo entuziaz
mu atkreipė ne vieno dėmesį. 
Tik brazilai antrose savo 
rungtynėse išpešė tokį pat 3:0 
rezultatą prieš Maroko rinkti
nę Čia garsusis Ronaldo pa
siekė savo pirmąjį įvartį, savo 
motinai Soniai dedikuotą. 

Daug dėmesio šiame konti
nente susilaukė rungtynės 
tarp vokiečių rinktinės ir JAV 
vienuolikės. J a s pelnytai lai
mėjo vokiečiai 2:0, nes tarp 
patyrusių germanų ir jaunes
nių, ir tuo pačiu mažiau tikros 
praktikos sukaupusių ameri
kiečių, matėsi stiprokas skir
tumas. Tik vartininkas Keller 
laikomas pasaulinės klasės, o 
visi kiti amerikiečiai dar vis 
tiek daug mėgėjiškumo paro
dė, nors daugelis jų žaidžia 
europinėse profesionalinėse 
lygose, ypač Anglijoje ir Vokie
tijoje. Daug asmeninio pasi
tenkinimo šiose rungtynėse 
turėjo pajusti vokiečių rink
tinės kapitonas Juergen 
Klinsmann, kuris su savo be
veik 34 metais jau daugeliui jo 
tautiečių per senas. Šiose žai
dynėse jo vaidmuo pirmojo 
įvarčio atžvilgiu buvo itin 
svarbus, nors įvartį galutinai 
pasiekė Moelleris, o antrasis 

JAV universitetuose studijuojančios Lietuvos moter4 krepšinio rinktines žaidėjos Aneta ir Jurgita Kau&aitės. 
Aneta įsijungė ir jau debiutavo profesionalių WNBA Detroito „Shock" komandoje. 

ANETA KAUŠAITĖ — WNBA DETROIT 
„SHOCK" KOMANDOS NARĖ 

Šeštadienį, birželio 13 d., 
Palace stadione debiutavo 
Detroit „Shock" moterų krep
šinio komanda profesionalių 
WNBA lygoje. Tarp 11 ko
mandos žaidėjų buvo ir 6 pė-

įvartis — tai grynai Klins-
manno nuopelnas. Šis žaidė
jas , šiuo metu sezoną pralei
dęs gars iame anglų premje
rinės lygos Tottenham „Hots-
pur" klube, Vokietijos rink
tinėje yra žaidęs daugiau negu 
100 kar tų . Antro garsaus vete
rano Mat thaeus treneris dar 
nėra išleidęs į šio turnyro 
areną. 

Olandų rinktinei, kurią 
„New York Times" sporto sky
riaus redakcija laiko šių var
žybų laimėtoju — ar bent jų 
favoritu, pasirodymas prieš 
ka imynus belgus nepavyko. g j t a zaįsdamos 
Bevartės lygiosis bei vieno jų 
žvaigždžių P. Kluivorto 2 žai
dynių suspendavimas (raudo
nos kortelės dėka) stiprokai 
paveikė olandus ir jų mėgėjus, 
nors da r daug galimybių kopti 
į pačias viršūnes. Belgų gyny
bos a tkak lumas buvo toks ryš
kus, kad prieš jį nubluko olan
dų spalvingumas ir kombina
cijos. 

Maloniai nustebino ir kroa
tų r inkt inė, kurią vienas entu
ziastas pavadino Europos bra
zilais. J i e savo rungtynėse 
laimėjimą išsikovojo prieš gai
val ingus Jamaikos atstovus, 
stipriai ir disciplinuotai žai
džiančius, išsikovojo pelnytą 
laimėjimą rezultatu 3:1. Kroa
tai pademonstravo susižai-
džiusios komandos įspūdį, ži
nančios ko jie aikštėje siekia. 

Susilauksime dar ne vieno 
net ikėtumo, jų tarpe — tik
riausiai — ir anglų rinktinės 
gero pasirodymo, jei ji žais ir 
toliau taip gerai ir laisvai kaip 
įveikė tunisiečius 2:0. 

P . Ganvytas 

dų ūgio, 155 svarų svorio lie
tuvaitė Aneta KauŠaitė. Ane
ta gimė ir augo Šiauliuose, o 
gimnaziją baigė Vilniuje. Pas
kutinius ketverius metus 
Aneta praleido Amerikoje, 
studijuodama ir žaisdama 
krepšinį Kansas Junior Col-
lege ir Emporia S ta te univer
sitete, Kansas valstijoje, kurį 
ji baįgė šį pavasarį. J i buvo 
savo universiteto komandos 
geriausia žaidėja ir padėjo 
komandai pasiekti 33 laimė-
imus prieš vieną pralaimė
jimą. Aneta buvo išrinkta į 
1998 m. Division II Ali -
American komansdą. Anetos 
dvynė sesutė Jurg i ta irgi 
žaidė toje pačioje Emporia 
State komandoje, ku r jai dar 
liko vieneri metai iki baigi
mo. 

1997 metais Aneta ir Jur-
už Lietuvos 

TRUMPAI 
Ilgiausios pasaulyje krep

šinio rungtynės truko 24 
vai. 11 min. Jos Malagoje (Is
panija) prasidėjo 1991 m. 
rugpjūčio 24 d. 12 vai., o bai-

f ėsi kitą dieną 12 vai. 11 min. 
iose rungtynėse dalyvavo 2 

Ispanijos komandos. „Ball-
mayer" rezultatu 2,508:2,312 
įveikė „Puerto Marina-Isostar' 
krepšininkus. „Ballmayer" ko
mandoje žaidė kaunietis Val
das Chomičius. 
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Masiškiausios gatvės krep
šinio varžybos, kuriose run
gėsi 526 komandos, 1,931 žai
dėjas iš 37 miestų bei rajonų 
ir daugiau kaip 40 miestelių 
— tai „Pirmasis 'Adidas' gat
vės krepšinio turnyras". Var
žybos vyko 16-oje įrengtų žai
dimo aikštelių 1994 m. gegu
žės 14 d. Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

LIETUVOS TENISO ŽAIDĖJAI 
FLORIDOJE 

Moterų krepšinio rinktinę, 
pirmą kartą Lietuvos krep
šinio istorijoje iškovojo Euro
pos krepšinio meisterio ti
tulą. 

Iš 351 kandidačių į „Shock" 
komandą, kurios atstovavo 
JAV valstijoms ir 6 Europos 
valstybėms, Aneta buvo pa
rinkta tarp 11-kos laimin
gųjų komandos narių. Ji tapo 
pirmoji lietuvaitė žaidžianti 
JAV profesionalių krepšinio 
lygoje. Aneta ir jos sesutė 
Jurgita yra simpatiškos ir 
puikios lietuvaitės. Jos yra 
dar vienas gražus pavyzdys 
aukštojo krepšinio lygio Lie
tuvoje. 

V ik to ras Memenąs 

55 metų amžiaus kategorijos 
pasaulio žaidėjų tarpe Stasys 
Labanauskas užima 4-tą vie
tą. 

Nė viena buvusių sovietme
čiu pavergtųjų tautų nepasi
rodė šiose teniso varžybose, 
išskyrus Lietuvą. Mums, už
sienio lietuviams, o taip pat ir 
Lietuvai, tai didelis pasidi
džiavimas! 

Šiam turnyrui Naples Bath 
& Tennis Club komplekse pa
sibaigus, visi dalyviai išvažia
vo į Palm Beach (Floridos At
lanto vandenyno pusėje), kur 
vyks pavienių 55 metų katego
rijos žaidėjų čempionato var
žybos. 

Prof. Julius Gylys, dėstąs 
ekonomijos mokslus Floridos 
Gulf Coast universitete, gyve
nantis Naples Bath & Tennis 
klubo apimtyje, suruošė mūsų 
Lietuvos teniso komandai pri-
ėmimą-pietus, kuriuos labai 
puikiai pagamino J . Gylio 

Moterų NBA (WNBA) 
šeštadienį, birželio 13 d. da-
biutavo Lietuvos krepšininkė 
Aneta Kaušaitė, žaidžianti 
Detroit „Shock" komandoje. 

WNBA čempionatą Detroit 

ŠALFAS s-gos 48-jų metinių žaidynių, š.m. gegužes 22-24 d vykusių Toronte, pereinamoji Mamerto Duliuno at
minimo tau:* teko Vyrų A klasės meisteriui — Toronto „Aušrai" . Taurę ..Aušros" kapitonui Aleksui Brainiui 
įteikia velionio vyresnysis sūnus Arūnas Duliūnas Kairėje - ŠALFAS s-gos pirm Audriai Šileika. 

M'.iotr S ig . Krasausko 

LIETUVĖS DEBIUTAS WNBA — 
TRYS MINUTĖS 

„Shock" pradėjo pralaimėjimo 
savo aikštėje 69:78 (30:39) 
„Charlotte Sting" žaidėjoms. 

27 metų 178 cm. ūgio 
puolėja A.Kaušaitė žaidė 3 
minutes, pelnė 2 taškus. Lie
tuvė pataikė 2 iš 4 baudų, at
liko vieną perdavimą metimui 
ir kartą perėmė kamuolį. 

Pirmąsias WNBA lygoje de
biutuojančios komandos rung
tynes stebėjo 15,574 žiūrovai. 

Aikštės šeimininkės rung
tynes pradėjo kovingai ir pra
ėjus keturioms minutėms pir
mavo 10:2. 

Likus aštuonioms minu
tėms iki pirmojo kelinio pa
baigos Detroito klubas dar 
pirmavo 20:14.Tačiau „Sting" 
pirmąjį kelinį baigė spurtu 
25:10. o antrajame pirmavo 
55:40. 

Vidurio puolėja iš Bosnijos 
ir Hercegovinos R. Mujanovič 
buvo rezultatyviausia „Shock" 
komandoje. Ji pelnė 22 taškus 
ir atkovojo 13 kamuolių. Sei
mininkės pataikė 37 proc me
tinių žaidžiant, tačiau įmetė 
tik 6 iš 21 tritaškio. 

Austrijos Taurės (Austrian 
Cup) tarptautinės teniso var
žybos šiemet vyko Naples, 
Floridoje. Šios varžybos yra 55 
metų ir vyresniems žaidėjams. 

Dalyvavo 21 pasaulio valsty
bių varžovai, jų tarpe ir Lietu
vos tenisininkai Stasys Laba
nauskas, Romualdas Kača-
nauskas ir Romanas Paulaus
kas. Su R. Kačanausku atvyko 
ir jo žmona Vanda Kačanaus-
kienė, o su S. Labanausku at
vyko ir jo sūnus Stasys (junjo-
ras). 

Šie puikūs Lietuvos teniso 
žaidėjai pasirodė esą aukštos 
klasės varžovai. 

Lietuva laimėjo prieš Costa 
Ricą 3-0; laimėjo prieš Izraelį 
2-1; laimėjo prieš Švediją 2-1; 
laimėjo prieš Airiją 2-1, bet 
pralaimėjo prieš Austriją ir 
Prancūziją. Pirmą vietą laimė
jo JAV; antrą — Australija, 
trečią — Austrija, 
žmona Barbara. Turėjome 
progos arčiau susipažinti su 
šiais šauniais Lietuvos sporti
ninkais ir palinkėti j iems toli
mesnės sėkmės! 

V. C h a i n a s 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v p.p 
freč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir seštad. 9v.r.-l2v.p.p. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU. LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

EDMUNDAS VIŽtNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

D R L PETREIKJS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Norttiwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

AP ir „Lietuvon ryto" inf. 

Žydrūnas Ilgauskas koncentruojasi prieš misdamas baudini I m. vasario 
27 d Detroite vykusiose ("leveland .('.n.įhers" ir Detroit „Piltons" rung
tynėse \ u o t r .Jono Gr iga ič io 
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ŽIV-AIDS INFEKCINĖS LIGOS 
PROBLEMOS IR DARBAI 

P R A N Ė ŠLUTIENĖ 
Žmogaus imunodeficito viru

sas ŽIV/AIDS infekcinės ligos 
mitai Lietuvoje yra: „Nepriim
ta mūsų krašte, žmonės sugal
voja visokių ligų, žmonės bijo 
ligų, mano, kad tik nuo lytinių j 
santykių, išpūstas dalykas, 
atėjo nuo beždžionių, laborato
rijos būdu padirbta liga, bak
teriologijos ginklas ir Dievo 
bausmė". Tokius mi tus susi
rinkome dešimties paskaitų 
sūkuryje Vilniuje, Klaipėdoje, 
Palangoje, Kretingoje, Šiau
liuose, Panevėžy ir Utenoj iš 
medikų, paprastų žmonių bei 
visuomenės sveikatos darbuo
tojų. 

