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Ministerijų sekretorių postai 
siūlomi užsienio lietuviams 

Vilnius, liepos 11 d. (AGEP) 
— Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius ketvirta
dienį susitiko su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininku Broniumi Nainiu ir 
PLB atstovu Lietuvoje Juozu 
Gaila. 

Kaip pranešė vyriausybės 
atstovas spaudai, susitikime 
buvo aptartos galimybės užsie
nio lietuviams užimti kai ku
riuos postus ar tiesiog kon
sultuoti vyriausybines įstaigas. 
M. Stankevičius pageidavo, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė rekomenduotų tokiam dar
bui patyrusius teisininkus, 
ekonomistus, bankininkus, ad
ministracijos organizatorius, 
kad tokie ekspertai dalyvautų, 
ruošiant Lietuvos valstybės tar
nautojus. 

Buvo išvardytos konkrečios 
sferos, kur vyriausybė jau dabar 
skubiai lauktų tokių specialistų. 
Vyriausybės vadovas teigė, kad 
jau dabar užsienio lietuviai 
galėtų užimti kai kurių minis
terijų sekretorių postus, pasi
džiaugė anksčiau dirbusių lie
tuvių iš JAV, Kanados, Austra

lijos darbu. 
Stankevičius paprašė, kad 

užsienio lietuviai ir toliau 
padėtų pritraukti investicijas į 
Lietuvą, kad per juos būtų 
užmezgami tiesioginiai ryšiai su 
valstybės institucijomis, savi
valdybėmis, verslo firmomis, 
kad jie padėtų užsienyje platin
ti informaciją apie privatiza
vimo galimybes Lietuvoje. 

PLB vadovai paprašė drauge 
apsvarstyti tolimesnę Lietuvių 
kultūros centro veiklą Gervė
čiuose. Nemaža buvo kalbėta 
apie Lenkijos lietuvių proble
mas, lietuvių kultūros centrų 
Seinuose ir Punske statybą. Dėl 
Seinų, premjeras informavo, 
kad šiais metais Lietuva ne
galės skirti visų numatytų 2 
milijonų litų, tačiau statyba 
nebus sustabdyta. Pritarta 
minčiai, kad baigiamą statyti 
centrą derėtų perduoti Lenkijos 
Lietuvių Bendruomenei ir tuo 
pasiekti, kad jis taptų gyvy
bingas ateityje. Tokiu būdu ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė galėtų padėti išlaikyti šį 
Metuvybė8 centrą. 

Seimo komitetas pritarė 
J. Paleckio paskyrimui 

ambasadoriumi Londone 
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP) 

— Seimo Užsienio reikalų komi
tetas trečiadienį pritarė prezi
dento užsienio politikos patarėjo 
Justo Paleckio skyrimui amba
sadoriumi Londone. Už tai bal
savo 9 komiteto nariai, 6 buvo 
prieš ir 1 susilaikė. 

Londono pritarimas J. Palec
kio kandidatūrai jau gautas. 

Komitetas pritarė skyrimui 
po to, kai J. Paleckis paaiškino, 
kodėl 1980 dešimtmečio pradžio
je buvo atšauktas iš diploma
tinės tarnybos sovietų ambasa
doje Šveicarįjoje. Pasak J. Palec
kio, tai įvyko dėl jo glaudžių 
ryšių su Šveicarijos lietuviais. 
Ambasadoriaus J. Paleckio nuo
mone, atšaukimui įtakos galėjo 
turėti sovietų specialiųjų tar
nybų nepasitenkinimas tokiais 
kontaktais. 

Po Seimo Užsienio reikalų ko
miteto posėdžio J. Paleckis 
žurnalistams sakė, kad oficialiai 
jam po kelerių metų buvo pa
reikšta, kad per mažai bendravo 
su tarybiniais Žmonėmis, per 
daug su šveicarais ir ypač su 
Šveicarijos lietuviais, kurie 
buvo laikomi dideliais antitary-
bininkais. „Aš tai dariau nieko 
neatsiklausęs ir niekam nepra
nešęs. Tiems laikams tai buvo 
didžiulis nusikaltimas ir iš kar
to kildavo klausimas — ką jie 
rezga, apie ką jie kalba, ir kas 
iš to gali išeiti", sakė amba
sadorius. 

Tų įtarimų šleifą Paleckis sa
kė jautės ir vėlesniais metais, 
kai jau dirbo sovietų ambasado
je Rytų Vokietijoje ir negalėjo su 
šeima išvykti į Vakarų Berlyną. 
„Dvylika metų aš neturėjau tei
sės išvažiuoti į kapitalistinę 
šalį", sakė ambasadorius. 

J. Paleckis sakė, kad preziden
to dekretas dėl jo paskyrimo į 
Didžiąją Britaniją neturėtų ilgai 
trukti, nes Londonas yra perne
lyg svarbi sostinė, kad ilgėliau 
būtų be ambasadoriaus. „Kiek
vienas mėnuo be ambasado
riaus toje šalyje rodo, kad 
Lietuva nedemonstruoja didelio 
dėmesio tos šalies atžvilgiu", 
sakė Paleckis. Ambasadorius 

mano, kad bus paskirtas į Lon
doną vasaros pabaigoje arba 
rudens pradžioje. 

Ankstesnis ambasadorius Rai
mundas Rajeckas buvo atšauk
tas iš Londono šių metų pra
džioje už smarkią Lietuvos 
vyriausybės kritiką. 

J. Paleckis sakė esąs paten
kintas įvykusiu svarstymu 
Seimo Užsienio reikalų komi
tete ir anksčiau paskelbtu 15 
opozicijos Seimo narių laišku, 
kuriuo jam reikštas nepasitikė
jimas ir reikalauta paaiškini
mų, kodėl jis buvo išsiųstas iš 
ambasados Šveicarįjoje. Jis sakė 
turėjęs gerą progą paneigti įvai
rius tikrovės neatitinkančius 
gandus dėl ryšių su sovietų sau
gumu. 

Balsavimą jis sakė laikąs 
„moraline parama", nors pre
zidentas galėjo jį paskirti į 
darbą Londone ir be tokio Seimo 
narių pritarimo. Paklaustas 
apie kitus opozicijos priekaištus, 
ambasadorius sakė, kad buvo 
kaltintas prorusiška politika ir 
neteisinga įtaka prezidentui. 

J. Paleckio įsitikinimu, tokius 
kaltinimus nesunku atremti, 
nes tai „radikalizmo ir diplo
matinio nuosaikumo" klausi
mai. „Aš už tai, kad mes var
totume pasaulyje priimtus me
todus, orientuotumės į tai, ką 
daro Briuselis, Europos Są
junga, kurios asocijuota šalimi 
mes esame. O radikalizmu, man 
atrodo, mes daug nepasieksi
me", sakė ambasadorius. 

J. Paleckis sakė rekomenduo
siąs prezidentui į užsienio 
politikos patarėjo vietą tris 
keturius asmenis, kurie dabar 
dirba prezidento užsienio poli
tikos grupėje bei yra Seimo na
riai. Paklaustas konkrečiau, jis 
neatmetė Seimo kanclerio Nerio 
Germano kandidatūros bei pa
minėjo prezidento vyriausiąjį 
referentą Petrą Vaitiekūną, 
kurį pavadino antru asmeniu 
užsienio politikos grupėje. 

Ambasadorius taip pat pa
brėžė neabejojąs, kad bus 
tęsiama tokia pat „nuosaiki, 
vakarietiška užsienio politika". 

Šį pavasari Kaune, prie Vytauto Didžiojo karo muziejau* vidaua kariuomenės Pirmojo pulko 
naujokų priesaiką priėmė vyriausiasis kariuomenei kapelionas kun. Alfonsas Bulota (antras ii 
kairė*), vidaus reikalu ministras Virgilijus Bulovai: vidury) ir krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius (dešinėje). Ju tarpe matyti ir buvęs kariuomenės kapelionas kun. Alfonsas Svarinskas. 

Nuotr. Prano Abelkio 

Anot Vilniaus mero. Eltą 
privatizuojant pažeidžiami 

įstatymai 
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP) 

— Vilniaus miesto valdyba ne
pritaria prezidento teikiamam 
Eltos „privatizavimui" ir tokį 
valstybės turto dalinimą laiko 
nekonstituciniu, skelbiama tre
čiadienį miesto valdybos išpla
tintame pareiškime. 

Miesto mero Alio Vidūno pa
sirašytame pareiškime prezi
dentui ir Seimui rašoma, kad 
prezidentas, pateikęs Seimui 
svarstyti įstatymo „Dėl AB 
Lietuvos Telegramų Agentūros 
ELTA privatizavimo" projektą, 
kuriuo siūloma dar kartą pri
vatizuoti vyriausybės nutarimu 
prieš dvejus metus jau priva
tizuotą agentūrą, grubiai pa

žeidžia Lietuvos Konstituciją ir 
kitus įstatymus. 

Dokumente nekonstituciniu 
veiksmu vadinama tai, kad 
vienai įmonei privatizuoti skir
tu įstatymu ruošiamasi agentū
rai perduoti Vilniaus miesto 
savivaldybei priklausantį 1,368 
kvadratinių metrų pastatą 
likutine 234,400 tyų verte, nors 
y> rinkos kaina viršija 1.5 mi
lijonų litų. 

Meras taip pat atkreipė dė
mesį, kad rengiant šį naują „pri
vatizavimą", vyriausybė skyrė 
privatizuotai bendrovei 226,700 
litų valstybės biudžeto lėšų, kai 
tuo tarpu kitoms informacijos 
agentūroms jokio finansavimo 

neskiriama ir valstybės turto 
neperduodama. 

Pareiškime išreikštas valdy
bos pasipiktinimas, kad Seimas 
pritarė įstatymo pateikimui net 
neinformavęs Vilniaus savival
dybės apie ketinimą nusavinti 
jos turtą, nors pagal Vietos 
savivaldos įstatymą tai padaryti 
yra privaloma. 

„Užmiršti liko ir 61 bendrovės 
ELTA akcininkas, kurie jau įsi
gijo 20% akcijų, o būsimiesiems 
naujai privatizuotos bendrovės 
akcininkams siūloma atimti 
teisę disponuoti įgytu turtu", 
rašo meras, pastebėdamas, jog 
tai pažeidžia Akcinių bendrovių 
įstatymo nuostatas ir konstitu
cinę nuosavybės neliečiamumo 
teisę. 

Lietuvos televizija transliuos 
olimpiadą 

Vilnius, liepos 10 d. (AGEP) 
— Lietuvos valstybinė televizi
ja olimpines žaidynes iš viso 
rodys 156 valandas — po 8-9 va
landas per parą, trečiadienį 
spaudos konferencijoje pranešė 
Lietuvos televizijos ir radijo 
direktorius Saulius Sondeckis. 
J is informavo, kad į Atlantą 
išvyksta dešimt žurnalistų. 

„Mūsų žiūrovai galės matyti 
visų Lietuvos krepšininkų rung
tynių tiesioginę transliaciją, bus 
taip pat galimybė perduoti spe
cialiai Lietuvai pasikalbėjimus 
su mūsų šalies sportininkais. 
Kadangi dėl skirtingų laiko 

Tautininkai 
kritikuoja 

energetikus 
Vilnius, liepos 4 d. (Elta) -

Seimo Lietuvių Tautininkų Są
jungos frakcija protestuoja prieš 
tai, kad energetikai atjungia 
elektros energiją įsiskolinu
sioms švietimo ir ugdymo įstai
goms. Liepos 4 d. išplatintame 
pareiškime vyriausybė paragin
ta „tuojau pat sustabdyti ener
getikų akcijas prieš švietimo 
sistema, galinčias turėti itin 
pavojingų pasekmių socialinei 
padėčiai šalyje". 

Tautininkai pabrėžė, kad 
„švietimo įstaigų skola ener
getikams yra ne kas kita, kaip 
pačios valstybės skola vienai iš 
savo ūkio sistemų". Vyriausy
bei pasiūlyta nedelsiant sutvar
kyti biudžetinių ištaigų tarpu
savio atsiskaitymų problemas. 

juostų varžybos Lietuvos laiku 
vyks ir naktį, televizijos 
žiūrovai galės jas stebėti ne tik 
tuo metu, kai jo? vyks, bet jos 
bus pakartotinai rodomos ir va
kare. Iš viso Lietuvos televizijai 
olimpinių programų transliaci
ja atsieis apie 3 mil. dolerių. 

Kaip pranešė laikinai einan
tis Lietuvos televizijos ir radijo 
generalinio direktoriaus parei
gas Juozas Nev rauskas, dėl 
olimpinių žaidynių transliacijos, 
išskyrus „Panoramą", pasikeis 
televizijos programų laikai. 

Pasak Lietuvos Tautinio 
Olimpinio Komiteto prezidento 
Artūro Poviliūno, Atlantos 
olimpiada mums bus rekordinė 
keliais atžvilgiai- Pirmą kartą 
per Lietuvos sporto istoriją 
mūsų olimpinė delegacija tokia 
gausi — 100 žmonių. Tai simbo
liškas skaičius, įes žaidynės 
žymi mūsų eros impiadų šim
tąsias metines. P mą kartą per 
Lietuvos televizijas istoriją ren
giama tokios plačios apimties 
programa. Ir tr> čia — pirmą 
kartą Lietuvos A v alinijos trans
atlantiniais skrydžiais nuskrai
dins olimpiečius, svečius ir tu
ristus tiesioginia:s reisais. 

Lietuvos televizijos techninis 
direktorius Juozas Vilčiauskas 
pranešė, kad liepos 10 d. pra
deda veikti vaizdo perdavimo 
satelitinė linija Alanta-Vilnius. 
Vienu metu ja bus galima per
davinėti programa keturiais ka
nalais. Per Lietuvos radiją apie 
žaidynes bus informuojama še
šis kartus per parą, o svarbios 
žinios perduodamos tuoj pat. 

K. Bobelis vėl 
išrinktas 

Vilnius, liepos 10 d. (AGEP) 
— Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
išrinktas antrai kadencijai 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos (ESBO) 
Parlamentinės Asamblėjos 
viceprezidentu. Liepos 8 d. 
Stokholme pasibaigusioje ESBO 
Asamblėjos sesijoje iš aštuonių 
kandidatų į viceprezidentus 
buvo išrinkti keturi, trejų metų 
kadencijoms. 

Žmonių su negalia 
akcija 

Vilnius, liepos 4 d. (Elta) — 
Liepos 5 d. Lietuvos Žmonių su 
Negalia Sąjunga pradeda akciją 
„Nugalėk save", kuri truks iki 
liepos 18 dienos. Akcijos tikslas, 
kaip pranešė sąjungos preziden
tė Rasa Kavaliauskaitė — at
kreipti sveikųjų visuomenės na
rių dėmesį į invalidų gyvenimą, 
kuris dėl judėjimo funkcijų 
sutrikimo, gyvybiškai svarbių 
organų pakenkimų, lėtinių ligų 
yra labai sudėtingas. 