Nepriimta mūsų kraš te , tai 
esu girdėjus mūsų Čikagos 
mieste iš lietuvaičių. Lietuvoje 
daugiausia kaltina a tviras sie
nas, ypač Karaliaučiaus, kur 
žmonės važiuoja dirbti iš visos 
Lietuvos prie statybinių dar
bų, ir jūrininkus, kurie plau
kia į kitus kraštus. Kaltina jū
reivius, kurie, atseit , pirmieji 
pradėjo sirgti AIDS liga, bet 
konkrečiai neprisipažįsta, kai 
prasideda ši mirt ina liga. 

O kad išpūstas (nėra tiek) 
dalykas iš dr. Sauliaus Čap-
linsko, AIDS centro dir., gir
dėjau savo ausimis, taip pat iš 
buvusio SAM min. dr. J . Gal
diko per 1997 m. kovo 13 d. 
susitikimą Lietuvos ambasa
doj Vašingtone. __—-— 

Pagal duomenis, vėliausia 
epidemiologinė ŽIV/AIDS pa
dėtis Lietuvoje 1997 m. gruo
džio 18 d. yra 81 . Iš jų: vyrų 
77, moterų 4, AIDS diagnozė 
nustatyta 13, mirė nuo AIDS 
5, užsikrėtusių ŽIV atveju 
skaičius per 1 milijoną gyven
tojų yra 21.8. 

Visus Lietuvos AIDS centre 
įregistruotus užsikrėiusius 
ŽIV asmenis (nuo 1988 m. iki 
1997 m. gruodžio mėn. pabai
gos), pagal užsikrėtimo būdus 
galima suskirstyti į grupes ir 
palyginti su analogiškomis ri
zikos grupėmis pasaulyje- bei 
JAV. Lietuvoje heteroseksua-
linis skaičių 28 — 34.6 nuoš.. 
homo-biseksualinis 28 — 34.6 
nuoš., INV (adatų naudotojai) 
24 — 29.6 nuoš. nenus ta ty tų 8 
— 9.9 nuoš. 

JAV heteroseksualinis skai
čius 6 nuoš., homo-biseksua-
linis 51 nuoš., INV ir kraujo 
transfuzijos 7 nuoš., kraujo 
transfuzijos 1 nuoš., kiti 6 
nuoš. 

Kaip tik 1997 metų gruodžio 
mėnesį L.R. AIDS centre įre
gistruota 6 nauji ŽIV užkrės
tieji, 4 intraveninių narkotikų 
vartotojai, kraujo donoras ir 1 
anonimiškai pasit ikrinęs jūri
ninkas, turėjęs lytinių santy
kių su prostitute Afrikoje. Visi 
šeši klaipėdiečiai. 

Per 1997 metus iš viso Lie-
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tuvoje diagnozuota 29 nauji 
ŽIV infekcijos atvejai. Pagal 
užsikrėtimo būdą juos galima 
suskirstyti taip: 19 IVN nau
dotojų, visi klaipėdiečiai, 3 iš 
jų moterys, jos taip pat ir 
prostitutės; trys jūrininkai, 
užsikrėtę heteroseksualinių 
lytinių santykių metu, 4 vyrų 
užsikrėtimo būdas dar neiš
aiškintas. 

Nauji ŽrV užsikrėtimo atve
jai diagnozuoti: 8 intraveni
niai narkomanai pagal meta-
dono programą, 4 atėjo išsi
tirti anonimiškai. 1 narkoma
nė moteris stacionare (ligo
ninėje), 5 iš Klaipėdos ir 
Šiaulių areštinių. Septyni atė
jo pasitikrinti į anoniminį pa
sitikrinimo kabinetą, 4-iems 
tyrimas dėl ŽrV padarytas sta
cionaruose, dviem pagal klįni-
kinius parodymus ir dviems 
tyrimas padarytas bendra sta
cionaro tvarka (tikrinami visi 
ligoniai). Dviem iš karto diag
nozuota AIDS. ŽIV šiemet 
diagnozuota 2-iems kraujo do
norams (Šiauliuose ir Klaipė
doje). 

Pasaulio sveikatos organiza
cijos (PSO) straipsnyje, išleis
tame gruodžio 1 d. ryšium su 
Pasaulio AIDS diena, parodo
ma, kad pasaulyje yra užkrės
ta 30 milijonų žmonių. Tvir
t inama, kad už kiekvieną re
gistruotą yra dar 10 nuošim
čių nežinomų. PSO duomenis 
tvirtina, kad kiekvieną dieną 
16,000 žmonių kontaktuoja 
ŽIV. Jei per mūsų buvimą Lie
tuvoje antrą savaitę buvo re
gistruoti 6 asmenys, tai iki mū
sų apsilankymo š.m. liepos 
mėnesį prognozuoju per šimtą. 

Lietuva yra labai strategiš
koje vietoje, apsupta kraštų, 
kur yra daug registruotų. 
Pvz., Karaliaučiuje 1,467, Lat
vijoje 75. Estijoje 70. Belarusi-
joje 1.055, Ukrainoje 17,000. 

Lietuvos AIDS centras Vil
niuje su skyriais Kaune, Šiau
liuose. Panevėžy ir Klaipėdoje, 
spausdina lytinio švietimo 
lankstinukus, duoda daugiau 
informacijos, kad įtraukti pla

tesnius visuomenės sluoks
nius į šią apsaugos veiklą. 
Ruošia suvažiavimus, kviečia 
kvalifikuotus specialistus, 
ruošia mokymo kursus, konfe
rencijas, sukaupia daug meto
dinės ir mokomosios medžia
gos šiais klausimais, tiesiogiai 
organizuoja ir vykdo lytinį vi
suomenės švietimą keliomis 
kryptimis. 

AIDS pavojus Lietuvoje yra 
realus. Didėjantis abortų skai
čius, didėjantis abrotų skai
čius nepilnamečių tarpe, abor
tų, kaip šeimos planavimo 
priemonės, problema. Moteris 
neturi kitos išeities apsisaugo
ti nuo nėštumo, kaip tik abor
tą. Mano surinktais skaičiais, 
dirbant septynerius metus su 
perinataline programa, sukėlė 
gėdos jausmą. Skaičiai paro
do, kad daro* i daugiau abor
tų nei vyksti .mstamumų. 

Švietimo taikinys turi būti 
vaikai, moksleiviai, studentai, 
jaunimas, būsimi sutuokti
niai, būsimi tėvai ir mokslei
vių tėvai. Jam lygaus jauni
mui (peer education) kaip tik 
University of Illinois College 
of Nursing (UIC CN) ir Li-
thuanian Mercy Lift 'LMLl 
jungtinėmis pastangomis su-
ruošėm paskaitas Lietuvoje. 
Naudojame dr. K Norr ir dr 
McElmuury, R.N. parašytą va
dovėlį, kuris naudojamas mo
kymui JAV ir Botsvvanoje. Af
rikoje. Perduoti tam lygaus 
jaunimui, mokėme daugiausia 
medicinos seseris, gydytojus, 
mokytojus. Per platų dešim
ties dienų paskaitų sukurt bu
vome nustebintos apie jauni
mo elgesį ir vaikų, paaugliu 
ištvirkavimą. Daug ju naudoja 
narkotikus ir kitus svaigalus. 
Mūsų klausinėjo, kaip su to
kiais paaugliais elgtis. 

Žiūrime į mūsų numylėtą 
Lietuvą per rožių spalvą nus
palvintus akinius ir nenorim 
girdėti, kaip atrodo ta Lietu
va, kai akinius nusiimam. 

Nuo plento iš toli, toli maty
ti aukštas Klaipėdos bažny
čios bokštas, kadangi, važiuo

jant iš Vilniaus, Žemaitijoje 
yra lyguma, {važiavus į Klai
pėdą, matyti senas stiprių 
rankų pastatyas miestas, kitų 
Europos miestų lygio pasidi
džiavimas, matyti aukšti kra
nai, jauti , kad vyksta prekyba. 
Jei neklystu, yra 35 jūros lai
vai, kurie išplaukia su prekė
mis, atveža prekes ir žuvis iš 
įvairių pasaulio kraštų. Sena
miestis mar. primena turgaus 
aikštę Briuselyje. Užsimerkęs 
akis. įsivaizduoji, kiek čia bu
vo susirinkimų, kokios masės 
savo prekes arkliais atveždavo 
pardavimui, net girdi Napole
ono žodžius, kai jis nuo balko
no prabilo į miestiečius. Atsta
tyta iš filharmonijos rūmų ti
kintiems bažnyčia. Tas bokš
tas buvo nugriautas sovietme
čiu. Šventovė naujai aptverta 
mūrine tvora. Interjeras ap
statytas senais suolais. Baž
nyčios viduryje, kaip ir kitose 
bažnyčiose Lietuvoje, nuo lek
toriaus stogo lanku ištiesti 
kaspinai, tarytum siekia ir ri
ša prie altoriaus tikinčiuosius. 

Iš darbo skuba daug maši
nų, užkimštas miestas šiuo at
veju nesiskiria nuo kitų Ame
rikos miestu, bet Klaipėda yra 
Europa, to žodžio prasme dau
giau, mano nuomone, ne kaip 
Vilnius arba Kaunas. 

Palangoje, kur mes gyve
nome slaugos tobulinimosi se
minarų ruošimui, Baltijos jūra 
arba duoda energijos, arba ati
ma, aiškina lydintis gydytojas. 
„Sustok ir pasisemk". Vakaro 
metu po aštuntos, pilnačio ta
kas nušviestas į kitą krantą, 
nors eik tuo taku pasivaikš
čioti. Vadovo lydima, ateina 
vaikų, ekskursija. Smagu klau
syti vadovo paaiškinimų Pa
langos parke. Vaikų veidai 
šviečia mėnulio šviesoje, o au
sys semia kiekvieną žodį. Va
karas malonus, šalčiai atsiras 
po poros dienų. Bangų ošimas 
duoda savotiškos ramybės, 
nors gruodžio mėnuo. O mies
tuose po savaitės paskaitų, su
sitikimų ir patyrimų visai ki
tas gyvenimas. Kas tikės, kad 
kas 40-tas klaipėdietis vartoja 

narkotikus? 
Po savaitės paskaitų ir sun

kaus darbo išvažiuojame į 
Šiaulius. Iki išvažiavome pri
sivijo audra, šlapdriba ir šal
čiai. Temperatūra krenta kaip 
lapai rudenį. Mašinos skersai 
kelio, kiti į griovius, o mus ke
turias veža dvi mažos maši
nos. Aš su visais bagažais. Su 
žemaičiu šoferiu atvykome 
nirmieji į Šiaulių miesto svei
katos mokymo centrą. Antra 
mašina neatvažiuoja. Susi
rūpinau. Šeimininkai pradėjo 
skambinti į apskrities policijos 
stotis Kretingoje, Raseiniuose 
ir Šiauliuose, kad patikrintų, 
gal viena tų baltų mašinų 
nuvažiavo nuo kelio. Mano ko
legės — sociologė, prof. dr. K. 
Norr, prof. dr. C. Christian-
sen, R.N., ir prof. dr. B. 
Marks. R.N., nemoka lietuviš
kai, o v iruotojas — angliškai. 
Atsirac-j po pustrečios valan
dos, nes vairuotojas pasiklydo 
ir nuvyko į Šiaulių respubliki
nę ligoninę. J is nesiklausė, 
kai davėme instrukcijas. Ge
rai, kad ligoninės personalas 
susiprato ir nurodė, kur va
žiuoti. 

Po šiltos vakarienės ir arba
tos nuvežė nakvynei. Bendra
butis šaltas. Buvo pastatytos 
nešiojamos elektrinės šildymo 
krosnelės. Lauke temperatūra 
11 laipsnių šalčio (C). Bendra
butis atnaujintas, švaru, bet 
pirštą galima įkišti į plyšius 
tarp langų. Ryte sekmadienis. 
Nuvežė į Šeduvą aplankyti 
(LML) remiamus senelių na
mus ir į apsnigtą Kryžių kal
ną. Langai šąla, nespėja nuva
lyti, nieko nematyti. Grįžę su
sitikome, aptarėm einamus 
reikalus ir rytojaus dienos 
programą. Tą vakarą dalyva
vome politiniame susitikime 
paremti būsimą prez. V. 
Adamkų su žmona. Prisirinko 
700 šiauliečių, o kultūrinę 
programą atliko „Saulės" an
samblis, tas pats ansamblis, 
kuris dalyvavo mano sureng
tame koncerte Čikagoje perei-

(Nukelta į 5 psl.) 
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Meška su lokiu — 
abudu tokiu 
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Nereikia ypatingo įžvalgu
mo, kad pastebėtume dvigubą 
matą, kuriuo matuojami dvie
jų didžiausių šio šimtmečio 
pabaisų — nacizmo ir komu
nizmo — nusikaltimai prieš 
žmoniją. Nacių nusikaltimai 
daug kartų nagrinėti, teisti, 
pasmerkti ir net po pusšimčio 
metų nuolat prisimenami, ta
rytum visa tai įvyko vakar. 
Ypač juos gyvus pasaulio at
mintyje palaiko žydai, besi
stengdami surasti kiekvieną, 
nors ir mažiausiai prisidėjusį 
prie ju tautiečių naikinimo 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
taip pat ruošdami minėjimus, 
kurdami muziejus. 

Tačiau dar vis vengiama per 
daug garsiai skelbti komuniz
mo padarytas skriaudas ir nu
sikaltimus, nusitęsusius daug 
dešimtmečių po Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Juk 
nacizmas gyvavo tik apie dvy
lika metų. o komunizmas savo 
kruvinoje letenoje laike didelę 
dalį Europos per penkias
dešimt metų (jeigu tą laiko
tarpį skaičiuosime nuo Rusijos 
revoliucijos — apie 70 metų L 

Ne vienam kyla klausimas 
— kodėl, net dešimtmečiui 
praslinkus nuo Sovietų Sąjun
gos žlugimo, kai — bent ofi
cialiai — pasibaigė komunistu 
partijos era Europoje, dar ne
buvo iškelta nei viena byla nu
sikaltėliui a r jų grupei, vyk
džiusiai smurto, politinio bei 
etninio valymo veiksnius oku
puotuose kraštuose i ir taip 
pat Rusijoje)? Gyvieji tų bai
sių įvykių liudininkai ir kiti 
dori žmonės jaučia ir nusivy
limą, ir teisėtą pyktį, kad vis 
tebevaikštoma galais pirštų 
apie sovietų imperijos vykdytą 
genocidą ir jam netaikomas 
tas pats pasmerkimas, kaip 
taikytas nacizmui. Šie patys 
klausimai dažnai diskutuoja
mi ir užsienio lietuvių tarpe. 
nes juk Lietuva buvo viena iš 
skaudžiai per penkiasdešimt 
metų nukentėjusių nuo raudo
nojo okupanto vykdomo tautos 
genocido, kurį ypač prisime
name birželio mėn. dienomis. 

Ši tema išsamiai nagri
nėjama žydų leidžiamame 
mėnesiniame žurnale „Com-
mentary" (1998 m. sausis) 
straipsnyje „Forgotten Com-
munism", kuriame Alain Be-
sancon (taip pat žydų kilmės I 
plačiai recenzuoja prancūzų 
kalba išleistą, labai populia
rią 846 psl. knygą „The Black 
Book of Communism". Joje 
šeši istorikai įžvalgiai pateikia 
ir komentuoja komunizmo bei 
nacizmo analizę, sugretindami 
šias dvi totalitarines sistemas 
ir rasdami jose daugiau pana
šumų, kaip skirtumų. 

Ši knyga buvo sukėlusi 
nemažai kontroversijos, nes 
autoriai komunizmą ir na
cizmą vadina tapatiškais dvy
niais, kadangi abi šios ideolo
gijos stengėsi sukurti ..tobulą 
visuomenę", sunaikinant kiek
vieną individą, kuris į nusta
tytus rėmus netilpo. Komuniz
mas didžiausiu savo priešu 
laikė kapitalizmą, o nacizmas 
turėjo ,.grynos arijų rases vi
suomenės" viziją ir be atodai
ros ravėjo visus, kurie galėjo 
tą viziją aptemdyti. 

Galbūt ryškiausiu skirtumu 
tarp nacizmo ir komunizmo 
galėtume pavadinti metodus, 
kuriais siekta tos „tobulos vi
suomenes" kūrimo. Nacizmas 
daugiau rėmėsi fiziniu nepa
geidaujamų žmonių sunaikini
mu, o komunizmo siekiai buvo 
nužudyti sielą: nepaisant, kad 
milijonai pavergųjų išliko gy
vi, bet jie yra dvasiniai su
luošinti, kai kurie nebepagy
domai. Straipsnio autorius 
tvirtina, kad nužudyti žmo
gaus dvasią yra nemažesnis 
nusikaltimas, kaip sunaikinti 
jo kūną arba atimti gyvybę. 
Tad visai nelogiška, kad šios 
dvi totalitarinio režimo siste
mos šiandien tebetraktuoja-
mos skirtingai — nacizmas 
griežtai smerkiamas, o į ko
munizmo nusikaltimus i kurie 
yra galbūt dar didesni, nes 
tęsėsi nepalyginamai ilgiau I 
tebežiūrima pro pirštus. Ne
jaugi visi, dešimtmečius išgy
venę sovietinėje okupacijoje. 
yra apkrėsti kažkokia visuo
tine užmarštimi? 

Antra vertus, nacizmo pa
dariniai buvo akivaizdesni. 
Antrajam pasauliniam karui 
besibaigiant ir tuoj po jo pa
baigos sąjungininkų okupa
cinės kariuomen.es, užėmę Vo
kietija bei kitus buvusias jos 
okupuotus kraštus, rado bai
saus žmonių naikinimo vaiz
dus krematoriumuose, kace-
tuose, dujų kamerose, masi
niuose kapuose. Kadanti Vo
kietija karą pralaimėjo, ne
sunku buvo jai mesti kal
tinimus, ruošti didiesiems nu
sikaltėliams teismus, rasti liu
dininkų tiems kaltinimams 
įrodyti. Didelis nuopelnas čia 
priklauso ir žydų tautai, kuri, 
patyrusi tokį žiaurų naikini
mo procesą, ėmėsi žygių, kad 
skriaudos būtų nedelsiant ati
taisytos ir kaltininkai griežtai 
nubausti. 

O kas pasirūpins, kad būtų 
nubausti komunizmo vardu 
vykdę tautų genocidą'' Atleisti 
savo skriaudėjams yra die
viška, bet kai kurie nusikalti
mai šaukiasi ir žmonių ir dan
gaus keršto! 
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Tie skliautai, kaip esą 
įrengti kalno slinkimui sulai
kyti. Taip pat j is mano, kad 
kalnas buvo supiltas da r prieš 
pilies pastatymą. 

Grafas E. Tiškevičius dar 
užtiko krosnies pėdsakus, ply
tų nuolaužų ir didelį skylėtą 
šaukštą. Iš tų radinių jis pa
darė išvadą, kad jie yra vėly
vojo pastato liekanos, o šaukš
tas buvo naudojamas pagonių 
kulto reikalams, nes pagonys 
tuomet maldyklų neturėjo ir 
meldėsi kalno viršūnėje po at
viru dangumi. Toks jo išve
džiojimas davė pagrindą šio 
kalno „Aukų" vardui. 

Antroji pilies dalis vadina
ma priešpiliu ar žemutine pili
mi, užėmusi 2,5 ha žemės plo
tą. Nuo aukštut inės pilies ir 
sausumos buvo a tski r ta ne tik 

grioviu, bet taip pat apsupta 
aukšta, stipria gynybine mūro 
siena su bokštais. Tai buvo 
stipriausia pilies dalis, nes, 
priešui artėjant, šioje vietoje 
susirinkdavo ne tik pilies gy
nėjai, bet atbėgdavo Trakų 
miestelio ir apylinkių gyvento
jai. 

Priešpilis sudaro netaisyk
lingo keturkampio formą. Iš 
visų keturių pusių apsupta gy
nybine mūro siena, kurios 
kampuose ir viduryje stovėjo 
bokštai. Trys iš jų, būtent, 
šiaurės vakarų, pietvakarių ir 
pietryčių, išsiskyrė iš visų ki
tų savo dydžiu. J ie pritaikyti 
flanginei gynybai. J ie buvo 
išsikišę iš gynybinių mūro 
sienų į lauko pusę, kad leng
viau būtų apšaudyti priešą, 
priartėjus prie gynybinės sie
nos. Bokštus dar supo plo
nesnės akmeninės sienos. 

Iki mūsų laikų išliko tik keli 
labai apgriuvę bokštai, o kiti 
visai išnyko nuo žemės pa
viršiaus. Per 1962-1964 m. pa

darytus archeologinius tyri
mus jų pamatai buvo užtikti ir 
ant tų pačių pamatų buvo at
statyti nauji, apgriuvę — res
tauruoti. Iš viso priešpily buvo 
septyni" keturkampiai bokštai. 
Keturi bokštai stovėjo prieš
pilio kiemo kampuose ir po 
vieną — pietryčių, pi tvakarių 
ir šiaurės vakarų sienų vidu
ryje. Ties pietvakarių sienos 
viduriu, kaip archeologai ma
no, buvo pagrindiniai pilies 
vartai. 

Iš jų geriausiai išsilaikė 
pietrytinis, turįs 15 m ilgio ir 
15 m pločio, stovėjęs Luko 
(Bernardinų) krante. Jo sienos 
išliko iki ketvirto aukšto. Tai 
vienintelis bokštas su kontra
forsais kampuose. Sienos nuo 
3,2-3.3 metrų stono. Mūrytos 
beveik iš akmenų. Jo viduryje 
yra patalpos. Jų dydis nuo 8.5 
m pločio. Nuo ketvirto aukšto 
sienos mūrytos tik iš plytų. 
Pirmam aukšte teturi dvejas 
duris ir negilų pusrūsį. Pro 
vienas duris įeinama į bokšto 

pirmąjį aukštą, o kitos į kori
dorių, kurio gale yra laiptų 
kambariukas, jungiąs laiptais 
visus aukštus. Antrame ir 
trečiame aukšte padarytos 
pertvaros Langai įvairaus dy
džio. Apatiniuose aukštuose 
langai pritaikyti gynybai, o 
viršutiniuose — didesni ir pla
tesni. Šis bokštas buvo 1963 
1965 m. atstatytas. 

Visi kiti bokštai pastatyti, 
kaip gynybinės sienos, iš ak
menų, -plytų ir net kai kū
nuose bokštuose užtikti ket
virtainiai mediniai rąstai. Ap
dengti ne čerpėmis, bet me
dinėmis 'entelėmis, nes čer
pių, juos restauruojant, neras
ta. Kai kurie, kaip ir pietryčių 
bokštas, turi pusrūsius, storas 
sienas, vienodus langus ir pa
talpas, kurios yra nemažos ir 
pritaikytos pilies įgulai. 

Gynybinė mūro siena, kuri 
supa pilus vietovę, buvo pas
tatyta, kaip ir bokštai, iš ak
menų, plytų, o kai kuriose vie
tose panaudoti rąstai. Jos ilgis 

apie 200 metrų. Išliko dau
giausia tik pamatai.Tarp piet
ryčių ir pietvakarių bokštų 
sienos vidury, kaip manoma, 
buvo vartai. Tai buvęs di
džiausias bokštas ir labiau 
įsikišęs į lauko pusę. 

Pusiasalio pilis buvo stipri ir 
sunkiai priešų užimama. Kry
žiuočiai ją buvo užpuolę 1377 
m. Nors jie dėjo daug pas
tangų, bet pilies užimti ne
galėjo. Tik 1383 m. po kelių 
savaičių apgulimo, jiems pavy
ko pilį paimti. Ypač pilis nu
kentėjo, kai kovos vyko su Jo
gailos kariuomene. Kovos tę
sėsi šešias savaites. Pilies gy
nybinės sienos buvo labai ap
griautos. 1391 m. pilį ir mies
telį sudegino kunigaikštis 
Skirgaila, kai pamatė, kad ne
galės atsilaikyti prieš Vytauto 
kariuomenę. Nuostoliai buvo 
dideli. Po šių kovų, Vytautui 
atgavus savo tėviškę, pilį tuo
jau atstatė. 

(Bus daugiau) Nuotr Alberto Kerelio 

http://kariuomen.es
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DIPLOMATAI LANKĖSI 

PHILADELPHIJOJE 
Gegužes 21 d. Lietuvos 

ambasadoje Vašingtone Sta
sys Sakalauskas, ambasados 
pirmoji sekretore Rita Kaz-
ragienė ir pirmasis sekreto
rius Rolandas Kriščiūnas lan
kėsi Philadelphijoje. 

Trumpo vizito metu diplo
matai susitiko su miesto me
ru Edward Rendell, kuris už 
nuopelnus miesto vystymuisi 
ir Įtaką federalinese instituci
jose dažnai vadinamas ,,JAV 
meru Nr. l" . Merui buvo pa
dėkota už ilgametį palan
kumą vietos lietuviams ir Lie
tuvai. Su meru aptarti Lietu
vos ministro pirmininko vizito 
į JAV, Lietuvos siekio tapti 
NATO nare klausimai. Su 
miesto valdžios vadovu aptar
tos galimybės skatinti regiono 
įmonių investicinį interesą 
Lietuvoje. Buvo diskutuota 
ekonominio bendradarbiavi
mo tarp Philadelphijos regio
no ir Lietuvos klausimais. 
Įvyko įdomus ir naudingas su
sitikimas su miesto vicemeru 
ekonomikos klausimais Herb 
Vederman. Meras Edward 
Rendell buvo pakviestas apsi
lankyti Lietuvoje. 

Lankantis Philadelphijoje 
Tarptautinių lankytojų tary
boje (International Visitors 
Council\ Lietuvos ambasados 
Vašingtone atstovai susipa
žino su IVC tikslais, pristatė 
Lietuvos ekonominę politiką, 
aptarė bendradarbiaimo gali
mybes. 