Anot R. Kavaliauskaitės, 
„Žmonėms su įvairiomis 
negalėmis reikia ne tik duonos 
— jiems sunku gyventi ir dėl 
aplinkos nepatogumų, izoliaci
jos, nuolatinių skausmų, taip 
pat dėl vaistų trūkumo". Bet 
Sąjungos nariai neverkšlena: 
„Šia akcija mes taip pat norime 
parodyti, kad mes, žmonės su 
negalia, ne tik esame šiame 
pasaulyje, bet ir, nugalėję save, 
galime moraliai padėti sveikie
siems", kalbėjo sąjungos pir
mininkė. 

Invalidų Lietuvoje yra apie 
350,000. Akcijos metu bus ren
kama medžiaga apie invalidų 
sunkumus, jų pasiūlymai, bus 

Prezidentas d a r neteiks 
projekto panaik in t i mirties 

bausmę Lietuvoje 
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP) 

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas neatsisako ketini
mų inicijuoti sprendimą dėl mir
ties bausmės Lietuvoje sustab
dymo, tačiau artimiausiomis 
dienomis jis neteiks Seimui 
svarstyti tokio įstatymo pro
jekto. Praėjusią savaitę pa
skelbęs, kad pradės mirties 
bausmės panaikinimo procesą 
Lietuvoje, prezidentas dabar 
mano, kad toks žingsnis reika
lauja gilios politinės analizės, 
informavo patikimi šaltiniai 
prezidentūroje. Atitinkamo dek
reto laukiama po prezidento 
konsultacijų su Seimo parti
jomis kitos savaitės pradžioje. 

Liepos 5 d. išplatintame pre
zidento pareiškime pažymima, 
kad aukščiausioji bausmė Lie
tuvoje nebeturėtų būti vykdo
ma, kol šis klausimas nebus 

galutinai išspręstas. Dabar 
Lietuvoje bausmes įvykdymo 
laukia devyni nuteistieji my
riop. Paskutinis nuosprendis 
įvykdytas prieš metus, kai buvo 
sušaudytas žurnalisto Vito 
Lingio nužudymo organizato
rius Borisas Dekanidze. 

Savo poziciją dėl mirties baus
mės naikinimo A. Brazauskas 
motyvuoja ,.žmoniškumo prin
cipu, siekdamas paspartinti Lie
tuvos integraciją i Europą ir 
atsižvelgdamas į daugumos 
Europos valstybių požiūrį į mir
ties bausmės vykdymą". 

Prezidento pareiškimas buvo 
paskelbtas praėjus savaitei po 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos sesijos, kurioje 
Lietuva kartu su Latvija, Rusi
ja ir Ukraina buvo paraginta 
paskelbti moratoriumą mirties 
bausmės vykdymui. 

Prez identas nori privatizuoti 
Vilniaus senamiesti 

Vilnius, liepos 5 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas paragino kuo grei
čiau įteisinti privatinę nuosa
vybę Vilniaus senamiestyje, pa
skatinti suinteresuotumą investi
cijomis į jo atstatymą. Liepos mėn. 
kalbėdamas Nacionalinėje fil
harmonijoje surengtame Valsty
bės - Karaliaus Mindaugo karū
navimo - dienos minėjime. Pre
zidentas pabrėžė, jog kalbų apie 
Lietuvos sostinės senamiesčio 
unikalumą laikas baigėsi. „Tas 
pats pasakytina apie deklaraci
jomis ir gražiais norais, bet ne 
darbais, grįstus ketinimus Vil
niaus senamiesčio atžvilgiu", 
sakė A. Brazauskas. 

Prezidentas dar kartą pabrėžė 
Vilniaus pilių atstatymo svar
bą. „Darbai vyksta, jau nemažai 
padaryta tvarkant muziejų, 
Aukštut inės pil ies bokštą. 

vyksta intensyvūs kasinėjimai 
toje vietoje, kur šių metų rudenį 
bus atidengtas paminklas Di
džiajam kunigaikščiui Gedimi
nui", kalbėjo valstybės vadovas. 
Jis sakė, kad visi šie darbai 
vyktų greičiau, jeigu būtų at
sisakyta karštų diskusijų, tam 
tikro susiskaldymo del vienų ar 
kitų interesų, iniciatyvų ar 
pastangų. 

„Juk tvarkydami išlikusias 
viduramžių pilis, kitus svar
biausius istorinius statinius, 
miestų senamiesčius, statydami 
paminklus tautos didžiavyriam, 
mes ne tik pagerbiame praeitį, 
bet ir įprasminame dabartinį 
laikmetį, plačiau atsiskleisdami 
pasauliui kaip aukštos kultūros 
tauta ir šalis, neatskiriama 
europinės civilizacijos dalis", 
pabrėžė A. Brazauskas. 

Konferencija apie Vilniaus 
išsaugojimą senamiesčio 

Vilnius, liepos 4 d. (Eltai — 
„Jei neturėsime Vilniaus sena
miest į , kultūros paveldą 
saugančių įstatymų, vieną dieną 
galime išgirsti, kad Gedimino 
pilis jau privatizuota", pa
reiškė Seimo Kultūros, švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas 
Bronislovas Genzelis. Genzelis, 
kuris taip pat yra ir Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisi
jos pirmininkas, mano. jog rei 
kia kuo greičiau priimti jau 
parengtą sostinės, taip pat at
skirą Vilniaus senamiesčio įsta 
tymą. 

Vilniaus senamiesčio, kuris 
yra įrašytas į UNESCO Pašau 
lio paveldo sąrašą, išsaugojimo 
problemoms buvo skirta ketvir
tadienį Seimo rūmuose sureng-
ta spaudos konferencija. Joje 
taip pat dalyvavo Kultūros 
vertybių apsaugos departamen
to direktorius, UNESCO nacio 
nalinės komisijos narys Jonas 
Glemža. 

J. Glemža informavo, kad 
Pasaul io Bankas Vilniaus 
senamiesčio ekonominio atgai-
vinimo strategijai sukurti yra 
skyręs 195,000 dolerių Tokia 
programą planuojama parengti 

užrašomi konkretūs kritiniai 
faktai. Visą šią medžiagą Lietu 
vos Žmonių su Negalia Sąjunga 
pateiks Seimui, vyriausybei, 
taip pat politikams, kurie žada 
dalyvauti Seimo rinkimuose 

iki rudens. Lapkričio mėnesį ją 
aptars Lietuvos ir tarptautiniai 
ekspertai, o jau ateinančių metų 
pirmą ketvirtį Vilniuje planuo
jama surengti vadinamąją gali
mų finansiniu donorų konfe
renciją. 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamento direktoriaus 
nuomone, priimti Sostinės sena
miesčio įstatymą yra putina, 
nes be įtvirtintu ekonominių ir 
finansinių lengvatų, rengiamos 
senamiesčio ekonominio atgai
vinimo strategijos t iesiog 
nepavyks įgyvendinti. J. Glem
ža taip pat pritaria Senamiesčio 
fondo sudarymo būtinybei. 

KALENDORIUS 

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, vyskupas 
(1871-1927.; Bonifacas (Bruno
nas), Jūra. Vita. 1882 m. gimė 
visuomenininkas, lietuvių lite
ratūros istorikas Mykolas Bir 
žiška. 1909 m. įkurtas ,,Drau 
gas". 1920 m Maskvoje pasira 
syta Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
taikos sutartis, pagal kurią ir 
Vilnius pripažintas Lietuvai. 

Liepos 13 d.: Šv Henrikas, 
išpažinėjas C972-I024>: Eugeni
jus. Austina. Ginius. 1377 m. 
mirė Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Algirdas. 1922 m. 
Ambasadorių konferencija Pa 
ryžiuje pripažino Lietuvą de 
jure 
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LIETUVA - KROATIJA 
DRAUGIŠKOSE RUNGTYNĖSE 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
rinktinė sekmadienį, liepos 7 
dieną, Roaemont miesto Horizon 
stadione pralaimėjo Kroatijos 
olimpinei rinktinei 69-65. 

Lietuvos pirmąjį penketą su
darė ir žaidė — Šarūnas Mar
čiulionis (31 min. — 19 taškų), 
Arvydas Sabonis (37 min. — 12 
taškų), Artūras Karnišovas (38 
min. — 15 taškų), Gintaras Ei
nikis (30 min. — 6 taškai) ir Ri
mas Kurtinaitis, (33 min. — 12 
taškų). 

Atsarginiai Lietuvos žaidėjai, 
dalyvavę Žaidynėse — Tomas 
Pačesas (10 min. 0 taškų), Min
daugas Žukauskas (10 min. — 1 
taškas), Darius Lukminas (9 
min. — 0 taikų), Saulius Štom
bergas (2 min. — 0 taškų). 

Lietuvos rinktinė po pirmo 
puslaikio vedė 35-34. Lietuvių 
tikslumas buvo 42.9% (12 iš 28). 
Tritaškiai - 25% (1 iš 4). 

Kroatų taiklumas buvo 53.6% 
(15 ir 28) ir tritaškių taiklumas 
100% (4 iš 4). Antrame kėlinyje 
kroatai sustiprino savo dengimą 
ir lietuvių taiklumas nusmuko 
iki 30% (6 iš 20 metimų) tritaš
kių metimas buvo tiktai 12.5% 
(1 iš 8). Kroatų taiklumas buvo 
40% (10 iš 25), o tritaškių taiklu
mas buvo 0% (0 iš 5). 

Laimėtojams taškus pelnė — 
pirmasis penketukas: Toni Ku-
koc (34 min. — 13 taškų), Stoj 
ko Vrankovic (24 min. — 8 taš
kai), Dino Radja (37 min. — 18 
taškų), Davor Marcelic (31 min. 
— 4 taškai), ir Stojko Vrankovic 
(23 min. — 8 taškai). Laimėtojų 
suolas Veljko Mrsic (13 min. — 
10 taškų), Damir Mulaomerovic 
(16 min. — 6 taškai), Zan Tabak 
(15 min. — 2 taškai) ir Velimir 
Pergasovic (7 min. — 0 taškų). 

Lietuvos pralaimėjimo statis
tine analize patvirtino spaudos 
konferencijoje po rungtynių Lie
tuvos rinktinės treneris Donn 
Nelson ir Artūras Karnišovas, 
kad laimėtojai buvo geriau 
pasiruošę laimėti šias rungty
nes. Marčiulioniui buvo pirmo
sios rungtynėsa su dabartiniu 
penketuku. Arvydas Sabonis 
Europoje žaidė labai ribotą mi
nučių laiką, Lietuvos žvaigždės 
nebuvo formoje. Laimėtojų suo
las pelnė 18 taškų, o lietuvių tik 
vieną. Donn Nelson pareiškė, 
kad jis buvo patenkintas teisė
jais, vienas jų Paul Ferking — 
amerikietis, o kitas — Davor 

Nakic, kroatas. Nelsonas pabrė
žė, kad tai pirmosios pasiruoši
mo rungtynės, kuriose žaidė pir
masis penketukas. Stovykloje ir 
Europoje dėmesys buvo nu
kreiptas į jaunesnius žaidėjus, 
o JAV pirmajam penketukui. 

Kroatų atstovai nedalyvavo 
spaudos konferencijoje, bet ko
respondentų paklausti, Toni 
Kukoc pareiškė, kad po 100 
žaidynių sezono, jis jaučiasi 
pavargęs, be tojam skauda koją 
ir nugarą, kurią susižeidė NBA 
finalų metų. Kukoc pareiškė, 
kad geriausi trys kroatų žai
dėjai žaidžia NBA, būtent, Ku
koc už Čikagą, Dino Rajda už 
Bostoną ir Zan Tabak už Toron
tą. Lietuviai turi tik du žaidė
jus, žaidžiančius NBA — Šarūną 
Marčiulionį už Denver „Nug-
gets" ir Arvydą Sabonį už Port-
land „Blazers". 

Rungtynes stebėjo 4,643 žiū
rovai. Lietuviai išsiskyrė savo 
spalvingais krepšinio marški
niais ir šūkiais. Pertraukos me
tu Panevėžio tautinių šokių šo
kėjų grupė „Grandinėlė" pašoko 
keletą šokių. 

Liepos 6 d., JAV „Svajonių 
IK" komanda Detroite laimėjo 
96-90 prieš studentų žvaigždžių 
rinktinę. Po pirmojo kėlinio stu
dentai vedė 59-42. Šios rungty
nės buvo plačiai komentuoja
mos JAV spaudoje, o Kukoc pa
reiškė, kad kitų šalių komandos 
nebus nustebintos žvaigždžių, 
kaip buvo praėjusioje Olim
piadoje. Liepos 7 dieną JAV 
rinktinė laimėjo prieš brazilus 
109-68. 

Lietuvos rinktinė kitas drau
giškas rungtynes ateinantį pir
madienį, liepos 15 d. 7:30 v.v. 
Roaemont Horizon stadione žais 
prieš Graikijos rinktinę. Bilie
tai gaunami „Ticketmaster", 
tel. 312-559-1212. 

Algis Zaparackas 

PRALAIMĖTA IR 
BRAZILIJAI 

Lietuvos olimpinė krepšinio 
rinktinė antradienį, liepos 9 d., 
žaisdama Los Angeles Loyolla 
Merrimount u-to aikštėje, pra
laimėjo žaidynėms besiruošian
čiai Brazilijos rinktinei keturių 
taškų skirtumu - 80-84. Šį kar
tą Lietuvos komandoje nežaidė 
Šarūnas Marčiulionis. 

Jonas RuTtiynaimkaii, Lietuvos sporto ir cirko veteranas, kalba tarptautinis* 
bėgimo varžybose, vykusiose Kaune (nepažymėta kuriais metais). 

Nuotr. Prano Abcitto 

MIRĖ LIETUVOS CIRKO 
IR SPORTO VETERANAS 

Liepos 8 dieną Kaune, sulau
kęs 84 metų, staiga mirė Lietu
vos cirko kūrėjas, kūno kultūros 
ir sporto puoselėtojas Jonas Ra
manauskas. Jau nuo vaikystės 
Joną Ramanauską pažinojo ir 
gerbė visas Kaunas — už stebi
nančią jėgą, drąsą, atkaklumą. 
Stipruolis net šešis kartus iš 
eilės laimėjo Lietuvos sunkumų 
kilnojimo varžybas ir tapo abso
liučiu šalies čempionu. Tačiau 
pasiekęs šias aukštumas, Jonas 
Ramanauskas sportinį kelią 

baigė. 1934 metais ji visam gy
venimui paviliojo cirkas. Jonas 
Ramanauskas vadovavo įvai
rioms grupėms, dirbo jėgos 
žonglieriumi, akrobatu, net ke
turis dešimtmečius, iki 1975-ųjų 
— klaunu. Mažus ir didelius 
linksmino jo sukurtas klauno 
Barnabo personažas. Ir palikes 
cirko areną — liko su cirku: 
tvarkė savo paties įkurtą cirko 
muziejų, prižiūrėjo cirko artistų 
panteoną Kauno kapinėse. 