Susitikus su Didžiosios 
Philadelphijos Prekybos rū
mų atstovais, buvo pristatyta 
Lietuvos ekonomikos būklė 
bei vystymosi tendencijos, nu
šviestos pagrindinės Lietuvos 
vyriausybės vykdomos refor

mos. Su Prekybom rūmų atsto
vais buvo aptarti galimi Phil
adelphijos įmonių interesai 
Lietuvoje, pasiūlyta apsvar
styti galimybę surengti Phila
delphijos regiono įmonių 
(Rūmai jungia apie 6,000 
įmonių, yra didžiausi re
gione) prekybos misiją į Lie
tuvą. 

Įvyko susitikimas su Ame
rikos Lenkų kongreso rytinės 
Pennsilvanijos padalinio vi
ceprezidente Theresa B. Ro-
manovvska. Buvo kalbėtasi 
apie labai gerus Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, abiejų 
valstybių integraciją į Va
karų struktūras, lenkų ir lie
tuvių išeivių veiklą JAV. 
Prisiminta JAV lietuvių poli
tinė parama Lenkijai NATO 
narystės reikalu, žadama 
JAV lenkų parama Lietuvai. 

Ambasados delegacija apsi
lankė Philadelphijos Šv. An
drejaus parapijos klebonijoje 
ir susitiko su klebonu Petru 
Burkausku. Klebonui padė
kota už jo pasiaukojantį dar
bą, puoselėjant vietos lietu
vių krikščionišką veiklą, ap
tarti parapijos išlaikymo rei
kalai. 

Lietuvos ambasada Vašing
tone dėkoja Jeane ir Timothy 
Dorr, lydėjusiems delegaciją 
viso vizito metu, o taip pat 
Romai Krušinskienei. buvu
siai JAV LB Philadelphijos 
apylinkės pirmininkei, Tere
sei ir Algimantui Gečiams, 
Vytautui Maciūnui ir vi
siems, kurie prisidėjo, organi
zuojant sėkmingą vizitą. 

Lietuvos a m b a s a d o s 
Spaudos ir informaci jos 

s k y r i u s 

CLASS1FIED GUIDE 

Svečiui iš Lietuvos prof. Tumėnui malonu buvo pasisvečiuoti pas pažįstamus Clevelande. io k. priekyje Ed. 
Čapas, jo žmona Olga ir dukrele Arbela. II eil. — prof. S. Tumėnas, Henrikas ir Stefanija Stasai. 

Nuotr.VL Bacevičiaus 

Iš kairės: „Gijos" sambūrio pirm. Dainius Zalenskas, Vytautas Kernagis 
ir Lietuvių namų pirm Algis Penkauskas po V. Kernagio koncerto 
gegužės 9 d Lietuvių namuose. Cleveland, OH. Nuotr. Lino Johansono 

GYVENIMO DUETAS 
D r . Ado l f a s D a r n u s i s Amer iko je 

OHIO LIETUVIAI — 
SUKRUSKIME 

Jau seniai žinoma, kad il
gametis Ohio gubernatorius 
George Voinovich kandida
tuoja į JAV senatą. Jo kandi
datūrai remti komitetas iš
siuntinėjo priešrinkiminės 
kampanijos ir finansinės para
mos prašymo laiškus. Voino
vich yra Ohio lietuviams pui
kiai žinomas kaip jų ištiki
mas draugas dar nuo tų die
nų, kai jis buvo Clevelando 
miesto meras. Net ir būdamas 
gubernatoriumi, jis iš Ohio 
sostinės atvykdavo į mūsų mi
nėjimus, o pereito nepriklau
somybės minėjimo proga jis 
buvo apjuostas tautine juosta 
ir paskelbtas Lietuvos garbės 
piliečiu. 

Š.m. liepos 7 dieną 6:30 vai. 
vak. prabangiam Landerha-
ven klube jo gimtadienio gar
bei ruošiamas dviejų valandų 
pasilinksminimas ir vaišės 
barbeąue), į kurias jo kandi

datūrai remti lietuvių komite
to iniciatoriai, dr. Viktoras 
Stankūs ir Ada Stungienė, 
kviečia balsuotojus gausiai at

silankyti. Vienam asmeniui 
įėjimas yra 62 dokviai. Čekius 
rašyti „Voinovich for Senate r 

vardu ir siųsti arba dr. Vikto
rui Stankui, arba Adai Stun-
gienei, žemiau nurodytais ad
resais. Užsakymus taip pat 
galima padaryti telefonu, ta
čiau ne vėliau liepos 1-os die
nos, kad laiku būtų padarytos 
rezervacijos ir paruošti stalai. 

Voinovich buvimas Senate 
labai pozityviai prisidės prie 
Lietuvos Respublikos reikalų, 

remiant jos kandidatūrą į 
NATO ir talkininkaujant jos 
gerovei. Balsuokime už tą 
nuoširdų lietuvių bičiulį ir 
dalyvaukime jo garbei rengia
moje vakaronėje. 

Landerhaven adresas: 6111 
Landerhaven Drive, Mayfield 
Heights, OH. 

Dr. Viktoras S t a n k u s — 
adresas ir telefonas: 5001 
Mayfield Rd., Suite 130, Cle
veland, Ou.io 44124, tel.: 216-
381-3580; Ada S t u n g i e n ė — 
adresas ir telefonas; 9063 Re-
gency Woods, Kirtland, OH 
44094, tel.: 440-256-4906 

Aurelija M. Ba la sa i t i enė 

Dr. Adoifas Darnusis, 1959 
m. rašydamas apie prof. Juozą 
Brazaitį, išsireiškia, kad ^rin
kimo ar paskyrimo keliu į re
zistencijos kovą nesijungiama 
— į ją įe inama savanoriškai, 
pagal savo sąžinės balsą". Tie 
žodžiai t inka ir j a m pačiam, 
ne tik įs i jungusiam į rezisten
cijos kovą. bet tapus iam vienu 
pagrindiniu tos kovos vadu 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Sąžinės balsas įpareigojo 
Adolfą tiesai ir savosios tautos 
gerovei, ir tą įsipareigojimą j is 
vykdė. Tas balsas atvedė jį į 
rezistenciją. Rezis tentas tėvy
nėje, toks pa ts išliko ir atsi
dūręs užsienyje. O užsienyje 
jis atsirado, ke l iaudamas per 
naciškos Vokietijos kalėjimus. 

Jubi l ia tas visą gyvenimą 
reiškėsi mokslo, visuomeninės 
veiklos ir j aunimo auklėjimo 
srityse, o istorinė lemtis buvo 
tokia, kad rezistencija tapo 
visų tos veiklos sričių tarsi 
ryšys. 

Kalėjimai, paskui Vakarų 
tremtis n u t r a u k ė Jubiliato 
akademinę karjerą Lietuvoje, 
bet jis nepakr iko ir j au Vokie
tijoje griebėsi lietuvių jaunimo 
auklėjimo ir švietimo -iarbų. 
1947 m. Damušių šeima at
vyksta Amerikon. Čia Adolfas 
savo profesines žinias pritaiko 
Amerikos gigantiškoje pra
monėje ir p radeda dirbti pra
monės tyrimo laboratorijose. 
Amerikoje daugelyje tiksliųjų 
mokslų sričių pramonės tyri
mo laboratorijos lenktyniauja 
su universi te ta is . Čia dirbda
mas dr. Darnusis parašė daug 
mokslinių studijų ir užpaten
tavo per 20 technologinių išra
dimų. 

Tyrimai laboratorijose nebu
vo tik šalt inis pragyvenimui, 
bet kūrybinis darbas , nešęs 
mokslininkui dvasinį pasiten
kinimą. Gal kam atrodys ir 
keista, bet Darnusis tiksliųjų 
mokslu kūrybą riša su idealiz
mu ir ta rnyba savo tauta i . 
1958 m. „Į laisvę" žurnale jis su-
pažindo skaitytojus su neprik
lausomos Lietuvos tiksliųjų 
mokslų ir pramonės pažanga 
ir prognozuoja augimo sąlygas 
išsilaisvinusioje Lietuvoje. 

Prieš 40 metų A. Darnusis 

j au pramatė atominės energi
jos pajungimą pramonės vys
tymui, o iš konkrečių pramo
nės šakų palankias augimui 
sąlygas jis prognozavo azoti
nių medžiagų gamybai, ypač 
azotinėms trąšoms, statybos 
medžiagų gamybai, pramonės 
šakoms, kurios naudoja žemės 
ūkio gaminius kaip žaliavą, 
vaistažolių pramonei ir t.t. 
Bet tuo metu jaunas moksli
ninkas prognozėmis nepasi
tenkina. Jis pereina į idealisti
nę plotmę: „Kaip visuomenėje, 
taip ir studijuojančiame jau
nime reikia ugdyti šventą su
pratimą, kad šalia tiksliųjų 
mokslų būtinai reikia idealiz
mo ir aukos dvasios, pašven
čiant įgytas žinias aukštes
niam tikslui". 

Amerikoje Ad. Darnusis la
biausiai buvo žinomas kaip 
visuomenės veikėjas. J is buvo 
Ateitininkų federacijos vadas, 
federacijos tarybos pirm. 
LKMA narys-mokslininkas, 
Lietuvių Romos Katalikų susi
vienijimo Amerikoje jaunimo 
komisijos pirm., Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federa
cijos pirm., Lietuvių fronto 
bičiulių tarybos pirm., Prof. 
Stasio Šalkauskio kūrybinės 
premijos laureatas. 

Kaip visuomenininkas, Ad. 
Darnusis visur ir visada buvo 
laukiamas kaip paskaitinin
kas ir svarstymų dalyvis min
čiai pažadinti, intelektualinių 
žinių bagažui papildyti, ku
riamam projektui aptarti, išva
doms padaryti. Čia Adolfas 
buvo nepamainomas. J am vi
suomeniškai veikti — tai ką 
nors konkrečiai daryti. Štai 

vienas pavyzdys. Atvykęs 
Amerikon gan greit atsidūrė 
reprezentacinės organizacijos, 
ALRK Federacijos vadovybė
je. Tos organizacijos pirminin
kai, išsyrus kai kuriuos atve
jus , reprezentacija ir užsiimi
nėjo. O A. Darnusis tą postą 
panaudojo vienam iš didžiųjų 
Amerikos lietuvių projektų 
įgyvendinimui, būtent, Dai
n a v o s j a u n i m o s tovyklos 
i k ū r i m u i . Tas projektas eilę 
metų buvo ne tik Jubiliato, 
bet visos Damušių šeimos di
delis rūpestis ir sunkus dar 

bas. Bet to darbo rezultatas 
tapo užtarnautu pasididžiavi
mu ir jo asmeniškai, ir jo šei
mos, ištikimų bendradarbių ir 
visos Amerikos lietuvių kata
likų visuomenės. 

Kiekvienas Damušio vykdo
mas ar remiamas projektas 
buvo statoi.ias ne ant smėlio, 
bet ant tvirtų, faktais patik
rintų ir logiškai pagrįstų pa
matų. Jo cheminės technologi
jos mokslinės išvados rėmėsi 
laboratorinių tyrimų duomeni
mis, o visuomeninių-rezisten-
cinių klausimų nagrinėjimuo
se dr. Darnusis siekdavo pir
minių šaltinių. J is ėjo „ad fon-
tes". Sakysime bolševikų ir 
nacių Lietuvoje vykdyto geno
cido nuostolių apskaičiavimui 
jis išeivijoje surinko statisti
nius duomenis, juos patikrino 
grafiniu metodu ir paskelbė 
išvadas, apie kurias autorite
tingas to klausimo tyrinėtojas 
Lietuvoje dr. Arvydas Anu
sauskas šios savaitės „Veide" 
galėjo pasakyti: „Kadaise JAV 
išėjo Adolfo Damušio knyga 
apie Lietuvos nuostolius — 
mūsų duomenys vos ne tiks
liai sutapo su jo pateiktais 
bendrais skaičiais, tik mes pa
tikslinome vidinį pasiskirsty
mą". 

(Kai Adolfas Darnusis nus
tatė, kad okupacijoje Lietuva 
neteko daugiau kaip milijono 
gyventojų, išeivijoje pasigirdo 
balsų, kad tai istorijos mito-
logizavimas, kad skaičiai iš
pūsti.) 

Šiomis dienomis Amerikoje 
turi išeiti anglų kalba Adolfo 
Damušio Lietuvos rezistenci
nio laikotarpio istorija. Eida
mas „ad fontes", jis savo ini
ciatyva tyrinėjo kai kuriuos 
Vokietijos ir Amerikos archy
vus, rinko autentiškus doku
mentus, juos tikrino, lygino su 
kitais šaltiniais ir formulavo 
savo tezes. Tuo būdu Jubiliato 
asmenyje turime ne tik che
minės technologijos moksli
ninką, rezistentą praktiką, 
plataus masto visuomeninin
ką, bet ir rezistencinio laiko
tarpio Lietuvos istorijos ty
rinėtoją. 

Daug kas Lietuvoje žino 
apie J. pilnutinę demokratiją" 
leidinį, bet vargu kas žino 
apie Lietuvių fronto bičiulių 
CREDO, kuris praplečia ir pa
pildo 4 pd" svarstymus. CRE
DO yra Adolfo Damušio dar
bas, paskelbtas 1978 m. ir liu
dija jo intelektualios minties 
dinamiškumą. 

(Ir aš iki šiol negaliu atsaky
ti į klausimą, kodėl nė vienai 

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
WasNnglon, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreipus tel. (202) 244-2373. 

ALnOMOBLX}.NAMU.SVSKAT?S? 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofts k Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W««t 95th Street 

Tai. (706) 424-8854 
(773)681-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
T'REALTORS 

(773)588-595! 
(708)425-7160 

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

FORRENT 
1 bedrm. apt 2nd fl., heated, 

near Archer &. Califomia Ave. 
$450 a mo. Call after 6 p.m. 

Tel. 312-623-8603. 

KMIECJK REALTOHS 

2 1 . 4365 S-Archer Ave 
7922 S.PutasM Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

I š n u o m o j a m i 2 k a m b . 
su bendra vir tuve 

Brighton Parke 
Tel . 630-257-8847 

SEMIDR1VERS 
Needed with CDL. No Haz. Mat. to 

travel in the Midwest. Mušt be able to 
speak & write English. 

708-343-0125 
Ask for Charlie 

7 a.m. to 5 p.m. Mon. thru Fri. 

Išnuomojamas 3 mieg. b t , 
Alsip, IL. Be gyvuliukų, + 

„sec.deposit". Rami aplinka. 
Tel. 708-371-5861. 

Pe rka te automobilį? 
Turite Kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai 

mokesčiai! 
Nėra prad in io mokesčio! 

Galite sėst už vai ro 
šiandien! 

(630) 57&-1033 
Kviesti Ričardą 

H E L P W A N T E D 

Seimą siaurinėje Čikagos dalyje ieško 
nerūkančio*, katalikė*, lietuve* seimi
ninke*. Anglų k. nebūtina, darbo instrukci
jos parašytos lietuviškai. Seimininkes parei
gos: prižiūrėti 94 ir 95 m. amliaus pora Wil-
mette miestelyje, gyventi kartu 24 vai i 
dieną, 7 dienas savaitėje; gali pasiimti laisvu 
dienu, jfi suras nerūkančia moteri ir jai 
užmokės. Darboviete 5 min. pesetomis iki 
bažnyčios ir krautuvių, 7 min. autobusu nuo 
(TA Linden traukimo stoties, 10 min. 
pėsčiomis nuo Metrą traukinio stoties, 5 min 
automobiliu nuo 94 greitkelio. (Eden Express-
way>. Kreipti* angliškai ir palikti 
sage". TeL 847-256-7874. 

% * * % % % * 

SHOWTQWNINC 
Visus kviečia i ryškiausios Lietuvos pop-muzikos žvaigždės 

DŽORDANOS BUTKUTĖS 

koncertą-diskoteką, Š.m. birielio 20 d. 8 vai. vakaro 
WILLOWBROOK GRAND BALLROOM 

8900 S.Archer Rd., Willow Springs, IL 
Tel. 708-839-1000 

Bilietus galima įsigyti: 
Atlantic Exp. Co. 

2719 W. 71 S t 
Td. 773-434-9330 

Willowbrook 
8900 S.Archer Rd. 
VVillovr Springs, IL 

Informaciiai ir rezervacijoms skambinti: 630-632-4403 arba 708-715-8712 

i*.m_ 
atsikūrusios Lietuvos vyriau
sybei nebuvo reikalinga Jubi
liato išmintis, patirtis, idealiz
mas", ir kodėl „skubos tvarka"' 
stengiamasi pamiršti 1940-
1941 m. rezistentus ir 1941 m. 
birželio sukilimą). 

Baigdamas, noriu pasakyti, 
kad esu girdėjęs Jadvygos Da-
mušienės ir Adolfo duetą — 
vokalinį duetą. Kas girdėjo, 
pripažino, kad tai buvo gražūs 
ir suderinti balsai. Bet šios dvi 
savarankiškos asmenybės yra 
sudainavę ir dar tebedainuoja 
nuostabų gyvenimo duetą. 
Mokslinėje kūryboje Adolfas 
turbūt dainavo solo, bet kitoje 
veikloje jie buvo lygiaverčiai 
partneriai. 

Damušių duetą į šeimos cho
rą praplečia jų vaikai: dr. Vy
tenis — mokslininkas ir visuo

menininkas, Gintė — Lietuvos 
ambasadorė Austrijoje, tėvų 
rezistencijos pėdsakais ėjusi 
nuo ankstyvosios jaunystės, 
Saulius — matematikas, su 
kuriuo kartu stovėjome Ame
rikos Baltų Laisvės Lygos iš
takose. 

Kad ir be formalių įgalioji
mų, sveikinu Jubiliatą ir kar
tu Jadvygą Damušienę, šei
mos bičiulių, visuomeninių 
bendraminčių ir rezistencijos 
talkininkų vardu. Dainos už
baigti grįžote į Tėvynę, kur sa
vo duetą pradėjote. Duok Die
ve, kad Jūsų dainą Lietuva 
dar ilgai galėtų girdėti. 

J u o z a s Kojel is 
Žodis Lietuvos Mokslų aka

demijoje, minint 90-jį dr. Da
mušio gimtadienį, š.m. birže
lio 13 d. 

•Jadvyga ir dr Adolfas DamuSiai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 YVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 



APMASTYMAI IŠ ELLICOTT 
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„Kad grįžtų laimingai se
sutės ir broliai į gimtą šalelę 
šventos Lietuvos..." Klausau 
šios giesmės Baltimores lietu
vių Sv. Alfonso parapijos baž
nyčioje šv. Mišių metu ir su
simąstau. Dažnai tą gražią 
giesmę girdėdamas anais lai
kais, susigraudindavau ir ne-
pąjusdavau, kaip sudrėkdavo 
akys. Ten už Atlanto, okupan
to engiama kentėjo mano tė
vynė, o mes, išsiblaškę po 
platųjį pasaulį, maldavome 
Aukščiausiąjį, kad grąžintų 
mūsų tėvynei laisvę ir kad 
mes visi galėtumėm sugrįžti 
namoliai. Atrodo, kad šioji 
muziko Mykolo Mikulskio pa
rašyta giesmė sugraudino ir 
Aukščiausiąjį, tiesiog stebuk
lingai sugriuvo „blogio imperi
ja", o Lietuva atgavo laisvę ir 
nepriklausomybę. Tačiau ma
no vietovės lietuvių choras, 
kuriame ir mano žmona gieda, 
ir toliau meldžia grįžimo, nors 
nei vienas negrįžo ir net ne
žada grįžti. Tad kodėl jie, ir 
kiti mes, negrįžtame? 

Būdamas Lietuvoje, vieną 
vakarą atsisukęs televiziją ne
tikėtai pamačiau pasikalbė
jimą su Lietuvoje beviešinčiu 
buvusiu JAV LB pirmininku, 
žymiu Amerikos lietuvių vei
kėju, rašytoju Vytautu Voler-
tu. Į klausimą, ar jis nemanąs 
grįžti gyventi į Lietuvą, pa
prastai iškalbus V. Volertas, 
kažkaip lyg ir ieškojo atsa
kymų. Vienas jų buvo, kad jau 
per giliai įleistos šaknys Ame
rikoje. Lietuviui žiūrovui nea
bejotinai turėjo susidaryti 
įspūdis, kad „suamerikonėji-
mas" yra savo padaręs. 

O visgi taip nėra. V. Voler
tas tikrai nėra nei „suame-
rikonėjęs", dėl tų šaknų ir 
drįsčiau suabejoti. Juk jis gy
veno ir tebegyvena lietu
viškoje aplinkoje, jo namo 
kambarių sienos nukabintos 
lietuvių dailininkų kūriniais, 
darbo kambary lentynos lūžta 
nuo lietuviškų knygų, vienas 
sūnus sukūręs lietuvišką 
šeimą, kitas kunigas Kanados 
lietuvių parapijoje, ir abu ak
tyvus lietuviškoje veikloje. V. 
Volertas praturtino išeivijos 
literatūrą ir periodiką savąja 
kūryba, o organizacinius su
gebėjimus panaudojo lietu
vybės išlaikymo ir okupuotos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. 

Volertai nebuvo vieninteliai 
susikūrę svetimame, nors ir 
svetingame krašte, lietuvišką 
aplinką ir nepagailėję nei lai
ko, nei lėšų Lietuvos labui. 
Tai kodėl šiandieną, kai Lietu
va pagaliau yra laisva, jie ir 
kiti negrįžta į savo išsvajotąją 
tėvynę, dėl kurios tiek dirbo ir 
aukojosi? Ne kartą pamąstau 
ir aš, kodėl gi aš nedrįstu grįž
ti gyventi į Lietuvą? O pa
klaustas, visada turiu atsa
kymų, kuriais ir pats bandau 
tikėti. Mano tėvai, jau persiri
to devyniasdešimtmetį, yra li
goti ir jiems persikėlimas būtų 
tiesiog neįmanomas. Duktė 
pusėtinai uždirbanti, juk ne
gali viską mesti ir ieškoti darbo 
Lietuvoje, iš kurio vos galės 
pragyventi. Bet ar aš grįžčiau, 
jei neturėčiau paliegusių tėvų 
ir dukters? Gyvendamas JAV, 
ilgiuosi Lietuvos. Ilgiuosi lie
tuvių kalbos kasdieniniame 
gyvenime, televizijoje, radi
juje. Ilgiuosi lietuviško jauni
mo klegesio gatvėse, parodų, 
knygų pristatymų, koncertų, 
na, ir lietuviško maisto, ben
dravimo su giminėmis, pa
žįstamais. Tačiau, ilgesnį 
laiką pabuvęs Lietuvoje, pra
dedu pasigesti amerikietiškos 
tvarkos, švaros, aptarnavimo 
ir apskritai mandagumo. Bet 
labiausiai pasigendu savųjų 
namų Amerikoje. 

Karo metu apleidę Lietuvą, 
blaškėmės po Vokietiją, dau

gelį metų neturėdami savosios 
pastogės. Daugelis mūsų gyve
nome buvusių kareivinių, be
laisvių stovyklų barakuose. 
Įsigyti savąją gūžtą ne tik ne
buvo galimybės, bet tuo ir ne
sirūpinome. Juk svetur gyve
nome tik laikinai. Buvome 
įsitikinę, kad tik laiko klausi
mas, kada amerikiečiai ir an
glai privers rusus pasitraukti 
iš Baltijos kraštų ir mes ga
lėsime grįžti į Lietuvą. Lau
kėme net karo. Net ir, susi
darius galimybėms emigruoti į 
kitus kraštus, vykome ten tik 
laikinai. 

Laikinai mūsų vyrai vyko 
dirbti anglių kasyklose į An
gliją ir Belgiją, miškų kirsti į 
Kanadą, o merginos ten dirbti 
tarnaitėmis. Daugelis atsisakė 
emigruoti į Australiją, nes bus 
per toli grįžti į Lietuvą. Tik, 
atvykę į Ameriką, pradėjome 
rimčiau kurtis ir taupyti 
namų įsigijimui. Bet ir čia pir
maisiais metais dar tikėjome 
grįžimu į Lietuvą. Štai S. Bu
blienė dar 1951 m. su kaltės 
jausmu rašo Vokietijoje liku
siam filosofui dr. Antanui Ma
ceinai, kad nusipirko namą. 
Šis atsako: «... nesigraužk per 
daug, įsigijusi namelį. Iš
laikyk tik keleivinę drąsą, kad 
atėjus laikui nė kiek ne
abejotum (dėl namo!) keliauti 
tėvynėn..." (Iš 1951 m. dr. An
tano Maceinos laiško Stasei 
Bublienei.) 

Visgi, įvyko tai, kad po kelių 
dešimčių metų, tiek aš, tiek 
dauguma mūsų, praradome tą 
„keleivinę drąsą" ir negrįž
tame... Tad, kokie tie namai, 
kurie mus, išėjusius į pensiją, 
sulaiko nuo grįžimo? Atvykę į 
Ameriką, su mažomis išim
timis, pradėjome dirbti ir apsi
gyvenome miestuose. Būrė-
mė8 arčiau čia ankstyvesnių 
emigrantų įkurtų bažnyčių, 
klubų, lietuvių namų. Pa
vyzdžiui, Baltimores mieste 
stengėmės apsigyvneti tokioje 
Hollins gatvėje, kur buvo va
dinamieji Lietuvių namai. 