LIETUVA - KROATIJA 
KREPŠINIO RUNGTYNIŲ 

ĮSPŪDŽIAI 

1996 Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 
1996 m. Š. Amerikos Baltiečių 

ir Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės rugsėjo 7 ir 8 d. 
vyks Aldershot High School, 50 
Fairwood Place, West, Burling
ton, Ont. Pirmenybes vykdo 
ŠALFASS-gos Lengvosios atle
tikos komitetas, talkinamas To
ronto „Aušros", „Vyčio" ir 
Hamiltono „Kovo" klubų. Lie
tuvių pirmenybės išvedamos iš 
baltiečių. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.Y, jaunių ir mergaičių B (15-16 
m.), C (13-14 m.), D (11-12 m.), 
E (9-10 m.) F (žemiau 9 m.Y, vyrų 
ir moterų „Sub-masters" (35-39 
m.) ir visų klasių „Masters" — 
(40-44 m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 
5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — pa
gal dalyvio amžių 1996 m. gruo

džio 31 d. Sub-masters ir Mas
ters — pagal dalyvio amžių var
žybų dieną Dalyvių skaičius ne
apribotas visose klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 7 d. 1:30 vai. p.p. Regist
racija — nuo 12 vai. Sekmadienį 
varžybų tąsa nuo 10 vai. ryto. 

Dalyvių registracija — iki 
rugsėjo 4 d. imtinai, šiuo ad
resu: Mrs. Irena Wilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc., Mis-
sissauga, Ont LSK 2B3. Telef. 
(909)8234302. 

Papildomi kontaktai: Algis 
Malinauskas, varžybų vadovas 
(905) 844-7694; Algirdas Biels 
kus (216) 486-0889. 

Smulkios informacijos prane
šamos visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausą, dėl infor
macijų gali kreiptis į Ireną Wil-
kinson, Algį Malinauską, Algir-

Lietuvos olimpinė krepšinio 
komanda sekmadienį, liepos 7 
d., 1 v. p.p. Rosemont Horizon 
žaidė draugiškas rungtynes 
prieš Kroatijos olimpinę ko
mandą. Pradžioje kroatai ke
liais taškai pirmavo, lietuviai 
pasivijo, ėjo lygiomis, lietuviai 
pralenkė, bet paskutinėse 
5-siose antrojo kėlinio minutėse 
lietuvių metimai nekrito į 
krepšį ir žaidynės baigėsi 69-65 
kroatų laimėjimu. Sių rung
tynių tikslas buvo prieš olimpia
dą išbandyti jėgas, komandiniai 
susižaisti, išvystyti strategijas, 
o svarbiausia — nesusižeisti. 
Aišku, būtų malonu, jei lietu
viai būtų laimėję. 

Rungtynes pradėjo G. Einikis, 
A. Karnišovas, R. Kurtinaitis, 
S. Marčiulionis, A. Sabonis ir D. 
Lukminas. Antrininkai — T. Pa
česas, S. Štombergas, R. Vaiš
vila, E. Žukauskas ir M. Žu
kauskas. 

Nors 7 iš 12-koa lietuvių yra 
6'5" ūgio, kroatai atrodė fiziškai 
stambesni ir stipresni. Jų 11-ka 
iš 12-kos buvo aukštesni negu 
6'5". Lietuvių du (Sabonis ir 
Marčiulionis), o kroatų trys jau 
žaidę NBA. Seaton Hali u-to 
buvęs žvaigždė A. Karnišovas 
dabar žaidžia Barcelonoje. Ko
mandoje vyriausi yra R. Kurti
naitis (gimęs 1960 m.). Jauniau
sias yra M. Žukauskas (gim. 
1975 m.). 

Komandos gydytojas Vytau
tas Zumeris savo darbą palygino 
su ugniagesio — kai visi sveiki 
— ramu, bet nelaimės atveju — 
krizė. Jis mano, kad komanda 
šiuo metu nepavargusi, fiziškai 
stipri. Šios rungtynės Marčiu
lioniui po operacijos buvo pir
mos, Sabonio koja irgi tebegyja. 
Nepaisant to, Marčiulionis 
pelnė 19 taškų, Karnišovas — 
15, Sabonis — 12 ir Kurtinaitis 
12-ka. Sabonis sugebėjo nuo len
tos nuimti 15 kamuolių. 

dą Bielskų ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Šių metų varžybos bus prave
damos platesne apimtimi. At
gaivinant ankstyvesnes tradici
jas, šiais metais svečių teisėmis 
yra pakviesti dalyvauti ir vieti
niai suomių, ukrainiečių ir 
lenkų lengvaatlečiai. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvaatlečiams. Klu
bai ir pavieniai lengvaatlečiai 
kviečiami šiose varžybose daly
vauti. 

ŠALFASS Centro valdyba 
ŠALFASS Lengv. atletikos 

k-tas 

Trenerio Vlado Garasto asis
tentas Donn Nelson sampro
tavo, kad lietuviai šias rung
tynes pralaimėjo, nes kro
atai labai gerai žaidė, ypač 
Toni Kukoc. Lietuvių komandos 
sėkmė priklauso nuo jos 
„žvaigždžių". Komanda tarpu
savy gerai sugyvena ir dirba 
komandos labui. Visi supranta, 
kad Sabonis ir Marčiulionis yra 
vadai, visi žino savo vaidmenis. 
„Chicago Bulis" trenerio Phii 
Jackson „trikampio ofenzyvos" 
sistema šiai komandai netinka. 
Lietuvos komanda panašesnė į 
Houston „Rockets"; Sabonis lyg 
Hakeen Oiowjowon, Marčiu
lionis kaip Clyde Drezler. 

Kroatas Tony Kukoc, trejus 
metus žaidęs su „Chicago 
Bulis", jaučiasi pavargęs po il
go ir sėkmingo krepšinio sezono. 
Skundėsi nugaros ir kojų čiurnų 
skausmais. Jis įsitikinęs, kad 
olimpiadoje aukso medalį 
laimės JAV, o kiti medaliai teks 
Lietuvai arba Serbijai, Bra
zilijai, Puerto Rico, Austra
lijai ar Kroatijai. Jis mano, 
kad Barcelonos olimpinė kro
atų komanda buvo stipresnė. 
„Chicago Bulis" laimėjus šių 
metų JAV čempionato taurę, 
Grant Parke susirinkusios 
minios pasveikintas su 
laimėjimu, Kukoc kroatiškai 
pasakė: „Per trejus metus pra
mokau angliškai. Laikas jau 
pradėt kalbėti apie Kroatįją". 

Po šių Rosemont Horizon 
vykusių rungtynių į reporterių 
klausimus atsakinėjo Donn 
Nelson ir A. Karnišovas. „Sun 
Times" žymus sporto žurnalis
tas Lacy Banks gyrė lietuvių šių 
rungtynių žiūrovų entuziazmą. 
Karnišovas teigė, jog liepos 15 
d. Rosemont Horizon 7:30 v.v. 
vyksiančios rungtynes su Grai
kija bus nelengvos. 

Sekmadienio rungtynes ste
bint atrodė, kad lietuviai pelno 
per daug baudų, tuo sudary
dami progas kroatams rinkti 
taikus taikliu baudų metimu. 

Prieš rungtynes buvo giedami 
Kroatijos ir Lietuvos himnai. 
Iškilmingoje eilėje sustojusi kro
atų komanda savo pagarbiu 
elgesiu ir baltomis uniformomis 
sudarė malonų įspūdį. Kitaip su 
lietuviais. Pasigirdus „Lietuva, 
tėvyne mūsų" lietuvių ko
manda stovėjo susigūžusi are
nos pakraštyje ir nesudarė įspū
dingo savo komanda ir tauta 
pasididžiuojančio vaizdo, o graži 
jų žalia uniforma, apsiūta auksi
niais ruoželiais, buvo pastebėta 

LIETUVAIČIAI 
EUROPOS 

KREPŠINIO 
ČEMPIONAI 
Lietuvos jaunimo krepšinio 

rinktinė liepos 7 d. tapo Europos 
čempionato nugalėtoja. Sekma
dienio vakarą finalinėse rung
tynėse Lietuvos krepšininkai 
86-81 (41-44) nugalėjo Ispanijos 
rinktinę. 

Lietuvis Mindaugas Timina-
kas pripažintas naudingiausiu 
šio čempionato žaidėju, pranešė 
Lietuvos krepšinio federacija. 

Rungtynėse dėl trečiosios vie
tos Jugoslavija 67-62 (36-36) 
nugalėjo Turkįja. 

Šeštadienį, liepos 6 d, pusfi
nalio rungtynėse Lietuvos jau
nimo rinktinė 84-74 (43-32) 
nugalėjo Turkiją, o Ispanija 
69-66 (39-35) Jugoslavija. 

Lietuvos krepšininkai į Vilnių 
grįžo liepos 8 d 2:40 vai. p.p. 

Europos čempionate Lietuvos 
rinktinė dalyvavo tokios sudė
ties: Torsas Masiulis (ūgis - 2 0 6 
centimetrai), Evaldas Jocys 
(204), Nerijus Karlikanovas 
(204), Mindaugas Timiaskas 
(202), Kęstutis Šeštokas (201), 
Ramūnas Petraitis (190), Kęs
tutis Marčiulionis (189), Dainius 
Adomaitis (200), Giedrius Ai-
dietis (206), Šarūnas Jasike-
vičius (193), Virginijus Praš
kevičius (206) ir Andrius Jurkū
nas (204). 

Komandos vyriausiasis tre
neris — Henrikas Giedraitis, 
treneriai — Šarūnas Sakalaus
kas ir Aleksandras Kosauskas, 
gydytojas - Robertas Narkus, 
delegacijos vadovas — Saulius 
Samulevičius. 
. Lietuvos rinktinė, ruoMsmeei 
Europos čempmmto varžyboms 
ir pačiame čempionate per 23 
dienas iaidė 17 rungtynių. 
„Geri žaidėjai, geri treneriai, 
geras pasiruošimas — geri rezul
tatai", — sakė Lietuvos delega
cijos nariai po Turkįjoje vykusio 
čempionato. 

Vienas jų tvirtino, kad prie 
šios Lietuvos jaunimo rinktinės 
pridėjus vidurio puolėjus Eu-
relįjų Žukauską ir Žydrūną 
Ilgauską, būtų garantuoti 

tik krepšininkams išbėgus į 
aikštę. Šokių šventėje naudotas 
Lietuvos himno įrašas puikiai 
tarnautų ir tokiomis sporto 
žaidynių progomis. 

Pasigėrėtina, kad gausūs 
lietuviai žiūrovai, mojuodami 
trispalvėmis, skandavo „Liatu-
va, Lietuva!" ir savo entuziaz
mu drąsino saviškius, o sukur
dami spiegiančią kakofoniją su
gebėjo trukdyti kroatų susi
kaupimą taikant kamuolį į 
krepšį. 

Vakare OHareHiKon viešbu
tyje abi komandos pasirašinėjo 
autografus. (Sabonis ir Marčiu
lionis jau buvo išvykę Californi 
jon). Buvo galima įsigyti spor
tinius marškinėlius, trispalvius 
kamuolius ir Barcelonoje bron-
sos medalį laimėjusios Lietuvos 
olimpines krepšinio komandos 
nuotrauką. 

Norėjosi mūsiškiams įteikti 
saujelę Lietuvos Žemių ar po 
gintaro gabalėlį, kad jaunie
siems olimpieeiams primintų, 
jog jais didžiuojamės, jog lin
kime nepaskęsti olimpinėje eu
forijoje, kad neprarastu medalio 
dėl nemiegotų „baliavonių" 
naktų, kad mandagus jų elgesys 
aikštėje tarnautų geram Lietu
vos vardui. Tačiau ne žemių 
grumstelį, ne švytintį gintarėlį 
nuvežėme, o keletą kepalų juo 
dos lietuviškos duonos. Ii sėmės 
kilusi duona testiprins mūsų 
jaunuosius krepšininkus olim
pinei kovai. 
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sidabro medaliai Sidnio olim
pinėse žaidynėse 2000-aisiais 
metais. 

Lietuvos jaunimo rinktinės 
vyriausiasis treneris Henrikas 
Giedraitis išsiuntė krepšininkų 
techniniu* duomenis keturiose 
paskutinėse čempionato rung
tynėse Lietuvos olimpinės 
rinktinės treneriui Vladui Ga
rastui. Šis į olimpine rinktine 
ketino paimti kelis jaunimo 
rinktinės krepšininkus. 

Pasak vyriausiojo rinktinės 
trenerio H. Giedraičio, „mes ne
buvome stipresni ui varžovus —-
mes buvome gudresni. Šie krep
šininkai yra Lietuvos tautinės 
rinktinės pamaina. Viską pa
rodys ateitis, tačiau, mano 
nuomone, Šie žaidėjai turėtų pri
tapti garsiuose Europos klu
buose". , 

Treneris Šarūnas Sakalaus
kas sakė: „Du mėnesius mo
kėmės vieni ii kitų — treneriai 
i i žaidėjų, žaidėjai i i trenerių. 
Tai, kad esame geri mokiniai, 
įrodo rezultatai". Krepšininkas 
Dalinus Adomaitis pridūrė, kad 
„rinktinėje nebuvo geriausio 
žaidėjo, buvo komanda". 

Krepšininkus, laimėjusius 
čempionatą, pasveikino prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 

(AGEP, 07 J) 
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„LITUANICA" 
NUGALĖJO SVEČIUS 
Liepos 8 d vakare į prie Lie

tuvių centro Lemonte esančią 
aikšte susirinko reti svečiai — 
lietuvių kilmės futbolininkai iš 
Pietų Amerikos. Tai jaunuoliai 
atvykę į Dešimtąją Lietuvių 
tautinių šokių švente, mokantys 
žaisti ir futbolą. Jie čia tra
dicinėse rungtynėse susitiko su 
Čikagos „Lituanicos" futbolo 
komanda. 

Šį kartą visą žaidimo laiką 
aiškią persvarą turėjo „Lituani-
ca", įveikusi svecius-6-2. Pir
mame kėlinyje čikagiečiai jau 
6-je minutėje pradėjo įvarčių 
seriją (galva įmušė B. Puskuni
gis). Tada 15-je minutėje pasi
žymėjo P. Masnjak, o po trijų 
minučių R. Urbonavičius 
padarė 3-0. 