Namai šioje gatvėje, kaip ir 
visoje Baltimorėje, man pri
minė ilgą ilgą traukinį: ilga 
eilė veik vienodų langų ir 
durų. Šis rajonas tapo žino
mas, kaip JLitUe Lithuania" 
(Mažoji Lietuva), tačiau neil
gai ten ramiai galėjome gy
venti. Į aplinkinius rajonus 
pradėję skverbtis kitos rasės 
gyventojai užpuldinėjo ir api
plėšinėjo lietuvius. Toje gat
vėje turbūt neliko nei vieno 
lietuvio, kuris prie savo namų 
nebūtų apiplėštas. Tiesos var
dan, reikėtų pasakyti, kad 
buvo užpuldinėjami ne tik lie
tuviai, bet apskritai baltieji, 
ypač vyresnio amžiaus. Tada 
ir prasidėjo „emigracija" į 
užmiesčius. Ten gražioje gam
toje išaugo, nors ir brangoki, 
bet patogūs individualūs na
mai, su didokais žemės skly
pais, arti greitkelių, tačiau be 
jokių viešojo transporto susi
siekimo priemonių. 

Ir taip pasklido lietuviai po 
užmiesčius, įsilieję į vadinamą 
Amerikos vidurinę klasę. Jei 
anksčiau, išžengęs pro duris iš 
savo namo, tuoj išvysdavau 
savo kaimyną lietuvį, čia pat 
sėdintį ant savojo namo laipte
lių, tai šiandieną mano arti
miausias lietuvis kaimynas 
gyvena už 5 kilometrų. Bet 
užtai mano kieme lankosi stir
nos, nuo laukinių triušių per
tekliaus gina apsigyvenusi la
pė, vasarą uodus išgaudo 
palėpėje įsiveisę šikšnospar
niai, o nuo voverių, besi-
graužiančių į namą, ginuosi 
pats. Kasdieninį gyvą bendra
vimą su lietuviais pakeitė In
ternetas. Kiekvieną rytą at
sikėlęs, tuoj įsijungiu kom
piuterį ir užmezgu pokalbį su 
pažįstamais Lietuvoje ir kitur. 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. birželio 19 d. 

Gėlių pardavėjos Gedimino prospekte Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Per kompiuterį taip pat klau
sau Lietuvos radijo pirmąją 
programą ir kartais M-1 plius. 
Apie pietus laukiu paštininko 
su išeivijos ir Lietuvos spau
da. Džiaugiuosi gauta iš Lie
tuvos nauja knyga, pašto 
ženklais, sidabrine moneta ir 
vienu kitu laišku. Karts nuo 
karto Zinaida Nutautaitė iš 
Vilniaus plokštelių studijos 
pradžiugina naujausiu kom
paktiniu disku ir papildo 
mano lietuviškos muzikos rin
kinį. Vakare vėl aš Internete: 
pasikeičiu laiškais su bičiu
liais Amerikoje ir taip pat per
skaitau jau rytojaus „Lietuvos 
rytą" bei „Kauno dieną". Tokį 
ar panašų gyvenimą su
sikūriau aš ir kiti pensininkai, 
ir jaučiamės gyveną tarsi Lie
tuvoje. Mūsų čia sukurti na
mai, plačiąja to žodžio pras
me, sulaiko mus nuo grįžimo į 
Lietuvą. Sunku mums būtų 
pakuotis ir kraustytis vėl už 
Atlanto. Ir kur ten apsigyven
ti? Daugiabučiuose. Juk esa
me įpratę atsisukti ar už
sisukti šilumą, kada norime. 
Atsisukę čiaupą, žinome, kad 
iš jo visada tekės vanduo: 
karštas jei tokio norėsime, ir 
šaltas — neatsiduodantis rū
dimis. Sunku mums būtų kop
ti šlapimu dvokiančiomis, 
tamsiomis laiptinėmis, o per 
seni esame ginčytis su kaimy
nais ir įtikinėti juos, kad laip
tinė yra dalis buto ir ją reikia 
užlaikyti švarią, saugią... Argi 
norėtume savame bute slėptis 
už dviejų durų, kai čia mūsų 
namų durys geru kojų spyriu 
atidaromos ir tai mūsų nebau
gina. Kaip ilgai džiaugtumės 
nauju ar apynauju automobi
liu, pasistatę jį prie daugia
bučio, o čia prie savo namo pa
liekame jį net nerakintą. O jei 
ir pavogtų, draudimas vis tiek 
viską padengtų, be to, 
dažniausiai turime ir kitą. 
Draudimas padengtų ir iš

laidas, jei nuo senatvės nusil
pusiu regėjimu kam nors 
įvažiuotumėme ir dėl mūsų 
kaltės būtų nuostolių. Dažnai, 
telefonu užsisakę kompiute
rius ar kitus reikmenis, ran
dame juos atvežtus ir paliktus 
prie durų. Kaip ilgai jie lauktų 
Lietuvoje, kol vaikėzai jais ne
susižavėtų? Grynų pinigų di
desnėmis sumomis taip pat 
nesinešiojame, nes, ką nors 
pirkdami, mokame arba če
kiais, arba kredito kortelėmis, 
už kurias nei cento nereikia 
laikyti banke. Sąskaitas gau
name už poros savaičių ir, jei 
per mėnesį už pirkinį sumo
kame, ta paslauga mums ne 
tik nieko nekainuoja, bet dar 
gauname lengvatų, pvz., nupi
gintą kelionę lėktuvu ar ką 
nors panašaus. J miestus retai 
tevažiuojame, nebent sekma
dienį į ten belikusią lietuvių 
bažnyčią ar lietuvišką renginį. 
Nesaugu ten ir neabejotina, 
kad Vilniuje ar Kaune vakare 
ar naktį tikrai yra saugiau nei 
Amerikos didmiesty. Važiuo
dami per miestą, būtinai už
sidarome mašinos langus ir 
užsirakiname duris. O Balti
morėje, pasistatę mašiną prie 
Lietuvių namų, nesame tikri, 
kad išėję ją rasime. 

Galima būtų sakyti, kad 
nebūtinai Lietuvoje apsigy
venti daugiabučiuose: yra pa
kankamai pradėtų statyti ir 
nebaigtų individualių namų, 
kuriuos galima įsigyti palygin
ti pigiai. Deja, nei jų iš
planavimas, nei vietovės daž
niausiai netenkins mūsų, be 
to, ne mūsų amžiuje tampytis 
su statybininkais. Yra Ameri
kos lietuvių, įsigijusių ir sure
montavusių butus Vilniuje ir 
kitur, tačiau tai šiek tiek jau
nesni žmonės, turėję ir dau
giau kantrybės, ir sugebėjimų 
tų butų remonto darbams. Su 
amžium sušlubuoja ir sveika
ta. Amerikoje daugiausia 

Mielam studijų draugui 
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mirus, žmoną REGINĄ, brolį ALGIMANTĄ bei 
jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Evaldas ir Česė Veleckiai 
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esame apdrausti ar apsidrau
dė, deja, tie draudimai Lietu
voje negalioja. Taigi tektų gy
dytis iš savo kišenės, jau 
nekalbant apie žymiai blo
gesnį medicininį lygį. 

Atrodytų, kad lietuvis Ame
rikoje tiek pamėgo ir tiek 
brangina patogų gyvenimą, 
kad nebenori grįžti į savo 
kraštą, nors į dabar iš Lietu
vos atvykstančius gana nepa
lankiai žiūri. Iš tiesų jis bran
gina tą gyvenimą, tai liudija ir 
aukštuose Lietuvos valstybės 
postuose esančių Amerikos lie
tuvių delsimas atsisakyti JAV 
pilietybės ar apskritai jos ne-
atsisakymas. Brangina jis tą 
gyvenimą, nes jam pasiekti 
reikėjo kelių dešimtmečių sun
kaus darbo. Amerika įsileido jį 
su aptriušusiu lagaminėliu, 
nemokant kalbos, neturint 
speicalybės, leisdama jam eiti, 
kur jis nori ir gyventi, kaip jis 
nori. Geriausiu atveju, kokios 
nors labdaringos organizacijos 
atstovai sutiko jį, pavaišino 
kava su saldžiu riestainiu, ap
dovanojo penkine ir palinkėjo 
laimingo įsikūrimo laisvės 
šalyje. Jei atvykusius žydus 
turtingos jų organizacijos 
įkurdino, padėjo finansiniai 
įsikurti versle, neatsisa-
kydamos padėti, net vieną 
antrą kartą bankrutavus, tai 
mūsų senoji arba prieškarinė 
emigracija tegalėjo sušelpti 
vienu kitu senu atliekamu 
baldu ir nuvesti į darbovietę, 
kur patys tebedirbo ar buvo 
dirbę jų tėvai. Džiaugėsi gavęs 
darbą lietuvis, nors už mini
malų atlyginimą dirbo sunkų, 
neįprastą darbą, kurio vieti
niai vengė. Pabėgo jis nuo sovie
tinių „svieto lygintojų", bet 
tapo „sulygintas" Amerikoje. 

Tuo laiku gausiose Balti
mores siuvyklose darbavosi ir 
buv. Lietuvos kariuomenės 
karininko žmona, niekada ne
laikiusi adatos rankoje, ir buv. 
gimnazijos mokytoja, ir ūki
ninkė, kuriai buvo artimesni 
mezgimo virbalai ir verpimo 
ratelis, o prie rūbų lygintuvo 
prakaitavo buvęs advokatas. 
Baltimores cukraus fabrike, 
50 C laipsnių karštyje, cukrų 
maiše ir buvęs kapitonas, ir 
garvežio mašinistas, ir pavyz
dingas Suvalkijos ūkininkas, 
ir gimnazijos suolą Vokietijoje 
palikęs jaunuolis. O visus ste
bino geriausiai tuo laiku už
dirbęs poetas Kazys Bradū-
nas. Jam pasisekė: jis gavo 
darbą skaldyti akmenis. Kai 
penktadienį, algą gavęs vieti
nis nepasirodydavo popieti
nėje ar naktinėje pamainoje, 
už jį mielai likdavo dirbti lie
tuvis Neatsisakė lietuvis 
dirbti nei savaitgaliais nei 
švenčių metu, mielai atsisakė 
ir atostogų, jei jam leido at
siimti jas pinigais. Gėda buvo 
paleistam iš darbo, ypač už 
pražangas, nes tuo buvo už
trenkiamos durys kitam darbo 
ieškančiam tautiečiui, o svar
biausia: teršiamas pavergtos 

Lietuvos vardas, juk kiekvie
nas buvome Lietuvos ambasa
dorius. 

Iš pūslėtomis rankomis už
dirbtų dolerių pradėta įsigyti 
kuklūs būstai, leidžiami vai
kai į mokslus, kaupiami fon
dai išlaikyti lietuvybę išei
vijoje ir garsinti pavergtos 
Lietuvos bylą pasaulyje, 
šelpiami giminės Lietuvoje, 
nors už muitus Maskvai su
mokant daugiau nei buvo ver
tas tų siuntinių turinys. 
Įvairiose Amerikos vietose iš
dygo jaunimui stovyklavietės 
atitraukti jį iš didmiesčių į lie
tuvišką aplinką. Šviesą išvydo 
pirmieji „Lietuvių Enciklope
dijos" tomai, o iš sunkaus dar
bo fabrike grįžę rašytojai ne
apleido plunksnos. Baltimo
rėje beskaldydamas akmenis 
Kazys Bradūnas sukuria rin
kinius: „Devynios baladės", 
„Morenų ugnys", „Sidabrinės 
kamanos", suredaguoja anto
logiją „Žemė" ir redaguoja 
„Literatūros lankus". 

Sakoma, išeivija nieko nepa
miršo ir nieko neišmoko. Vy
resnės kartos išeivija niekada 
neužmiršo prieškarinės ne
priklausomos Lietuvos. Ne tik 
jos neužmiršo, bet savo vaiz
duotėje susikūrė ją tokią, ko
kios jos iš tikro niekada nebu

vo. Tokios Lietuvos ilgesys 
tebekankina išeiviją ir dabar. 
Rašytojo Mariaus Katiliškio 
romane „Išėjusiems negrįžti", 
vyravo išėjusiųjų iš namų 
kaltės jausmas. Tas kaltės 
jausmas nepavertė jų dolerio 
vergais, ir sulaikė juos nuo 
pilnutinio įsiliejimo į ameri-
kietiškąją visuomenę. Lietuvio 
nejaudino Amerikoje vyravusi 
juodaodžių diskriminacija, jis 
liko abejingas ir jų išsi
laisvinimo sąjūdžiui ir apskri
tai visoms Amerikos ne
gerovėms. Juk čia buvo ne 
Lietuva, todėl jis savo būste, 
savoje aplinkoje susikūrė sa
vąją Lietuvą, kaip dalelytę 
Lietuvos. Lietuvos — darbš
čios, doros, šventos. Dabartinė 
Lietuva, tai ne jo svajonių Lie
tuva. Gal todėl ir, palyginti 
kukliai Baltimores pakrašty 
gyvenantis ir nei suameriko-
nėjęs, nei praturtėjęs, poetas 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, atvy
kęs į Lietuvoje pasiimti val
stybinės premijos ir paklaus
tas, ar negalvojąs visam laikui 
sugrįžti į Lietuvą, atsakė: „Aš 
negaliu išrauti savęs iš tam 
tikros aplinkos. Tai būtų 
neįmanoma. Ten turiu dau
giau negu čia". 