Po pertraukos vaizdas kiek 
pasikeitė. Čia nervus žaidėjams 
ir publikai gadino naujas 
teisėjas, kurio sprendimai buvo 
labai abejotini. Be to, čika
giečiai gal net ir nenorėjo 
svečius labai „nuskriausti", tad 
ir P. Amerikos atstovai turėjo 
progą du kartus nuginkluoti 
„Lituanicos" vartininką. Galu
tinė rungtynių (jos buvo su
trumpintos) pasekmė 6-2. 

Šį kartą svečiai atrodė kiek 
silpnesni negu prieš 8 ar 4 
metus. Tačiau ryžto ir entu
ziazmo jiems netrūko. O žiū
rovams (jų buvo arti 150) ne
trūko gražių momentų. _ 
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ČEČĖNIJA, KANČIOS 
SESUO 

KUN. ROBERTAS GRIGAS 

(Tęsinys) 
1991 m. rugsėjo 6 d., vykstant 

masiniam (per 100 tūkst. daly
vių) mitingui, Vykdomasis ko
mitetas paskelbia Čečėnijos 
respublikos Ičkerįjos nepriklau
somybe (Ičkerija - senasis, is
torinis didelės dabartinės krašto 
teritorijos dalies pavadinimas). 
Spalio 27 d. išrenkamas parla
mentas ir prezidentas. Valsty
bės vairą žmonės patiki Džocha-
rui Dudajevui. Nors Rusijos 
vadovybė skelbia Čečėnijoje 
ypatingąja padėtį, dar tą patį 
rudeni čečėnai — pirmieji im
perijoje — sugeba taikiai išpra
šyti iš savo žemės sovietų 
armiją Šalis de facto nepriklau
soma ir tvarkosi savarankiškai. 
1992 m. kovo 12 d. priimama 
Čečėnijos Respublikos konstitu
cija. Birželio mėnesį kyla 
ingušų riaušės. Ingušija at
siskiria nuo Čečėnijos ir pasi
skelbia atskira autonomine re

nių ir opozicijos grupuočių susi
rėmimus, pasaulis pamato bū
rius nelaisvėn paimtų Rusijos 
kareivių ir karininkų, ir tuomet 
supervalstybės karinė galia — 
tankų armados, artilerija, avia
cija —jau nebesidangaty damos 
opozicija, užgriūva Čečėniją. Ir 
čia žmonųa visu akivaizdumu 
išvysta neįtikėtiną reiškinį, 
kurį galėtume pavadinti daikti
niu įrodymu, kad egzistuoja 
dvasia. Ir kad j i , dvas ia , 
galingesnė už medžiagine tikro
ve, ui fizikos dėsnius Rusija 
nepajėgia įveikti Čečėnijos. 
Prahą ir Budapeštą numalšinę, 
Vilniuje susikruvinę, siaubą 
Vakarų Europai kėlė išgarsin
tieji tankai per naujametinį 
šturmą Grozne patiria pralai
mėjimą, kokiam lygių nelengva 
rasti ir II- pasaulinio karo na-
cių-sovietų grumtynėse. Prane-
šinėjama apie vis naujus, tik po 
įnirtingų kautynių Rusijos ka 

spublika Rusijos sudėtyje. Čečė- riuomenės užimamus priekal-
nijos vadovybė tam nekliudo, nių miestus ir gyvenvietes, ir 
Bet didelė kaimyninė šalis 
negali susitaikyti su atkaklios 
kalnų tautos realizuojamu 
savarankiškumu. Prasideda vi
sokios blokados, ekonominis 
spaudimas, lietuviams tokie 
pažįstami savo intonacijomis ir 
formuluotėmis grasymai... Ta
čiau toks įspūdis, kad Kremlius 
nežino, kaip elgtis su tautų ap
sisprendimo teisę įgyvendinan
čia Čečėnija: tik 1994 m. kovo 
25 d. Rusijos Dūma paneigia 
Ičkerijos parlamento ir prezi
dento rinkimų teisėtumą, aiški-
ma, kad reikia surengti naujus, 
„laisvus" rinkimus. Vasarą 
išgirstame apie Dudajevo dali-

Lietuva krūpčiodama, tarsi 
netektys žeistų jos pačios gyvą 
kūną, pagal skurdžias kas
dienes žinutes seka skaudų kal
nų tautos traukimąsi į kalnus. 
Daugelis turbūt atmintinai, 
kaip Alytų ar Kauną, išmoksta
me tuos neįprastai skambančius 
vietovardžius: Gudermesas... 
Sali... Vedenas... širdimi mels
dami Aukščiausiąjį, kad neteisi 
fizinės jėgos persvara netrium
fuotų... kad pasaulis pagaliau 
pabustų, įvardytų ir sustabdytų 
diplomatiškais švelniais Žo
džiais maskuojamą genocidą ir 
terorą. Bet... po mėnesio, po 
kelių vėl ir girdime tų pačių 

vietovių pavadinimus: Rusijos 
kariuomenė uiiminėja jas iš 
naujo. Matyt, neklysta infor
macijos agentūros, tvirtinan
čios, kad įsibrovėliai kontroliuo
ja tiktai tą Čečėnijos teritorijos 
plotą, kur tuo metu stovi jų da
linys... Žinodamas tą niekaip 
nepalyginamą užpuoliko ir už
pultojo santykį — nuo Peter
burgo iki Vladivostoko išsidrie
kusi šalis, kone visa Eurazija, ir 
— lopinėlis Kaukazo priekalnių 
žemas — niekaip negali atsiginti 
vaizdinio: kareivių kuopa spardo 
vaiką, o tas — via neparkrinta, 
vis laikosi! Taip... Ne viskas 
šiame pasaulyje paaiškinama 
ginkluotės, ekonominės, politi
nės, propagandinės galios san
tykiais . Yra, pasirodo, kiti 
dar/kai, kitas tikrovės lygmuo, 
nekontroliuojamas galingųjų ty
liais susimirkčiojimais. Ir ačiū 
Dievui, kad yra. 

Klausausi skausmingos čečė
nų dainos prašo. Dainuojama 
žūstančio rusų kareivio vardu, 
be jokio pykčio, tik įtaigus 
kvietimas atsikvošėti, mąstyti: 
„...Dega mano tankas / Degu 
jame aš / O už pečių — /Tėvynė 
mano mylima / Bekraštė, nesu
arta, neapsėta, apiplėšta, alka
na... Miršta čečėnas / O už jo 
pačių — / Saujelė žemės — / 
Tėvynė jo liūdna / Rusų sviedi
niais suarta, lavonais žuvusių 
apsėta..." 

Daina baigiama klausimu, 
nukreiptu tiesiai į žmogaus — į 
sūnaus, tėvo, vyro, o ne unifor
muoto mechanizmo sraigtelio — 
protą ir širdį: 

„... Jisai / čečėnas / žinojo, dėl 
ko mirs — / Tėvynę pridengė 
savim / Ir savo mielą motiną / 
... Tačiau dėl ko degu čia aš — 
/ Svečioj šaly / O už pečių - / 
Bekraštė Rusija mana / Nearta, 
neapsėta, nemylėta...'4 

Ant stalo pastebiu „Lietuvos 
aido" numerį su nuotrauka: bū
rys susivėlusių, išgąstingais 
veidais rusų kareivėlių, kurie 
pakliuvę į nelaisvę ner pirmą
sias Grozno atakas tirDž. Duda
jevo buvo visi paleisti, gavus 
Rusijos valdžios pažadus taikiai 
derėtis). 

— Visai dar vaikai... — paga
vus mano žvilgsnį ir fotografiją, 
sako su tokia motiniška užuo
jauta Aminat, vėlgi ne į taktą 
tam išpopuliarintam beširdžių, 
neatleidžiu, kerštą težinančių 
musulmonų kovotojų įvaizdžiui. 

Ji atverčia gražų, ant puikaus 
blizdančio popieriaus užsienyje 
išleistą spalvotų nuotraukų al
bumą „Po Čečėnijos kalnus". 
Kokybe knyga nesiskiria nuo 
analogiškų JAV ar Vakarų Eu-
ropoa leidinių. Jos puslapiuose 
— virpanti, gaivi aukštikalnių 
skaidrynė, spindinčias viršūnes 
glostantys debesų skivytai, ak
menuotų atšlaičių smaragdinė] 
žalumoj — saviti gynybiniai 
bokštai, keturkampiai, į viršų 
siaurėjantys — juos griovė tiek 
caro, tiek sovietų okupacijos 
metais. I i nuotraukų žvelgia 

praeito mtij^1""1 žmonės — kal
niečių kunigaikščių šeimos su 
būdingais tautiniais drbužiais, 
gilūs tamsių akių žvilgsniai ir 
vis kažkokia orumo, vidinės 
darnos šviesa veiduose; tas ne
nusakomas idealizmo, tyrumo 
spindesys, kaip, įsižiūrėkime, 
mūsiškių ištremtųjų karininkų, 
mokytojų sutuoktuvių, kaip Ša
trijos Raganos, Višinskio, Ma
černio kartos nuotraukose... 
Kaip ir Dž. Dudajevo nuotrau
koje, kur su motina — toje 
„Vagos" prieš keletą metų iš
leistoje knygoje, nepriklauso
mos Čečėnijos dokumentų rinki
nyje. Jaunuolis lakūnų mokyk
los uniforma, dar švelniais be
veik vaikiškais bruožais, tačiau 
erelio ryžtas švyti tame giedra
me veide; ir šalia senutė kaimiš
kai parišta skarele, žiūrinti 
tiesiai į tave. O jos įkritusiose 
akiduobėse ir raukšlių raukšle
lėse — tarsi spauste įspausta 
visos keliskart tremtos, žudytos 
ir niekinamos tautos kančia. 
Štai kaip, galvoji, dviejų žmonių 
fotografija gali sutalpinti ir 
išreikšti ištisos šalies istoriją, 
galbūt net ateitį. 

— Na, tai argi mes laukiniai, 
kaip vaizduoja Rusijos pro
paganda, — nutraukia mano 
mintis liūdnas p. Aminat bal
sas. — Mes turime savo kultūrą, 
turėjome gausią senovės raštiją, 
tik visi užkariautojai pir
miausia tai stengdavosi sunai
kinti... Troškimas būti, būti 
savimi, išlaikyti tautos indivi
dualybės groži ir dalytis juo su 
pasauliu — dvelkia iš kiek
vienos tų nuotraukų, ar jos 
atspindėtų gamtą, ar žmones, ar 
jų kūrybos darbus. Ir kas gi 
begali čia labiau vieni kitus 
suprasti, jeigu ne mes, Kaukazo 
ir Baltijos senbuvės gentys... 

— Kodėl jūsų rimčiau ne
užstoja įtakingosios musulmonų 
šalys? — užduodu klausimą, ku
ris knieti turbūt daugeliui lie
tuvių (ir V. Landsbergio vado
vybės nuostata buvo: „Mes pri
pažinsime Čečėnijos Respubliką 
pirmieji, kai tai padarys kuri 
nors islamo valstybė..."). P. Sai-
jeva akimirkai lyg sutrinka, pa
skui paprastai sako: „Matyt, dėl 
mažos Čečėnijos nenori pyktis 
su didele Rusija..." Supran
tama, bet, ak̂  kaip trumparegiš
ka būtų taip manyti. „Atiduo-
kim Hitleriui Čekoslovakiją, gal 
pasisotins ir mūsų nelies..." De
ja, deja... ant pragmatiško egoiz 

svetimi krikščionio lietuvio 
mąstysenai. Čečėniškasis isla
mo variantas pasižymi moters ir 
ypač motinystės gerbimu, nerei
kalaujama užsidengti veidą, 
nėra poligamijos ir nelygiatei-
siškumo. Tai patvirtina, beje, ir 
p. Saijevos misija Lietuvoje — 
faktiškai patikėtas krašto atsto
vavimas itin dramatišku, atsa
kingu laikotarpiu. 

— Gyvenau tarp rusų, kaza
chų, dabar Lietuvoje, — sako p. 
Aminat. — Galiu palyginti. Lie
tuviai — labai teisinga, santūri, 
romantiška tauta. 

Gal kiek ir per teigiama, bet... 
visai pageidautina — ar ne? — 
toji Kaukazo dukters charakte
ristika. O, be to, argi mums 
spręsti, kokie mes? Iš šalies 
geriau matyti. Duok, Dieve, pa
teisinti gerą nuomonę apie mus. 

Atsisveikindamas mėginu op
timistiškai juokauti, linkėda
mas greičiau Čečėnijos ambasa
dos rūmų Vilniuje, nepaprasto
sios ir įgaliotosios ambasadorės 
statuso, trokštamos laisvės ir 
taikos jos kraštams. Pažadu 
melstis. O p. Aminat nelauktai 
kažkaip susigraudinusi atsilie
pia: — Žinote, mano mama, kuri 
liko tenai... ji yra labai tikinti. 
Melsdamasi ji pagal islamo pa
protį išvardija visus tikėjimo 
pranašus, ir tarp jų kasdien 
pamini didžiųjų pranašų įsa ir 
Miriam vardus... 

Lietuva, gal tiksliau būtų 
sakyti tikinčioji, laisvadvasė 
Lietuva viena iš nedaugelio ieš
kojo realios pagalbos būdų. Ir 
vis sutelkčiau, organizuočiau, 
su meilės išradingumu. Mūsų 
Seimo narių Romualdos Hofer
tienės, Algirdo Endriukaičio, 
Romualdo Ozolo, Algirdo Patac
ko ir kitų apeliacijos į Rusijos ir 
tarptautines įstaigas, kelionės į 
Maskvą ir Grozną, bandymai 
tarpininkauti niekaip neprasi-
dedančioms deryboms, keli lab
daros traukiniai karo išvytiems 
ir apiplėštiems Čečėnijos gyven
tojams... Seimo daugumos nepa
laikyta akcija atvežti ir laikinai 
apgyvendinti Lietuvoje našlai
čius čečėnų vaikus (Romualdas 
Ozolas: „— Šiandien išgelbėti 
šimtą, pusę tūkstančio ar tūks
tantį čečėnų vaikų reiškia pri
sidėti prie jų genofondo išsaugo
jimo"). Negausūs mūsų, supran
tančių, ką reiškia būti palik
tiems „vienų vieniems" kažkie
no „vidaus reikalu", piketai 
prie Rusijos ambasados, Cečėni 

Danutė Bindokienė 

Vieningumas būtinas 

mo, ant kitų kraujo ir kančių jos žalios vėliavos virš demon-
statoma taika vargiai bus pati- stracijų mūsų miestų aikštėse, 
kimesnė, negu tuomet, po 
Miuncheno. 

Dar kalbamės apie čečėnus ir 
lietuvius suartinantį dvasios 
kultūros bruožą — pagarbų dro
vumą, kuriuo apgaubiamas 
žmogaus lytiškumas, santuokos 
ir šeimos pasaulis. Papasakoja, 
kuomet „tinka" sakyti, klausti, 
kaip elgtis, kai kurie atvejai gal 
pasirodytų graudžiai juokingi 
vadinamose civilizuotose visuo
menėse, bet, manau, visai ne

solidžiu organizacijų ir pareigū
nų paremtos konferencijos Čečė
nijos klausimu, kur visuomet 
garbingiausia vieta ir žodis tek
davo p. Aminat Saijevai, Ičke
rijos teisėtos vadovybės atsto
vams... Neseniai prasidėjusi ir 
tikrai lietuvių tautos valią iš
reiškianti Čečėnijos nepriklau
somybės de facto ir de jure 
pripažinimų banga, kurią įsiū
bavo mūsų miestų ir rajonų sa
vivaldybių tarybos. Apie tokią 

Lietuvių vienyte, kaip tos 
pasakų Samuolio bitės — reikia 
nemažų pastangų, kad šiaip taip 
susitelktų į bendrą tikslą, bet 
labai lengvai pakrinka. Galima 
sakyti, kad praėjusį savaitgalį, 
kai nemunais tautiečiai plaukė 
j Rosemont Horizon salę Čika
gos priemiestyje', ta vienybė 
žaižaravo lyg paparčio žiedas. 
Visus jungė tas pats džiaugs
mingas lūkesys, maloniai jau
dinanti įtampa, kad štai dar 
vieną kartą pavyko įgyvendinti 
tokį didelį projektą, suruošti 
tautinių šokių šventę. 

Gaila, kad pošventinės nuotai
kos tą jaukią vienybę iššlavė pro 
duris kartu su įvairiomis atma
tomis. Šiuo metu mėgstamiau
sia lietuvių tema (bent vietinių): 
surasti kiek galima daugiau ne
tobulumų — tikrų ar įsivaiz
duotų — šventėje ir juos išsaky
ti kiekvienam, kas tik klauso. 
Atrodo, kad tiesiog „ne mada 
pasakyti gerą žodį, papriešta
rauti neigiamom nuomonėm — 
dar kas palaikys „neišprusėliu". 
Net nepagalvojama, kokia mil
žiniška žala yra daroma pana
šiems ateities renginiams. Kas 
sutiks juos ruošti, aukoti laiką, 
jėgas, pinigus, jeigu vis tiek 
galų gale pastangos „šuniui ant 
uodegos" nueina. O būtų gera, 
jei turėtume daugiau šviesesniu 
žvilgsniu į viską žvelgiančių... 

Tačiau vienybės mums dar la
bai reikia ir ateityje reikės. Juk 
sparčiai artėja Lietuvos seimo 
rinkimai, o NATO klausimas 
taip pat mažai juda pirmyn. 
Rusija vos per plauką išvengė 
naujo komunizmo antplūdžio 
pačioje valdžios viršūnėje, nors 
parlamente komunistų partija 
jau kuris metas sudaro daugu
mą. Kadangi prieš šešerius 
metus mūsų tėvynė pirmoji 
pasiryžo nusikratyti Sovietų 
Sąjungos ir komunizmo sis
temos, o po to vėl kone pirmoji 
į vyriausybę išsirinko tuos 
pačius žmones (savo partiją 
pavadinusius kitu vardu), kurie 
ir anksčiau šildėsi aukštose vie
tose, atėjo laikas tautai griežtai 
pasisakyti prieš dirbtiniu būdu 
„nusibaltinusius": juk jų tikro
ji spalva per visus valdymo 
metus gan ryškiai buvo matoma 
(jos net dangstyti nemėgino). 
Tik visiškas naivuolis šiandien 
dar nėra įsitikinęs žala, kurią 
tautai padarė LDDP valdžia. 
Jeigu Seimo (o vėliau ir pre
zidento) rinkimuose piliečiai 
nepasisakys prieš tą žalą bei jos 
puoselėtojus, jie verti skriaudų 
ir sunkumų, kuriuos dabar turi. 

Vargiai čia užsienio lietuviai 
gali padaryti skirtumą ar turėti 
įtakos — tai reikia atlikti tau
tai, gyvenančiai etnografines 
Lietuvos teritorijoje. Tiesa, 
užsienio lietuviai steigia Krikš
čionims demokratams. Tėvynės 
sąjungai ar kitai partijai remti 
sambūrius, kviečiasi iš Lietuvos 
tų partijų atstovus, kurie ug
ningai kalba, kartoja mums 
žinomus dalykus, peikia kitaip 
manančius ir stengiasi par 
sivežti kuo daugiau finansines 
paramos. Nors. atvykę šiapus 
Atlanto, atrodo labai nuoširdūs, 
paslaugūs, prašo nuomonių be: 
patarimų, grįžę namo. pasikei
čia. Jeigu mūsiškiai rėmėjai nu
vyksta į Lietuvą ir mėgina ka 
pasiūlyti ar patarti — man 
dagiai pastumiami į šalį. 

Tėvynės meilė — ne vandens 
čiaupas, pagal reikalą neatsuksi 
ir neužsuksi. Net tuomet, kai 
nusiviliame jos santvarka ar 
žmonėmis, negalime užmiršti. 
kur mūsų tikrosios kilmes 
šaknys, negalime nesisieloti 
Lietuvos reikalais bei rūpes
čiais. 

Vėl perrinkus prezidentu Bo-
ris Jelciną, pavojus iš imperia
listinių Rusijos politikos kėslų 
nepranyko, galbūt dar padidėjo. 
Tiesa, Lietuva neturi tiek pro
blemų — o tuo pačiu ir prie
kabių iš Maskvos — su rusia-
kalbiais, kaip Latvija, bet ašt
rus ir nuolatinis dyglys šone yra 
karinis tranzitas i Karaliau
čiaus kraštą ir atgal. Tai 
nelaimė, laukianti progos 
įvykti; tai vaikščiojimas 
kiaušinių lukštais grįstu taku. 
stengiantis, kad nei vieno nesu
traiškytų. Galime kurti ka
riuomenės dalinus, aprūpinti 
juos moderniausia karine tech
nika bei ginklais, galime stip
rinti diplomatinius ryšius ir 
pasirašinėti tarpusavio draugiš
kumo sutartis, bet tai lyg varlės 
pūtimasis prieš jautį, kuris tą 
varlytę, jei tik panorės, gali ir 
savo pėdoje paskandinti. Pasto
vesnė apsauga ir tvirtesnis atei
ties laidas Baltijos valstybėms 
yra NATO narystė. Tai supran
ta ir Rusija, del to taip stipriai 
stengiasi blokuoti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos troškimus tapti 
NATO narėmis. 

Mes, užsienio lietuviai, nela
bai daug turime įtakos Lietuvos 
vidaus politikai, bet kaip tik dėl 
to, kad gyvename užsienyje, 
ypač JAV ir Kanadoje, galime 
padėti praverti savo tautai duris 
į NATO. O tam jau reikia di
džios vienybės. 

savo nuostatą, drauge kreip 
damiesi į Lietuvos Vyriausybę 
dėl Čečėnijos valstybės pripaži
nimo, jau paskelbė Vilnius, 
Druskininkai, Alytus, Pasvalys, 
Ukmergė, Utena, Kauno mies

tas ir rajonas. Panevėžio ra
jonas. Kenčiančios kalnu šalies 
užtarimo maldos skamba mūsų 
bažnyčiose ir kataliku jaunimo 
stovyklose vaikai rašo naiviai 

(Nukelta i 4 psl.) 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

6 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Todėl pasidaviau likimui, 
tiksliau tariant UNRRA įsakymui. Tačiau pasipriešini
mo kiek rodžiau. Kambario nuomą Nageliams toliau 
mokėjau (ką žinai, gali prireikti grįžti) ir atsisakiau mie
goti tose stovyklose keliais aukštais laipsniuojamose 
lovose. 

Pavyko. Mažą ir atskirą kambarėli gavome du 
viengungiai, viešai apsikelbę svarbiais, taigi privilegijuo
tais asmenimis. įsikūrėme antrame pastato aukšte lyg 
viešbuty: vienas langas, vienerios durys, vienas stalas, 
viena kėdė, dvi lovytės. Svarbiausia, niekas nešimais*. 
O tie du bajorai buvo Cezaris Surdokas ir Vytautas 
Volertas. 

— Ar prisimeni mane? — užklausė Cezaris, kai ji 
Kemptene sutikau. - Aš tave, vaikelį, gerai įsidėmėjau. 

Prisiminiau ir aš. Kai įstojau į Alytaus gimnaziją, 
Cezaris jau buvo aštuntoje klasėje. O kas nepažins tokių 
didikų? Be to, po kelerių metų Cezaris Surdokas, gar
bingas studentas, buvo grįžęs į Alytų ateitininkų 
moksleivių lankyti. 

Iš tikrųjų privilegijų prasyti turėjome pagrindą. A i 
tada jau buvau ne tik gimnazijos mokytojas, bet ir visos 
stovyklos švietimo vadovas, o per Cezarį į stovyklą atei
davo gaivūs skersvėjai su deguonimi — žinios ii ] 

Jis tada prilygo Šių dienų CNN (Cable News Network) 
vyriausiai galvai. Vėliau, kai beveik po metų stovyklą 
perkėlė į Pilies kareivines, vėl abu įsikūrėme viename 
kambarėlyje, kuriame dabar buvo vienas langas, viene
rios durys, bet jau du maži staliukai ir dvi kėdės su 
dviem lovomis. Su Cezariu išsilaikiau beveik trejus 
metus, kol palaimingai baigėsi mano viengungiška bui
tis. 

Su juo, su tuo doru dzūku nuo Simno, manpažįstar a 
i i Alytaus laikų, kai a i buvau dar vaikelis, o jis jau 
vyriškai atrodė, gražiai kalbėdavo dauguma stovyklos 
gyventojų Jis valdė didoką įmonę, vertinant stovykliniu 
mastu. Tarp įmonės turto buvo geras radijo aparatas, 
rašomoji mašinėlė ir rotatorius. Tasai radijo priimtuvas 
stovėjo užkištas pusrūsy, beveik paslėptas, kad arti 
nesimsitytų smalsuoliai. Cezaris sėsdavo prie svarbaus 
aparato, klausydavo žinių, i i viso pasaulio tan aparat an 
suplaukiančių, jas užsirašydavo ir baisiai nervindav -i, 
ar teisingai užsirašė Kai grįždavo kambarin, aš jau 
rengdavausi į lovą. įeidavo pavargęs, blokšdavo ant 
staliuko užrašus su pieštuku ir padejuodavo: 

— Užtenka! Mesiu šį užsiėmimą. Užtenka! Kasdien 
galvą skauda. 

Bet jam neužteko to užsiėmimą Radijas Cezariui 1 <o 
artimu bičiuliu. Be to, ant grindų jis laikė didelę krūvą 
laikraščių, kuriuose taip pat nirtulingai krapštydavosi. 
Su visomis žiniomis ryte keliaudavo prie rašomos « 
mašinėlės ir diktuodavo i i savo užrašų. O Angelė 
Skladaitytė arba Regine Radžiūtė barškindavo jau gar
bingą amžių pasiekusia mašinėle. Cezario žodžiai taip 

įsikaldavo į rotatoriaus matricas. 
Tada prasidėdavo kitų specialistų darbas. Jonas 

Skladaitis, spaustuvės direktorius, padedamas Maci
jausko ir Peniko (čia ne Domas Penikas, kuris leido 
„Mūsų kraštą"), atsukdavo rotatoriumi arti šimto 
„Dienos naujienų" ir jas išnešiodavo prenumeratoriams. 
Taip buvo išlaikyti visi spaudos bruožai: redaktorius, 
spaustuvė, platinimas, prenumeratoriai. O. Cezaris, 
atlikęs redaktoriaus pareigas, ruošdamasis filosofijos 
pamokoms gimnazijoje, kurioje dėstė, švelniai 
išsitardavo: 

— Užtenka! Mesiu šį įsipainiojimą „Dienos nau
jienose". 

Jo įmonė prasidėjo kukliai. Pradžioje tik vieną 
mašinėle parašytą egzempliorių kabindavo ant sienos. 
Skaitytojų susigrūsdavo tiek daug, kad kol prieidavo 
paskutinieji, žinios jau būdavo pasenusios. Taigi 
visuomenė reikalavo organizacijos plėtimosi iki 
prenumeratorių ir „Naujienų" pristatymo į stovyklą 
lovų antrus ir trečius aukštus. 

Naujienoms žinias prie radijo aparato ir iš vokiškų 
laikraščių Surdokui padėdavo rinkti labai kuklus 
lituanistas, Jonas Mikeliūnas. Jis kartais atlikdavo net 
redaktoriaus pareigas, taip pat nusiskųsdamas. 

Surdokas turėjo dar vieną užsiėmimą. Sekmadie
niais, jau po vakarienės, valgyklos salėje susirinkdavo 
didokas būrys stovyklos gyventojų, daugiausia vyrų. 
Jiems Cezaris skaitydavo paskaitas — duodavo pasaulio 
įvykių, ypač politinių, savaitinę apžvalgą ir atsakydavo 

į klausimsu. Šiuose susirinkimuose kiekvienas ban
dydavo įspėti savo ateitį: kaip pasaulio galiūnai rytoj 
elgsis, kada jie atakuos SSSR, kada galėsime jau pra 
dėti artėti prie Kybartų, kad grįžtume į namus Kybar 
tai tada buvo laikomi lyg vartais į dangų. Aš 
manydavau, kad Cezaris tiktų būti Lietuvos Užsienio 
reikalų ministru — taip gerai buvo informuotas pasaulio 
įvykiuose. 

Šalia „Dienos naujienų" jį prikalbinome išleisti ir 
kultūros žurnaliuką, tuo pačiu rotatoriumi spaus 
dinamą, tiems patiems spaustuvės darbuotojams talki 
nant. Ir štai atsirado „Alguvos baras", neperiodinis, la 
bai svarbus Kemptenui ir — taip galvota — visam 
pasauliui. Bendradarbiavo prof. St. Kolupaila, prof. A 
Darnusis, prof. J. Paltarokas, pik. J. Andrius ir daug 
nežinomų pavardėlių Šiame darbe Cezariui talkino 
redakcinė kolegija, paruošusi, rodosi, keturis žurnalo 
numerius. 