Juozas Gaila 

INFEKCINĖS 
LIGOS 

Atkelta iš 3 psl. 
tą rudenį. Buvo taip šalta, o 
Alma Adamkienė dar neturėjo 
nusipirkus aukštų lietuviškų 
botų. Norėjau apkloti su savo 
kailiniais, bet aš pati būčiau 
sušalus. Turėjau didelę garbę 
pasveikinti ir susipažindinti 
profesores su Adamkais. Mano 
kolegės buvo sužavėtos, o man 
reikėjo versti į anglų kalbą V. 
Adamkaus kalbą. Jie išėję, 
lips į pašildytą mašiną, o mū
sų autobusiuko šildymo siste
ma silpnai veikė. 

Kitos dienos vakare nuvežė 
mus į Panevėžį. 

Panevėžy jau tamsu, bet 
mūsų gyvenimas gruodžio pir
mąsias dvi savaites buvo tam
sumoj. Prabusdavom tamsu, 
grįžtame tamsu, o dienos šal
tos. Tokia yra Lietuva žiemos 
metu. Malonu, kad mano ko
legės nesiskundė, nes jos pri
pratusios dirbti „Trečiojo pa
saulio" kraštuose ir gyvena 
daug prastesnėse vietovėse, 
net palapinėse. Kitais metais 
veš ir mane dirbti į Afriką. 

Panevėžio slaugos bendra
butis irgi gražiai remontuotas, 
bet pasižymi dar didesniais 
languose plyšiais. Miegojome 
su kepurėmis, apsimetę dar 
savo paltus. Greitai jautėme, 
kad be patyrimo organizatorė, 
savanaudiškai prisikvietus sa
vo studenčių, kad ten per pas
kaitas nesiseka, niekaip nesu 
sijungiam su auditorija, išsky
rus su dviem med. seserim iš 
Rokiškio rajono ambulatorijų. 
Paaiškėjo, kad gydytoja, kuri 
buvo atsakinga sukviesti daly
vius, susikvietę visas jaunas 
merginas, kurios ruošiasi būti 
masažistes arba Odos ir vene-
ros dispanseriuose paruošti 
odai gydyti lempas. Visos tik 
18 metų, tikrai netinka mūsų 
profiliui. Prisitaikėm prie są
lygų. Ten jaučiau, kad yra ge
rokai dar užsilikęs senas mąs
tymas, net turėjau progos pa
siginčyti, kai nusiskundė ir la
bai apgailestauja, kad nebega

li važiuoti stažuotis į Maskvą, 
bet pasigyrė, kad buvo Kopen
hagoje. Po paskaitų išvežė \ 
Uteną. 

Utenoje, nors šalta, žmonės 
buvo kitokį ir nuostabiai drau
giški. Susipažinome prie karš
tos arbatos ir skanios vaka
rienės, o buvome labai alka
nos. Atsiprašinėjo, kad bend
rabutis šaltas, bet tai nieko, 
jau mes pripratome. Atėjusios 
pamatė mus miegant su pal
tais, norėjo atnešti elektrines 
šildymo krosneles iš ligoninės, 
bet mes jau buvome gerai įsi
kūrusios ir neleidom. Per va
karienę apdovanojo mane tik 
išleistomis poezijos knygomis 
ir turėjau progos su autoriais 
susitikti. Dar prisistatė vieti
nis žurnalistas, tai galiu saky
ti, kad pradžia Utenoje buvo 
gera. 

Paskaitos praėjo nuostabiai, 
tai pirmas atvejis, kad Ute
noje AIDS apsaugos ir slaugos 
temomis įvyko paskaitos. Ne
išleido, kol prižadėjau, kad 
grįšime. Paskaitose dalyvavo 
dirbtuvėse ir fabrikuose dir
bantis medicinos personalas. 
Utenos vyr. gydytojas irgi la
bai šiltai išreiškė savo padėką. 

Tik po pusantros valandos 
kelio grįžome į Vilnių vėlai va
kare. Po susitikimų su AIDS 
centro darbuotojais, po pietų 
nuvykome į spaudos konferen
ciją, kur turėjome progos pa
sidalinti patirtimi po dešim
ties paskaitų sūkurio. Grįžo
me užsidegusios tolimesniems 
darbams. 

Dr Beverly McElmurry, rklD, 
ČAAN. prof ir prodekane l.'nivprsi-
ty of Illinois at Chicago College of 
Nursing 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vysk. Hansas Dumpys, 
kviečiamas dalyvauti ir lietu
vių ev. liuteronų išeivijos Baž
nyčiai atstovauti Pasaulines 
liuteronų sąjungos ekumeni
nių studijų centro Strasburge 
rengiamame seminare tema 
..Ekumeninis dvasingumas". 
Vysk. H. Dumpys. žmonos Da-
nos lydimas, iš Čigkagos iš
vyks pirmadienį, birželio 22 d. 
ir grįš liepos 22 d. Vyskupui 
išvykus, jį sekmadieniais „Tė
viškės" ev. liuteronų parapijos 
bažnyčioje pamaldose pava
duos, Jolita Saudargaite-
Adornkienė. teologijos studen
tė iš Lietuvos, studijuojanti 
Liuterio dvasinėje seminari
joje, St. Paul, Minnesota. Pa
maldos vasaros metu „Tė
viškės"' bažnyčioje vyksta 9:30 
vai. r. Parapijiečiai prašomi ir 
vasarą neapleisti sekmadienio 
pamaldų. Dalyvaukime visi. 

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio pirminin
kas Algis Regis, už jo neat-
laidžią kovą. kad Maž. Lietu
va taptų Lietuvos valstybės 
dalimi, o taip pat ir už jo il
gametį rūpestį lietuviškų tra
dicijų išlaikymu Sv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, Pedago
ginio lituanistikos instituto 
lektorių tarybos buvo pagerb
tas Garbės diplomu. Diplomas 
jam buvo įteiktas š.m. birželio 
13 d. Jaunimo centre vyku
siame PLI absolventams dip
lomų įteikimo vakare, kuria
me PL Institutas pagerbia ir 
lietuvių švietimui bei kultū
rai nusipelniusius asmenis. 
Garbės raštą įteikė PLI rek
torius prof. dr. Jonas Rač
kauskas. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inkt inė praneša , kad tra
dicinis Joninių pobūvis bus 
birželio 20 d., nuo 4 vai. p.p. 
šaulių rinktinės namuose. Re
zervacijos ir atsiskaitymai pri
imami iki š. mėn. 18 d., ket
virtadienio. Rinktinės valdyba 
prašo nelaukti iki paskutinės 
minutės, o iš anksto susitvar
kyti. 

Kun. Vytautas Praraja at
vyksta iš Dzūkijos ir bus jau
nučių ateitininkų stovyklos 
kapelionu. Jam talkins taip 
pat iš Lietuvos atvykstantis 
ketvirtųjų metų klierikas Žid-
rūnas Kulpys Vyriausia sto
vyklos vadovė bus dr. Ona 
Daugirdienė, kuri taip pat 
j ra JAS CV pirmininkė ir pri
tyrusi stovyklų organizatorė. 
Jaunieji ateitininkai stovyk
laus Dainavoje liepos 7-18 d. 

Pedagoginio lituanisti
kos inst i tuto Čikagoje tre
jų metu kursą šimet baigė. 
egzaminus išlaikė ir diplomi
nius darbus atliko Hedvina 
Dainienė. Vytas Jurjonas. Mi
letą Klimavičiūtė, Andrius 
Paulius ir Karina Turnerytė. 
Absolventams diplomai su 
teise dirbti aukštesnėse litua
nistikos mokyklose buvo 
įteikti š.m. birželio 13 d. Jau
nimo centre vykusio diplomų 
įteikimo vakaro akademines 
programos metu. Ped. ht 
instituto dvejų motu progra
mą baigusiems, nustatytus eg
zaminus išlaikiusiems ;r ati
tinkamus darbus atl:kuMfm>. 
dvejų metų diplomai, su teise 
dirbti pradinėse lituanistikos 
mokyklose, buvo įteikti šiems-
studentams: Kiprui Daknn.: 
Nerijui Cepronui Mindaugu; 
M rkauskui. Audrai Kazlaus-
-;.:.••:; B i' iru.- !• r« ,;. Kvietkui ir 
• •; J. A.itui Diplomu įteiki
mui vadovavo PLI rektorius 
•• '.' ilv J. i:i,i> R K kaus kas. 
. . 'Ki..- Mase IV.crMjrnune 
r i'Ll f-Moru Tarybos sekre

torius Juozas Ma»ilionis. 

Lietuvių žurnalistų są
jungos valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Kęstutis K. Miklas, 
primena visiems sąjungos na
riams, dar nesusimokėju
siems savo 1998 m. nario 
mokesčio (tik 5 dol.), kad tai 
nedelsdami padarytų. Taip 
pat pranešama, kad jau yra 
išduodami nauji plastikiniai 
nario pažymėjimai/spaudos 
kortelės. Norintieji juos įsi
gyti, turi prisiųsti savo nuo
trauką ir papildomus 5 dol. 
paruošimo bei persiuntimo iš
laidoms padengti. Siųsti: Li-
thuanian Journalists Associa-
tion. 71 Farmers Ave, Plain-
view,NY 11803. 

Tik primename, kad Tėvo 
diena švenčiama sekmadienį, 
birželio 21 d. — neužmirškite 
pasveikinti tėvelių! 

Joninės! „Kranto" apy
linkė, kartu su Pasaulio lietu
vių centru Lemontge, gamtos 
prieglobstyje rengia Jonines 
birželio 27 d., šeštadienį, nuo 
3 vai. popiet iki išnaktų. Visus 
pasitiks ir linksmins Stasės 
Jagminienės kapela, kvies 
šokti Artūro estrada, o Tado ir 
Mindaugo diskoteka neduos 
niekam nuobodžiauti. Alkti ir 
trokšti taip pat neteks — bus 
karšto ir šalto maisto, saldu
mynų ir kt. atgaivos. Laukia
mi entuziastai tinklinio aikš
telėje, virves traukimui, mara
tono bėgimui, rankos lenki
mui. Nenuobodžiaus nei vai
kai, nei suaugusieji, o darbš
čiosios lietuvaitės visiems pins 
žolynų vainikus ir dainuos, 
dainuos... Saulei nusileidus, 
suliepsnos didelis Joninių 
laužas. Kviečiami ir laukiami 
seniai šiame krašte gyvenan
tys ir neseniai atvykę'. 

42-roji Lietuviškų studijų 
ir poilsio savaitė Dainavoje 
šią vasarą vyks rugpjūčio 16-
23 d. Kaip ir kasmet, šią sa
vaitę rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Jau galima regist
ruotis ir užsakyti kambarius 
pas Joną Vasarį adresu: 979 
Proehl Dr., Barberton, OH 
44203 (tel. 330-644-7411). 

DAINŲ IR DAILIOJO 
ŽODŽIO POPIETĖ 

„SEKLYČIOJE" 

Gal todėl paskutinis mėne
sio tračiadienis taip traukia 
vyresniuosius į -Seklyčią"'; 
esame išmokę dainuoti iš tų 
margų Lietuvos paukštelių, o 
padainuoti vyresniesiems 
daug progų nepasitaiko. Čia gi 
turime nuoširdų, mus mylintį 
ir mūsų dainavimą jau labai 
giriantį vadovą — muz. Faus
tą Strolią. kuris kartais, tur
būt užsimiršęs, mus tiek išgi
rta, kad net apie koki juostelės 

įrašą pradedame svajoti... 
Taigi ir gegužės 27-toji, tre

čiadienis, sutraukė gražų būrį 
vyresniųjų. Tik šį kartą mūsų 
lauke dar kita maloni staig
mena; paįvairinti mūsų popie
tę atvyko, jau irgi pensininke 
tapusi, aktorė Nijolė Martinai-
tyte-Nelson. 

Turbūt retas nėra matęs ar 
girdėjęs ją scenoje. Dar visai 
neseniai, 1997 metais, ji atliko 
nepaprastai didelį ir sudėtin
gą darbą, koordinuodama 
bendrą Lietuvos Kultūros mi
nisterijos ir JAV LB Kultūros 
tarybos surengtą Martyno 
Mažvydo bei Pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų jubi
liejaus paminėjimą. 

Kaip aktorė, Nijolė pirmą 
kartą pasirodė scenoje 1963 
m., kai dar studijavo teatro 
meną ir literatūrą. Anais lai
kais ji intensyviai dirbo su 
akt. Jonu Kelečium. Jų vado
vaujama grupė su paruoštom 
programom važinėdavo savait
galiais po įvairius lietuvių tel
kinius. 