Kempteno stovykloje laikėsi du tūkstančiai lietuviu 
įvairumas buvo didelis, tačiau dominavo inteligentija 
Ir profesoriai, ir generolai, ir ministrai, ir kanauninkai, 
ir gydytojai, ir aktoriai, ir solistai, ir menninka;. ir tokie, 
ir kitokie. Tame pačiame ar gretimame kambary gyven
davo buvęs direktorius ir ūkininkas, buvęs karininkas 
ir eilinis kareivėlis. Šis kelerių metų artimas ben
dravimas atrodė, kaip didelė žmonių pažinimo mokykla 
išdiduoliams, kad jie sukukletu. ir prastuoliams, kad jie 
į viršų pakiltų. Tai gal vienintele stovyklinio gyvenimo 
tetgiamybe. ( B u g d a u R i a u ) 
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KATALIKIŠKOS 
MOKYKLOS LIETUVOJE, 

TIKSLAS IR LRKŠ PARAMA 
J A D V Y G A DAMUŠIENĖ 

Sovietinio palikimo nuosėdos 
tebetroškina dar ne vieną mūsų 
t a u t i e t j L ie tuvo je . K r i k š 
čioniško dvas ingumo s toka 
teikia daug sunkumų doram 
žmonių gyvenimui. Katal ikų 
Bažnyčia šiandien didžiausias 
rūpestis yra atgaivinimas tau
toje tikėjimo, kur is st ipriai 
apneštas ateizmo dulkėmis. 

Savo misiją vykdyt i , do
rovingą gyvenimą tautoje ugdy
ti. Katal ikų Bažnyčia stengiasi 
per mokyklas. Visas dėmesys 
šiandien yra nukreiptas į au-
gančiąją kartą. Todėl, Bažnyčios 
skat inami, sovietinės mokyklos 
mokytojai, kurie dar buvo išlikę 
„sveiki" ir išlaikę mokytojo 
pašaukimo dvasią savyje — 
mokyti ir ruošti dorą, išsila
vinusį žmogų tautai , j au 1992 

"m. susibūrę įsteigė Katal ikų 
, pedagogų sąjungą. 

Ne visi įstojusieji į katalikišką 
mokyklų pedagogų sąjungą 
t i k s l i a i s u p r a t o K a t a l i k ų 
Bažnyčios jiems patikėtą misiją 
— mokyti ir auklėt i krikš
čioniškos pedagogikos princi
pais jaunąją kartą — tiesai, 
te is ingumui ir ar t imo meilei. 

^Pat iems mokytojams dar buvo 
reikal inga Evangelizacija, kad 
be savo mokslinės veiklos bręs-

"' tų dvasiniai ir doriniai ir kad jų 
darbuose atsispindėtų katalikiš
kos mokyklos ugdymo dvasia. 

,„ v Neseniai įvykusioje katali-
kiškų mokyklų pedagogų konfe 

2 rencijoje Lietuvoje (balandžio 
» mėnesį), arkivyskupas Sigitas 
* Tamkev ič iu s , sve ik indamas 
Z dalyvius, sakė, kad be viso to, 
Z kas yra gera Lietuvoje, y ra ir 
V k a t a l i k i š k ų mokyklų peda-
5 gogai. „Katalikiškos mokyklos 
; tapo žiburiais ir y ra neat-
Z siejama Bažnyčios misijos dalis, 
Z ugdant dorus, dvasingus ir 
* kilnius žmones"— sakė jis ir iš-
; reiškė viltį, kad katalikiškos 
; mokyklos prisidės prie pilno 
I krikščioniško ir tautinio Lletu-
* vos atgimimo". 
- Konferencijos metu buvo dė-
; kotą ir užsienio lietuviams, ir 
• kata l ikiškoms šalpos organi-
T zacijoms už finansinę paramą. 
• Remdamos A.P.P.L.E. mokytojų 
; kursus ir katalikiškų mokyklų 
I mokytojų stažuotes užsienyje, 
l jos vykdo reikšmingą darbą, ne 
• tik Lietuvos augančios kartos 
; doroviniam kilimui, bet ir pačių 
'. pedagogų dvasingumo tvirtėji-
I mui. 

Visi šie Katalikų Bažnyčios 
; rūpesčiai Lietuvoje savaime 
; paliečia užsienyje gyvenančius 
'. l ietuvius. Katalikų Bažnyčios 
• narius. 
;•_ Pa rama katalikiškoms mo-
_̂ kyk loms ir v a r g s t a n t i e m s ; 

aprūpinimo vaistais ir religi
niai? re ikmenimis , užsienio 
literatūra, spausdinimo, rašymo 
priemonėmis ir popieriui; taip 
pat rekordavimo priemonėmis ir 
kitokiais būdais keliančiais ir 
ugdančiais taut inį sąmonin
a m ą ir dvasingumą, kuris 
visada buvo ir tebėra pagrin
dinis LKRŠ pirmumas per visus 
35 jos egzistencijos metus. 

Iki Lietuvos Atgimimo, kai 
mūsų žeme dar buvo mindžio
jama sovietiškojo bato, kai KGB 
su mūsų tautos išgamomis, stri
bais, naikino tautą ir laikė 
Katal iku Bažnyčią nuolatinio 
r.eroro baimėje. LKRS ir jos 
,Kurtas Lietuvių informacijos 
centras buvo vienintelė lietuvių 
institucija šiapus Atlanto, kuri 
ištvermip.crfi ir labai efektingai 
rūpinosi sąžinės kaliniais Lietu
voje, sugebėjo prasiveržti per 
geležinę uždangą, ir teikti jiems 
moralinę bei materialinę para
mą ..Lietuvos Bažnyčios Kro
nika", ateidinėdama iš Lietuvos 

per didžiausius pavojus į mūsų 
laisvąjį pasaulį, pateikdavo visų 
įvykių Lietuvoje žinias. LIC 
dėka ir LKilŠ finansinė para
ma, buvo skleidžiama visam pa 
šauliui įvairiomis kalbomis apie 
esamą padėtį Lietuvoje. Finan
sinė tam darbui parama gausiai 
ėjo ne vien iš lietuviškos vi 
suomenės, bet daug jos ateidavo 
ir iš amerikietiškų šalpos fondų. 

Šiandien, sovietų nualintoje ir 
jau „savų" nesąžiningų valsty
bės pareigūnų išnaudojamoje 
Lietuvoje, parama labai reika
linga. Užsienio lietuvių parama 
daugiausia ir eina žmonių bui
tinio gyvenimo sąlygų pagalbai. 

Normaliam žmogaus gyveni
mui reikia ir duonos, ir apran
gos, ir namuose šilumos žiemą, 
bet reikia ir dvasinių vertybių, 
kurios padėtų tapti visapusiška 
asmenybe. Šis ir yra Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje didysis 
rūpestis. J am atiduodamas spe
cialus dėmesys ir darbas. Per 
katalikiškas mokyklas augan
čias jaunosios kartos auklėjimu 
ir ugdymu stengiamasi atgauti 
tautoje dvas ingumą, kuris 
t a r n a u t ų graž ia i Lietuvos 
ateičiai. 

.Lietuvoje jau yra 5 pradinės 
ka ta l ik iškos mokyklos , 12 
aukštesniųjų ir 6 aukštosios 

Pedagoginio lit. instituto garbės diplomu pagerbta sol. Aldona Buntinaite 
už daugelį metų puoselėtą lietuvišką dainą ir prisidėjimą prie Mažosios Lietu
vos paveldo išlaikymo. įteikimas buvo birželio 1 d. instituto mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse. Diplomą įteikia instituto rektorius dr. Jonas 
Račkauskas. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

ČEČĖNIJA, KANČIOS 
SESUO 

(Atkelta iš 3 psl.) 

paprastus kreipimus į Seimą, 
Prezidentą, Premjerą, prašyda
mi nenusigręžti nuo Čečėnijos 
skausmo... Ak, mažieji princai, 
kad tik išlaikytų savo sielų 
karališkumą, kol užaugs, kol 
patys įvairiuose postuose galės 
daryti atsakingus sprendimus. 
Saugok, saugok, Lietuva, savo 
sveiką donkichotizmą, galbūt 
didžiausią vertybę, kurią tu 
savo gelmėse neši „pragmatiš
kai" šaltam šių dienų pasauliui. 

Vasarą politikus ir nepoliti-
mokslo institucijos. J a s lanko kus sukrėtė desperatiška Sami 
apie 5,700 mokinių, jose dirba iį0 Basajevo akcija — Pietų Ru-
apie 700, šiam darbui paruoštų, 
mokytojų. Sąlygos darbui 
sunkios: t r ū k u m a s įvairios 
mokyklinės medžiagos stabdo 
planus ir kasdieninio darbo 
eigą; vargingų šeimų alkanų 
vaikų pamaitinimas kelia di
delę problemą, nes alkano vai
ko imlumas mokslui labai nu
kenčia; katalikiškos spaudos lei
dinių stoka jaunimui palieka 
tuštumą, į kurią stipriai skver
biasi, ir ją užpildo, nedoro 
turinio spauda bei įvairių sektų 
vilionės. Tos visos blogybės kaip 
piktžolės netręšiamoje dirvoje 
auga, plečiasi ir klesti. Pro
blemos didelės, ne tik stab
dančios, bet ir žlugdančios 
žmonių dvasinį kilimą. 

Šiais rūpesčiais gyvena ir 
JAV esanti Lietuvių Katalikų 
religinė šalpa, kuriai vadovauja 
vysk. P. Baltakis. Š.m. Sekminių 
dieną, LKRS tarybos suvažia
vimo metu, buvo keliamas 
susirūpinimas sumažėjusio
mis aukomis LKRŠ. Parama 
Lietuvai i š s i sk i r s t ė labai 

sijos miesto Budionovsko užėmi
mas, masinis įkaitų paėmimas, 
privertęs Rusiją sugrįžti prie 
derybų stalo. Pasaulinis valdžių 
ir medijų pasibaisėjimas čečėnų 
diversija vis tik pademonstravo, 
kokia neadekvati reakcija į 
nesulyginamų mastų veiksmus: 
kai buvo subombarduotos be
veik visos čečėnų gyvenvietės, 
žuvo tūkstančių tūkstančiai 
civilių gyventojų, demokratijos 
sargai neįžiūrėjo terorizmo; kai 
į kalnų tarpeklius įvaryti čečė
nai įvykdė Budionovsko diver
siją, reikalaudami nutraukt i 
karą ir atnaujinti derybas, im
ta šaukti apie „smogikų žiauru
mą". Kodėl gi tokios nevienodos 
matavimo sistemos taikomos? 
Su visa užuojauta abiejose pu
sėse nekaltai nukentėjusiems, 
šioje vietoje nenorom prisimena 
scena iš „Zorro", neišmoningo 
paauglystės filmo apie tei
singumo ilgesį oficialiai sank
cionuoto smurto aplinkoje. Vie
nišas protestuotojas, korum-
puotos valdžios persekiojamas 

asmeniškai ir, žinoma, daugiau kaip nusikaltėlis, užklumpa j 
materialinei žmogaus būklei pa- diktatorius pretenduojantį pul-
gelbėti. Tokia parama džiugina 
duodantįjį, nes j is tuoj pat mato 
savo paramos rezultatą. 0 dva
siniam žmogaus atsinaujini
mui duota parama greitų rezul
tatų neparodo — reikia laiko, 
darbo aukos ir šventos kantry
bės. Šiam tikslui duodama para
ma stiprina pamatus gražiai ir 
dvasingai Lietuvos ateičiai. Tai 
ne trumpalaikė ir ne reklaminė 
parama, bet ilga ir nuolatinė 
parama tikslui, iki bus pakan
kamai paruoštas žmogus doram 
gyvenimui. Ateinančios kartos, 
kurios džiaugsis savo tautos 
doru gyvenimu, įvertins. Tai 
bus atpildas dabar teikiamoms 
aukoms. 

Pasirinkdami savo aukai pir
mumą, įjunkime LKRŠ. Iš jos 
auka paskirstoma Lietuvos 
Bažnyčios darbams pagal vyk
domo darbo reikalingumą ir 
svarbą. Parama katalikiškų mo
kyklų darbui ir siekiams yra 
vienu svarbesnių uždavinių 
Bažnyčiai. 

Apsisprendusiems eiti į šią 
paramą, duodamas adresas kur. 
kam ir kaip rašyti: LCRA, 351 
Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207. 

k in inką , besi tyčiojantį iš 
merginos, priverčia atsiklaupti 
prieš ją ir atsiprašyti (šmaikštus 
smūgis špagos plokštuma: „Ant 
abiejų kelių, pulkininke!") I 
smurtautojo protestus, esą Zorro 
elgiąsis ne pagal r i terystės 
taisykles, nes užpuolė iš už 
nugaros, tas juokdamasis at
sako: „— Bet juk aš esu ban
ditas!" 

Niekas nekreipia rimto dėme
sio į Rusijos karo nusikaltimus 
Čečėnijos žemėje, kai tuo tarpu 
iš čečėnų reikalaujama laikytis 
visų tarptautinės teisės kodek
sų. Antra ip — vilnija per 
žemynus pasipiktinimo šūks
niai: teroristai! banditai! O jūs, 
ponai, į kruvinus supervalsty
bės tankus akį užmestumėte, jos 
kareivėlius (prie Samaškų ma
sinių kapų ir kitur) pakontro
liuotumėte! Ir nors joks geras 

Čekiai rašomi LCRA (tai 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid). Auka nurašoma nuo fede-
ralinių mokesčių. Jei norima 
specialiai duoti auką alkano 
vaiko pamaitinimui, „memo' 
ei lutėje ant čekio r a š o m a 
„Lunch". 

tikslas nepateisina blogų prie
monių, net ir šiame purviname 
karo siaube negali nepripažinti 
čečėnų pusei savito kilnumo, 
kurio dažnai taip pasigendi 
didžiųjų pasaulio tvarkdarių 
veiksmuose. Pakartotiniai Dž. 
Dudajevo kvietimai spręsti kon
fliktą derybų keliu, jo kreipi
mąsi į Rusijos ir pasaulinę ben
driją, po baisių netekčių stebi
nantys santūrumu ir geranoriš
ka išmintimi, globalinis pro
blemos matymas, atsiribojimas 
nuo keršt ingų akcijų („Aš 
visada smerkiau visus smurto ir 
teroro veiksmus"), pasitikėji
mas Dievu, dvasinio prado pa
brėžimas tautos pasipriešinime) 
„Rusija niekada Čečėnijos ne
įveiks, nes čečėnai tur i tai , ko 
rusai netur i — tikėjimą ir 
dvasios jėgą" tame jaut i gyvą 
žmogaus širdį, t ikrumą ir skau
džią ištikimybę pareigai, — 
dalykus nūna i re toka i su
t inkamus politikos labirin
tuose. Netgi po šiurpios Bu
dionovsko dramos, kalnuose pa
leisdamas autobusais atsivežtus 
įkaitus, Šamilis Basajevas atsi
prašo jų dėl artimųjų žūties, 
sakydamas, kad čečėnai netroš-
kę šios skriaudos, o tik karo nu
traukimo ir okupantų armijos 
išvedimo iš niokojamos savo 
šalies. Ar toks atsiprašymas — 
nuožmių grumtynių kontekste 
— nekalba apie išsaugotą dva
sios aristokratizmą? 

Liūdna, kilniaprasmė sim
bolika palydėjo ir tarptautinių 
žinių agentūrų pranešimus, kad 
naktį iš balandžio 21 į 22 d. 
raketa, nutaikyta pagal palydo
vinio ryšio telefono signalą, 
užmuštas Čečėnijos Respublikos 
Ičkerijos prezidentas Džocharas 
Dudajevas. Tuo metu, kai jis 
kalbėjosi su Rusijos Dūmos 
atstovu dėl taikos... Taigi šauta 
į žodį — akivaizdžiai parodant, 
kad pavojingiausias būtent jis, 
o ne čečėnų ginkluotė, kurios at
sisakymas Maskvos laikomas 
nekeičiama derybų sąlyga. Čia 
turbūt ir išryškėja visas repre
sinių pastangų absurdas — nes 
kas kuomet pajėgė sušaudyti 
žodžio tiesą ir dvasią?! Kalnų 
tautos gėla vėl aidu atsiliepė 
Lietuvos maldose ir užuojautoje, 
kad XX amžiaus pabaigoje iš 
lėktuvų moderniausiomis prie
monėmis medžiojamas žmogus. 
Tačiau virš tragiškos lemties 
plevena ir kažkokia ramybė. 
Prezidentas ištesėjo pažadą, 
ištartą pačioje agresijos pradžio
je: „Buvau, esu ir būsiu su savo 
tauta, kas beištiktų Čečėniją". 
Dabar šito iš jo jau niekas 
neatims, jo nepalauS ir nepaže
mins (kaip bedvasės ideologinės 
sistemos žūtbūt nori padaryti su 
savo priešininkais). Dabar jau 
jis — Amžinybei, savo tautai ir 
istorijai. O prezidento įgaliojimų 
perėmėjas Zelimchanas Jandar-
bijevas (beje, anksčiau lankęsis 
Lietuvoje ir davęs interviu 
katalikų spaudai), atsakinėda 
ma.s į pirmuosius žurnalistų 
klausimus dėl niūrokų perspėk-

ATLEISK! 

Atleisk man, Lietuva, kad pa
likau, kad išdaviau Tave. Aš 
palikau Tave, kada manęs tik
rai Tau reikia. Tu sopuly, Tu 
žaizdoje, Tu alkana, pikta, ne
atiaidi. Padėt pasveikt Tau 
reikia. O kas padės, jei mes visi 
Tave paliksim? Kas? 

Pabūgau, pavargau... Ramy
bes noriu, gero miego. Ir džiaug
tis noriu dar... 

O kaip kiti? Ar jie dar nepa
vargo? Ar to paties netrokšta, 
kaip ir aš? Bet vis t ik jie su 
Tavimi?! 

Pabėgt norėjosi nuo skurdo, 
vargo ir vaidų. Ir užsimiršt 
norėjos.. Bet ar t ikrai galiu? 
Taip, kūną greit pasotinti gali. 
O sielą? Ja i reikia daug ir 
tiek nedaug kartu... Tik būti tuo, 
kuo tu gimei, esi. Tik būti tarp 
savų — gerų, gražių, piktų ir 
pavydžių. Bet ir taip pat labai 
godžių ir žingeidžių, gilių, 
prasmingų, ir tuo pačiu metu 
gana dažnai taip nelaimingų. 
...Girdėti savą kalbą, muziką ir 
juoką. Daryti ką tikrai t u moki 
ir suvoki. 

Ar daug aš noriu? 
Taip, per daug! Kiekvienas 

noras, jausmas turi savo kainą. 
Taip pat ir išdavystė. Ilgai turi 
už ją mokėt. Be nuolaidų! Pačia 
aukščiausia kaina — kančia 
savąja. 

Man gaila, Lietuva, Tavęs, — 
skurdžios ir alkanos. Ir šiandien 
aš matau akis — vaikų, senelių 
— liūdnas, gilias, prigesusias. Ir 
tas rankas ištiestas ir galvas 
nuleistas... Nes gėda... Prašyti 
gėda... Kodėl prašyti? Nes gy
vent i noris . Tiesa, j au ne 
visiems. Kiti dangaus jau šau
kiasi, ar pragaro. Vis viena. 
Ištvert sunku. Ir nebėra jėgų. 

Man gaila, Lietuva, Tavęs, 
nes gir tumu esi apsvaigus. Nes 
kartais — taip lengviau. Už
miršt ir užsimiršt. Sekundei. 
Nors t rumpam. Kad nereikėtų 
galvoti, kaip sunku, kad nieko 
negali pakeisti. Nes mažas tu 
esi. Galiūnai sotūs. Nemato jie, 
k a d kąsn į n e r e t a i rand i 
šiukšlyne. 

Nenoriu teisti, Lietuva, Ta
vęs, kad svaiginies. Suprast, 
padėti noriu. Prikelt gyvenimui 
vaikus Tavuosius pamaitinti. 
Tik gerumu, gyvenimui prikelt 
Tave mes galim, tik širdimi, ne 
smerkimu. Bet kartais — tik 
nuteist lengviau... 

Atleisk man, Lietuva, kad pa
likau Tave. Bet ar tikrai aš 
palikau? Jei naktimis Tavęs 
šaukiuosi, tad ar ne su Tavim 
aš? Tavimi dar gyvenu. Tu nak
timis man skauduliu sugrįsti. 
Su artimais, brangiais žmonėm 
ir vaizdiniais. Neteisk manęs, 
kad aš dabar ne su Tavim, nes 
aš save teisiu kiekvieną dieną. 
Pabėgti nuo savęs norėjau... 

Sugrįšiu vieną dieną aš. Juk 
net ir gandras, rudenį išskridęs, 
pavasarį savan lizdan į Lietuvą 
sugrįžta. Nepasilieka ten, kur 
šilta, sotu ir patogu. Matyt, yra 
kažkas daugiau, svarbiau. Jaus
mai ir pareiga? Tavęs jis neiš
duoda, Lietuva. Tad ar aš galiu? 

Sugrįšiu vieną dieną, aš tikrai 
tikiu! 

Aušra Hawkridge 
Seattle 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE R E A L E S T A T E 

S£ftL « 
REALMART U, Inc. 
6802 S. Pulmki Rd. 
Chlcago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patamauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bofc312-S8S«1Q0 
Ftac.312-Sa6-0M7 

Pager312-3OM0O7 

MISCELLANEOUS 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GRĖlt 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5969 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompkitarigfr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir, parduodame namus 
• Apartmer.tus ir Sėme, 
« Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
M SYVYStS MMMMMS. 

Agentas Frank ZapoRs ir Off Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai 

FRAMKZAPOUS 
320SV* Wėet S S * Street 

TeL (701) 424-MS4 
(312) M1-SSS4 

J K 8 CONSTRUCTION 
,'Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-989-2888. 

COCDUICLJ. 
3 A N K . C R LJ 

MICHICAN 
COLDWELL BANKER RRST AMEMCAN 

I 0 N . VVhlttaJcerSt. 
N e w B u f l a J o , M I 4 f H 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tet. namų 618-756-1408 

bus. 616-46S-3SS0 
fax. 616 469 6448 

v.m. 616 489 7234 
Perkant ar parduodant 

' namus • žemą • ūkius arba 
komercinę nuosavybe 

F O R R E N T 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

Cicero, IL 
kambarys su baldais suaugusiam 
asmeniui. Moderni virtuve, vonia, pri
vatus įėjimas; 2-as aukštas; $280 Į 
mėn. Skambinti 708-887-1708 arba 
palikt „mėsage". 

su šiluma, suaugusiems. Kreiptis 
7188 8 . Mozar t 

K 

MOVINC-KRAUSTYMAS 
P rofesstonakis patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

IEŠKO D A R B O 

Moterie I i Lietuvos Ieško bet 
kokio darbo šeštadienį ir sekma
dienį. Tei. 312-847-5583 

Išnuomojamas S kamb. butas 
ramiame name. $525 į mėn. -f 
$525 ..deposit. To l . 
312-471-0811. 

H E L P VVAMTED 

(sunkveži
mių ir automobilių remontui bei 
dažymui. Kreiptis: Stove La-

tol . 708-398-1818. 

tyvų, vėl taip neįprastai politi
niam sekul ianzmui — ir taip ar
timai tikrajai mūsų senelių iš
minčiai — pareiškia: „Ateitis — 
Dievo rankose". Ne žmonių. Ne 
ginklų. Ne tariamai galingųjų... 

Ak, Čečėnija, kančios sesuo... 
Kaip netikėti, kad Tavo motinų 
su meile kartojami įsa ir Mi-
riam vardai pasieks Gailestin
gumo sostą? 

Ir tuomet, kaip viena seniau
siųjų Tavo legendų skelbia — 
kai jau atrodys pats beviltiš
kiausias metas — iš kraujo eže
rų pražys nuostabios žydros 
gėlės, ir būsi Tu laisva, tauri ir 
klestinti... 

(Pabaiga) 

DRAUGE GAUNAMOS ANGLU KALBA 
KNYGOS 

ENGUSH - LITHUANIAN DICTIONARY. V. Ba
ravykas. Apie 30.000 žodžių. 590 psl. . . $20.00 

LITHUANIAN — ENGUSH DICTIONARY. B. 
- Piesarskas, B. Svecevičius. Apie 27.000 žo

džių. 511 psl $15.00 
LITHUANIAN SELF—TAUGHT. Marlborough's. 

M. Variakohytė-lnkeniene. 144 psl $4.00 
HELLINICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė 

Garbštinė. 255 psl $13.00 
BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 pel. $12.00 
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142 

psl $5.00 
LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Joseph 

Ehret. 51 psl $350 
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191 

psl $8.00 
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 

Vai. Ramonis. 79 psl $5.00 
- FIGHTERS FOR FREEDOM. Atsiminimai. J. Dau

mantas. 279 psl $10.00 
POPULAR LITHUANIAN RECIPES J. Dauž-

vardis. 128 psl $7.00 
SVETUR OR AVVAY FROM HOME. Romanas. 

Linus F. Fike. 419 psl. ...T.'. $17.95 
LITHUANIAN IN AMERICA Dr. A. Kučas. 349 pel. $10.00 

Psetabe. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti, 
sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75% nuo knygos kainos. 
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P A D Ė K A 
THE HONORABLE RICHARD J. DURBIN 

H o u s e of Representatives 
Dėkojame gerb. Kongreso Atstovui, kad jo pastangomis Lietuvos Respublikos suverenitetas buvo tinkamai pažymėtas JAV-bių Federalinės 

valdžios dokumentacijoje kaip "LH", o ne U.S.S.R "ACRIS" registrare, laisvojo pasaulio nepriklausomųjų valstybių tarpe. 

M ū s ų p a s t a n g o s ir l inkėj imai g e r b . RICHARD D U R B I N b ū t i i š r i n k t a m į JAV-b ių S e n a t ą 
IPSA INTERNATIONAL 

Direktoriai ir reprezentantai 

LAIŠKAI 
„ANTRAS KAIMAS" 

ČIKAGOJE 

Ir vėl ilgai lauktas „Antras 
kaimas"! Vėl patyriau džiaugs
mą, apsilankęs liepos 3 d. Jau
nimo centre. Pirmoji dalis šiek 
tiek suneramino — juk tai ne 
„Antro kaimo" amplua. Vėliau, 
pasišnekėjus su Eugenijum Bu
tėnu, trupės vadovu, kodėl jis 
pasirinko ši Antano Škėmos 
vaizdelį, paaiškėjo, kad tai dėl 
didelės pagarbos ir sentimentų 
šiam, nelaiku pasitraukusiam į 
amžinybe, žmogui. Tai lyg ir 
pavėluota duoklė paskutiniam 
jo veikalui, tokiam nebūdingam 
rašytojo kūrybai. Šią ne per ge
riausią A. Škėmos dramą vis tik 
išgelbėjo E. Butėnas su savo 
trupe. Užtat antroje dalyje iš 
senų teatro deimančiukų patei
kimo publika tiesiog juokėsi iki 
ašarų. Reikia pasakyti, kad 
publikoje buvo nemažai jauni
mo. Tai dėl puikių aktorių, 
tiesiog profesionalių komikų, 
geros sceninės- laikysenos ir 
tikrai išradingos E. Butėno re
žisūros. Sunku ką nors iš jų 
išskirti. Visi jie verti savo 
pašaukimo. Pažangą padarė 
Tauras Bublys. Iš moterų bene 
geriausia Alida Vitaitė. Taigi 

. .linkiu ko geriausios kloties atei
ty ir kuo greičiau! 

Rimantas Juozas Sabataitis 
Chicago, IL 

NIEKO NAUJO .ANTRAME 
KAIME" 

Teko lankytis senokai bema
tyto „Antrojo kaimo" spektak
lyje. Maniau, kad jis ateis su 
nauja ir įdomesne programa. 
Turbūt daugelis nusivylė. Po 
Antano Škėmos „Kalėdų vaiz
delio", kai kurie žiūrovai net 
išėjo namo. 

Antroji dalis — linksmesnė, 
bet neapsieita be vulgarių 
žodžių, o kai kurie buvo kar
tojami net su „pasigardžia
vimu". Tai pigus, Amerikos 
televizijos veiksmų pakartoji
mas. Buvo ir gerų juoką suke
liančių vaizdelių nepanaudojant 
„gatvinių" išsireiškimų. Ačiū 
už juos. 

Mano, ir daugelio kitų, nuo
monė, kad „Antras Kaimas", 
turėdamas patyrusius vaidinto
jus sugebėtų pristatyti save su 
juokingais ir linksmais vaidi-

Iš Antro Kaimo pasirodymo liepos 3 d Jaunimo centre — A. Škėmos „Kalė
dų vaizdelyje" (ii kaires): Jonas Variakojis, Alida Vitaite ir Aidas Palu 
binskas. 

nimėliais iš lietuvių ir visuo
meniško gyvenimo, nepanaudo
jant vulgarių žodžių, kurie gal 
tinkantys alinėse, neblaivių 
žmonių draugystėje. 