Kurį laiką studijavo antro
pologiją ir lingvistiką. įsigijus 
magistro laipsnį, mokytojavo. 
Vėl įsijungė į kultūrinį bei vis
uomeninį darbą. Ruošė dailio
jo žodžio koncertus lietuvių 
kultūros muziejuje, pianisto 
Kuprevičiaus koncertą, buvo 
LB Kultūros tarybos dviejų 
kadencijų narė. 

Prieš 4 metus ištekėjo už 
prof. Nelson. Dabar abu pensi-
ninkauja, augina gėles ir 
džiaugiasi gyvenimu. Taigi tu
rėti ją mūsų tarpe buvo tikrai 
didelis džiaugsmas. Ji mums 
labai vaizdžiai atkūrė rašytojo 
Kaupo sukurtą pasaką apie 
velnią Juodkanopį, kuriam la
bai atsibodo maišyti tą ver
dančios dervos katilą pragare 
Jis panoro būti geru velniuku 
ir išėjo į pasaulį tai įgyven
dinti. Tačiau pasirodė, kad 
velniui būti geru yra labai, la
bai sunku. Nesvarbu, ką ir 
kaip gerai bedarysi, bet, ka
dangi atrodai kaip velnias, tai 
tokiu tave visi ir laikys. Galų 
gale pasisekė velniukai atrasti 
pačią saugiausią vietą — pri
glaudė jį vienas klebonas. Lai
mingas buvo velnias, džiau
gėsi klebonas, nes žmonių 
bažnyčioje sutalpinti negalėjo. 
Geresnio kvietėjo bažnyčion 
negalėjo būti... Bet štai žinia 
apie velnią bažnyčioje pasiekė 
šv. Petrą ir šis įsakė klebonui 
Juodkanopį iš para pašalinti. 
Klebonas turėjo klausyti. Pa
šalino. Ir velnias vėl atsidūrė 
gatvėje smuklėje. Vėl susi
draugavo su girtuokliais ir ki
tokiais palaidūnais. Turėjo no
rom nenorom sugrįžti į „vel
nišką" gyvenimą. Viltis tapti 
geru taip ir dingo. 

Pasaka ir juokino, ir kvietė 
susimąstyti. Ar kartais ir 
žmogui, kuris norėtų palikti 
blogio kelią, užuot ištiesę pa
galbos ranką ir padrąsinę, nu-
mojame ranką ir pasakome: 

„Koks buvo toks ir paliks". O 
gal ir ne; su Dievo ir mūsų pa
galba, gal ir pasikeistų! 

Labai džiaugėmės, turėdami 
Nijolę savo tarpe ir tikimės, 
kad greitai ji ir vėl mus ap
lankys. 

Po tos įdomios pasakos, vy
ko antroji programos dalis; 
bendros dainos. Kadangi dar 
buvo gegužė, tai dainosi py
nėsi mamytės vardas, o, ka
dangi netoli buvo ir birželis, 
tai atsiminėme ir tas liūdnas, 
skaudžias birželio kentėjimų 
dienas. Išliejome dainų pos
mais skausmą ir ilgesį. Atsi
minėme drąsų bernelį, rau
dančią močiutę ir sesutę... 
Mūsų dainos išsako viską. 

Muz. Faustas Strolia su Vy
čių choru vyksta į dainų šven
tę Lietuvoje, taigi birželio 
mėn. dainų popietės „Sekly
čioje" nebus. 

Po programos ir dainų, kaip 
visada, buvo gardūs, „Sekly
čios" šeimininkių paruošti, 
pietūs. Po pietų dar turėjome 
progą išmėginti savo laimę 
suneštame „laimes šulinyje". 
Vieniem sekėsi geriau, kitiem 
gal jau ir netaip gerai, bet 
skirstėmes visi atgaivinti dai
nų ir dailiojo žodžio, pastiprin
ti gardžiu bei sveiku „Sekly
čios" virtuvės maistu. 

S. Žiobrienė 
PARODA 

JAUNIMO CENTRE 
Jaunimo centro, Čiurlionio 

galerijoje, birželio 12 dieną, 
7:30 vai. vakare, buvo suruoš
ta sudėtinė paroda, kuri tęsis 
iki birželio pabaigos. Parodą 
rengė: Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centras, Čikagos litua
nistinės mokyklos, Lietuvos 
Vaikų sveikatos fondas, Ka
zėno fotografijos ir reklamos 
studija „Zika" (Lietuvoje) ir 
Algimanto Kezio „Galerijos" 
vaikai. 

Trėmimų dienoms, mėne
siams, metams pažymėti tinka 
tremtinės R. Preibytės-Valiū-
nienės žodžiai: 

„Sunkiai dunksi metaliniai 
bėgiai, 

Klaikiai švilpia tyruos 
traukiniai, 

Tu bejėgė, mes taip pat 
bejėgiai, 

Tu ir mes, tėvyne, — 
kaliniai". 

Parodą atidarė Aldona Jur
kutė, pristatydama okupanto 
ruso ir jam tarnaujančių par
sidavėlių padarytas skriaudas 
Lietuvai bei jos gyventojams. 
Savo įvadiniame žodyje iškėlė 
žmonių išgyvenimus, kada ru
sų kareiviai ir lietuviai stribai 
atsilankė vidurnaktį į tre
miamų šeimų namus. Išgyve
no skausmus, kada vyrai buvo 
atskirti nuo žmonų, o seserys 
nuo brolių. Niekas nesupras 
tikrosios kančios, tik tie, kurie 
pergyveno sužvėrėjusio oku
panto darbus. 

A. Jurkutė klausė parodos 
lankytojų, ar nekyla klausi
mas, kodėl čia tiek daug vaikų 
piešinių? 

(••ikafloa lit mokyklos 1997-1998 mokslo metų abiturientu laida. 16 kairės: Indre Noreikaite, Rytas Vygantas, 
Rima Griauzdyte, Karolis Užgiris, Natalija Padalino 

„Pagalvokime ir prisimin
sime, kad ir juodžiausią gedu
lo dieną vaikai piešė vaivo
rykštes, sapnavo viltingus 
sapnus". Vaikai piešė storus 
sniego patalus Vorkutoje, Ka
relijos girią, Belomor kanalą, 
prie laužo besišildančius Per
mės medkirčius ir klojamus 
bagius tebeatvykstantiems va
gonams iš Lietuvos. Vaikai gy
vena dabartimi ir ateitimi. 

Lankydami šią parodą, ste
bėkite paliktus vaikų vežimė
lius, nepražydusias gėles, gė
les su spygliuotomis adatėlė
mis ir nepribrendusias rugių, 
kviečių varpas. Visi šitie iš
dėstyti daiktai tegu primena, 
kad lietuvis buvo ištrauktas iš 
tėvynės nežiniai, mirčiai. 

Nuoširdžiai dėkojo rengėjų 
vardu apsilankiusiems ir kar
tu apgailestavo lietuviškos vi
suomenės nesidomėjimą šiąja 
paroda. Buvo išsiuntinėta 
šimtai pakvietimų. Neatsilan
kė net ir tėvai pasižūrėti savo 
sūnų-dukterų piešinių, o ką 
bekalbėti apie lietuvių visuo
menės vadovus, nebuvo nei 
vieno... 

Paroda buvo paskirstyta į 
tris kambarius. Pirmajame iš
kabinti Kazėno studijos vaikų 
piešiniai. Salės viduryje stovė
jo didžiulis indas su pašiur
pusiomis gėlėmis, o apie gėlių 
puodą išdėstyti vaikų žaislai, 
dviratukai, turį pavaizduoti 
išvežtųjų paliktus tuščius na
mus. 

Antrajam kambaryje buvo 
išdėstyti Čikagos, Lemonto, A. 
Kezio „Galerijos" ir Lietuvos 
vaikų Sveikatos fondo pieši
niai. Čia buvo didžiulė puokš
tė šermukšnių su uogomis. 
Šios neprinokusios uogos lan
kytojams priminė nutrauktą 
jaunystę, nebaigtus mokslus 
ir beviltį išvežtųjų gyvenimą. 
Matėme puokštę nepražydu
sių alyvų, o mažytė gėlių 
puokštė buvo apsupta geleži
nių narvelių. Tai širdį velian
tys vaizdai, kuriuos išgyveno 
tremtiniai, partizanai ir dorie
ji lietuviai, nors jie nebuvo iš

vežti iš tėvynės. 
Trečiasis kambarys buvo 

skirtas tremtiniams, partiza
nams, kariškiams ir tiems 
tauriems lietuviams, kurių 
nekentė okupantas rusas ir 
lietuvis stribas — parsida
vėlis. Šitame kambaryje buvo 
išdėstytos tremtinių parašytos 
knygos, kalinių parašyta mal
daknygė, iš duonos padarytas 
rožinis. Ant sienos kabojo pa
veikslas su išmuštais langais 
ir išverstomis durimis. Buvo 
pora didelių paveikslų, rodan
čių Lietuvos kariuomenės ir 
jos karininkų naikinimą, lie
tuvių ūkininkų ir mokytojų 
trėmimus. Buvo keletą baltų 
keturkampių paaukštinimų, 
kurių šonuose iškabintos iš
vežtųjų nuotraukos. Visą šį 
kambarį — nuo vienos sienos 
iki kitos — dengė didžiulis 
juodas tinklas. 

Visuose piešiniuose, gėlių 
išdėstyme, paveikslų rėmuose 
pavaizduota lietuvių tautos 
kančia. Šitie vaizdai ne vie
nam lankytojui išspaudė gai
lesčio ašarą. Ši paroda parodė 
okupanto ir stribo žiaurumą 
daug daugiau, negu ilgos kal
bos. 

Didžiulė padėka priklauso 
rengėjams, o ypač Skirmantei 
Miglinienei ir Aldonai Jurku
tei, įdėjusioms daug meilės 
piešinių, gėlių ir parodos kam-

Nuotr. V. Žukausko 

barių priruošimui, kur kiek
vienas daiktelis kalbėjo apie 
lietuvių baisius išgyvenimus, 
vežant į Sibiro taigas ir atlie
kant neįsivaizduojamo sunku
mo darbus tremties lageriuo
se. 

„Tarp kruvinų dienų, tarp 
keiksmo ir maldų 

Aš vien dėl tavęs, tėvyne 
Lietuva, gyventi noriu, 

Kad amžių kryžkelėje, 
ateities vardan, 

Galėčiau tau tarnauti 
laisvės savanoriu". 

(Klajūnas) 
Programą atliko, kun. Egidi

jus Arnašius, Mažeikių bažny
čios vikaras, padainuodamas 
jo paties sukurtas dainas, pri
taikytas gedulo dienai. A. Jur
kutė paskaitė tremtinių su
kurtą eilėraštį apie patirtus 
vargus tremtyje. 

Parodą turėtų aplankyti se
ni ir jauni, ankstyvesnieji ir 
dabartiniai išeiviai, kad pasi
semtų stiprybės iš didvyrių, 
paaukojusių gyvenimą dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės, kuriai dar reikia daug 
meilės artimui ir pasiaukoji
mo dvasios. 

Ant. Paužuolis 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. Tel. 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

Aktort" Nijolf M.irt.imity'i ' .r mu/ 
.Svklyf.oif" 

Faustas Strolia atlieka proĮrrama 
N-iotr Antano Malinaunko 

sekmadieni, liepos 26 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Konctlabruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celabrantas: svečias iš Littuvos -
Kun. Aušvydas Belickas MIC, Šaltinio redaktorius 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

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

UŽKANDŽIAI prieš kalione namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti * 
pasikvieskite ir savo draugus! 

• Pinigai, siuntiniai, bal
dai, automobiliai. TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street. 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk) 

• DAR NEPAVĖLAVOTE! 
„Vėtrų Ainiai" siūlo užsisakyti 
aukščiausiosios kokybės rūky
tos mėsos siuntinį, kad nuvy
kus Lietuvon į Pasaulio Lietu
vių dainų šventę, jūs ir jūsų 
giminės galėtumėt gardžiuo
tis, valgydami vasaros naudo
jimui, EXTRA ilgiau parūky
tus mėsos produktus. Speciali 
vasaros kaina: 12 kg — 
$80.00. Pristatymas skubus ir 
garantuotas. Užsakant skam
binkite: DS ENGINEERING, 
INC. TeL 630-257-2034. Faz 
— 630-257-5852. 

(sk) 

• Kviečiame \ rašytojo 
Mariaus Katiliškio vaizda
juostes sutiktuves šį penk
tadienį, birželio 19 d., 7:30 
v.v., Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont, IL. 

(sk.) 

• Neringos restorane, 
2632 W71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
gimanto Barniikio grupe. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773-
476-9026. 

(sk.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 

• Akcijų, bonų bei k i tu 
ve r tyb ių p i r k i m e i r par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmones iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed .Šumanas , 5701 
Linden, La Grange, EL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, teL 847-392-6320. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 
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