Antanas Paąžuolis 
Chicago, IL 

NEVYKUSIAI PASIRODĖ 

Po gan blankios Tautinių 
šokių šventės tikėjomės atsigau
ti, dalyvaudami Lietuvos ir 
Kroatijos krepšinio rungtynėse. 
Tuoj po Mišių skubėjom į Rose-
mont Horizon sporto salę, kur 
susirinko apie 4-5 tūkstančiai 
žiūrovų. Daugumą sudarė lietu
viai. Pastebėjau daug lietu
viško, labai entuziastiškai nusi
teikusio jaunimo su vėliavomis 
ir švilpukais. Kroatų krepši
ninkai drausmingi išsirikiavo 
aikštėje ir pagarbiai stovėjo, 
grojant jų tautos himną. Tuoj po 
to moteris pradėjo giedoti 
Lietuvos himną, bet, deja, mūsų 
krepšininkų komandos nema
tėme aikštelėje. Kroatų koman
da pagarbiai stovi, o mūsų 
„žvaigždės" susibūrė aikštelės 
kampe, kaip kaimo bernai vaka-
ruškoje. Jie visai neparodė 
pagarbos savo tautos himnui. 
Mano nuomone, ta atsakomybė 
krenta komandos vadovui-tre-
neriui. Mums lietuviams buvo 
didelė gėda prieš svečius ir 
kroatus. 

Kokia drausmė, tokios ir 
rungtynės. Pirmąjį kėlinį 
lietuvių komanda laimėjo vieno 
taško persvara. Po pertraukos 
mūsų žvaigždės visai pasimetė. 
Klaidas darė tokias, kad, iš ša
lies žiūrint, atrodė, kad jie nori 
rungtynes pralaimėti. Kroatai 
bent ketvirtadalį taškų įmetė 
baudomis. O mūsų bent ketvir
tadalį nepataikė į krepšį. 

Tikiuosi, kad šios komandos 
vadovybė atkreips dėmesį ir 
nepadarys gėdos mūsų tautai 
olimpiados metu. Komanda be 
drausmės negali laimėti . 
Galima buvo pastebėti puikiai 
žaidžiantį Marčiulionį, Kurti
naitį ir kitus jaunesniuosius 
krepšininkus. Rungtynės baigė
si rezultatu: Kroatija — 69 ir 
Lietuva — 65. 

Noriu pastebėti, kad po pirmo 
kėlinio pertraukos metu tau
tinių šokių grupė iš Lietuvos la
bai gražiai pašoko keletą šokių. 
Tai verta dėmesio ir mūsų pa

garbos. Tokio lygio šokėjai 
tikrai atneša daug garbės ir 
pasididžiavimo mums ir mūsų 
tėvynei Lietuvai. 

Vytautas Jasinevičius 
Darien, IL 

VALIO PANEVĖŽIO 
„GRANDINĖLEI" 

Prieš dvi vasaras, kai Panevė
žy buvo A.P.P.L.E. kursai 
„Grandinėlės" koncertas Balči
konio gimnazijos kieme buvo 
tikra dovana Amerikos pedago
gams. Tą su mumis atsisveiki
nimo programą vaizdajuostėn 
jrasė klevelandiškis Algis Gied
raitis. Ji buvo pademonstruota 
Clcvelande ir Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. „Seklyčioje", 
deja, šio įrašo parodyti neteko, 
nes po pašnekesio apie A.P.P. 
L.E. bendrijos veiklą, sugedo 
televizijos aparatas. Tie, kurie 
gėrėjomės „Grandinėle" Lietu
voj, svajojom kaip ją atsigabenti 
šion pusėn Atlanto. Džiaugiuo
si, kad tautiečiai, suplaukę Tau
tinių šokių šventėn, galėjo pasi
džiaugti šiuo puikiu Lietuvos 
jaunimo ansambliu miesto cen
tre, Tautinių šokių šventėj ir 
galiausiai atsisveikinimo vaka
re — Jaunimo centre, Čikagoj. 

Ritonė Rudaitienė 
Oak Lawn, IL 

TIK PER DIEVO MALONE 

Kristus yra pasakęs apašta
lams, jei jūs nekalbėsite, tai 
akmenys kalbės. Už tai mes ir 
pabėgome kaip ambasadoriai, 
kad skelbtumėm pasauliui, SSR 
komunistų vykdomus žiauru
mus. Galbūt ir aš būčiau atsi
dūręs Sibire, bet Dievulis mane 
apsaugojo. 

Urbonavičių Plauginių dvaro 
Viduklės valsč., Raseinių apsk., 
aš buvau ūkvedys. Tėvas 
Boleslovas jau buvo miręs, tad 
savininkės buvo motina ir dvi 
dukros. Vyresnioji buvo agro
nome Janina, „Ūkininko pata
rėja" sukūrusi šūkį, „Laukinis 
žmogus laikraščių neskaito". Iš 
laikraščio „Ūkininko patarėjo" 
paskelbto konkurso Janina Ur
bonavičiūtė laimėjo pirmąją 

premiją, 100 litų. 
Nuo nelaimes napabėgsi. Iš 

vakaro birželio 14 d. buvom su
tarę važiuoti į Raseinius dviem 
vežimais. Vienas vežimas su 
dukra Ona veš parduoti javų, o 
su kitu vežimu važiuosiu aš ir 
agr. Janina, vešim karvę par
duoti. Bet ryte, senoji ponia 
pakeitė nuomonę ir sustabdė va
žiavimą į turgų. Prie Raseinių 
buvo ruošiamas aerodromas ir 
buvo gautas įsakymas, kiek ku
binių metrų privalom išvežti že
mės. 

Tad ponia pasakė, kad aš va
žiuočiau su darbininkais į aero
dromą pažiūrėti, kiek galima 
žemės išvežti, o kitą kartą galės 
vieni darbininkai važiuoti. 

Tai ir buvo ta birželio 14-toji. 
Grįžęs iš aerodromo, jau savi
ninkių neradau, jos jau 12 vai 
dienos buvo išvežtos į Viduklės 
geležinkelio stotį. Vietoj sa
vininkių buvo atvežti komu
nistų komiteto 3 asmenys. Jie 
man pasakė: „Žiūrėk, dirbk, 
kaip dirbai!". Dar paklausė, ar 
viskas pasėta? Aš atsakiau, kad 
dar linai nepasėti ir sėmenų 
neturim, reikia pirkti. Tuomet 
manęs paklausė, kiek reikia. 
Pasakius, kiek reikia, atsakė, 
kad rytoj atveš. 

Tą pirmą vakarą aš ėmiau 
kombinuoti, kaip pasiekti 
Viduklės stotį, gal pamatysiu 
savininkes. Pasiskundžiau, kad 
man skauda dantį ir rytoj noriu 
važiuoti į Raseinius pas dan
tistą. „Draugas" komunistas 
leido važiuoti, o aš turėjau savo 
dviratį, tad takais važiavau į 
Viduklę. Tą dieną, antradienį, 
buvo turgus, ir aš sutikau savo 
kumetes, grįžtančias iš turgaus. 
Taip ir pagalvojau, kad pasakys 
naujam savininkui, kad sutiko 
mane važiuojant į Viduklę. 

Važiuodamas link geležinkelio 
stoties, sutikau savo darbininką 
Tautkų, kuris pėsčias grįžo iš 
stoties ir jam pavyko pasimatyti 
su savininkėm. Jos ant greitųjų 
parašė man įgaliojimą ir padavė 
Tautkui, kad perduotų burmist
rui Henrikui Bugarevičiui, o jis, 
kad perduotų man. Dar prašė, 
kad atvežčiau maisto ir gėrimo. 

Tad aš apsisukau atgal į Vi
duklę, nupirkau, kiek galėjau ir 
atvežiau prie traukinio. Sargy
binis kareivis su durtuvu ant 
šautuvo leido paduoti, bet ne
leido kalbėti, liepdamas pasi
šalinti. Grįžęs namo, radau jau 
atvažiavusius su senienomis.. 
Išbarę kam važiavau į Viduklę, 
nusivežė mane į Viduklę, užda
rė į policijos daboklę, bet ryto-' 
jaus dieną paleido. 

Antanas Marma 
Chicago, IL 

KVIEČIA MOKYTIS 
LIETUVOJE 

Vilniaus vidurinė mokykla 
, .Lietuvių namai" kv ieč ia 
mokytis lietuvių kilmės vaikus, 
gyvenančius Amerikoje. Į I X 
klases priimami 7-17 metų 
moksleiviai, norintys mokytis 
lietuvių kalba, pateikę pareiš
kimą (tėvų, globėjų), gimimo 
liudijimą, išeito mokslo ir 
sveikatos pažymėjimus. Doku
mentai priimami nuo birželio 1 
iki rugpjūčio 15 dienos. Mokslo 
metų pradžia rugsėjo 1 dieną. 

Baigusiems dvylika klasių, iš
duodamas brandos atestatas, 
devynias klases — pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimas. 
Priimami ir nemokantys lie

tuvių kalbos. 
Susidarius reikiamam norin

čiųjų skaičiui, bus atidaroma 
XIII klasė, skirta svetur gyve
nančiai lietuvių kilmės jaunuo
menei, tais metais įsigijusiai 
išsilavinimą ne Lietuvoje ir gei
džiančiai pažinti lietuvių tautos 
kultūrą, istoriją, tradicijas, 
papročius, išmokti lietuvių kal
bos. Norintieji mokytis pateikia 
pareiškimą, asmens dokumen
tą, mokslo baigimo ir sveikatos 
pažymėjimus. 

Moksleiviai apgyvendinami 
bendrabučiuose ir maitinami 
valgykloje. Praėjusiais metais 
buvo 164 mokiniai. Išsamesnę 
informaciją teikia mokykla. 
Rašyti: Alfonsas Rūdys, Direk
torius, Vilniaus vidurinė mo
kykla „Lietuvių namai", Dzūkų 
g. 43, MTP Vilnius, Lithuania. 
Skambinti 3702/69-51-73 arba 
3702/69-54-73. Vilniuje 69-
51-73. 

E. Raisuotis 
D. Skučas 

Lietuvos Respublikos Seimo 
ir Amerikos (JAV) Lietuvių 

Bendruomenės Komisijos 
pirmininkai 

A.tA. 
Dipl. ekonomistas 

EDVARDAS STEPAS 
STEPONAVIČIUS 

Gyveno Clevelando priemiestyje Willoughby Hills. 
Sunkios ligos pakirstas mirė š.m. liepos 3 d. Palaidotas 

liepos 6 d. Visų Sielų kapinėse. 
Nuliūdę liko: žmona Joana, sūnus Kęstutis, marti 

Gidonė; anūkai: Darius su šeima ir Saulius ir proanūkė 
Amanda; seserys: Jadvyga Ilendienė, Stasė Savickienė; 
broliai: Zigmas ir Balys su šeimomis, brolienė Erika, mirusio 
brolio Vaclovo dukra Vida ir kiti giminės bei draugai. 

Sekmadieni, liepos 28 d. 
Nek.Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

1 1 M Koncctobruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis cttobrantas: Tėv.Antanas Saulaitis.SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
1:30 w- Liaudis* tekiai k dainos: P—— *•*-» SOOAUTO 
3:00 Nsringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuMdimas 
4:00 DMikjjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ u i Liatuvą 

UŽKANDŽIAI prias kaUonę namo 

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti -
pasikvieskite Ir savo draugus! 

£ 3 midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

DVEJŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ELENA BULKAITIENĖ 
Minint mūsų mylimos Žmonos, Motinos ir Močiutės, 

kurios netekome 1994 m. liepos mėn. 13d., mirties sukakti, 
šv. Mišios už velionę bus aukojamos š.m. liepos mėn. 14 d. 
10:30 vai. ryto St. Gabriel bažnyčioje, Milwaukee, Wl ir liepos 
mėn. 13 d. Lietuvoje — Vilniaus katedroje ir Jurbarko 
bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta dieną prisi
minti velionę Eleną savo maldoje. 

Nuliūdę: vyras, vaikai ir anūkas. 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

wi: ta 
IflDM A M 
LEN0ER 

- f t - * j 

l y n o i r m c 

DOKT SPENDIT AU SAVE SOMC AT 

MUTUAL ?ede**t SAVINGS 
AND lOAN A3SOCIATION 

2212 W CERMAK KOAD • O * *GO. I1INOIS 60608 PHONi{312) M7 7747 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ROMUALDAS ORENTAS 
Mūsų mylimas Sūnus, Tėvas ir Senelis mirė 1996 m 

birželio mėn. 8 d. ir buvo palaidotas birželio mėn. 12 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Liūdesy pasilikę, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo j Amžino 
Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mykolaičiui, kuris atlaike 
gedulingas pamaldas už jo sielą, palydėjo velionį j kapines ir 
pravedė maldas koplyčioje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Ron Lack už maldų pra 
vedimą koplyčioje 

Dėkojame Janinai Juknevičienei už atsisveikinimą 
kapinėse jurbarkiečių vardu. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą ir paaukojo. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių bei pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą 

Dėkojame Petrui Remeikiui, padėjusiam nešti karstą. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturime galimybes padėkoti. 
Dėkojame laid. direkt. S. C. Lack & Sons už malonų 

patarnavimą. 
Nuliūdę: motina, sūnūs ir anūkai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
PABAIGA 

Cicero Ethnic Fest — tai pir
moji vasaros šventė Cicero mies
te gyvenančių įvairių tautybių 
šeimoms, suruošta sumanios ir 
darbščios lietuvių kilmės mies
to prezidentės Betty Loren-
Maltese, įvyko birželio 28-30 d. 
Morton College žemės plote. 
Daug įvairių karnavalinių įdo
mybių ir žaidimų, daugelio tau
tybių maisto, visokių dirbinių, 
orkestrų ir šokių ansamblių. 
Sekmadienį 11 vai. r. buvo iš
kilmingoji dalis — vėliavų 
pakėlimo apeigos, kur ioms 
vadovavo mies to valdybos 
narys, lietuvių bičiulis John S. 
Kociolko. Jis pristatė miesto 
valdybos ir departamentų narius 
bei visuomenės organizacijų at
stovus, Illinois 43 distr. atstovą 
Jack L. Kubik, 22 distr. sena
torių Tom Walsh, ir miesto prez. 
Betty Loren. Apeigose dalyvavo 
pagalbinis policijos vienetas, 
skautai, ir devynių tautybių 
vėliavos, kurias nešė Morton 
H.S. mokiniai. Vėliavų eiseną į 
aikštę įvedė tautiniais rūbais 
pasipuošusi lietuvaitė Gintarė 
Januškevičienė. J. Kociolko 
pateikė kiekvienos vėliavos is
toriją ir spalvų reikšmę. Cicero 
l ie tuviams a t s tovavo ALT 
Cicero sk. pirm. Stasys Dubaus
kas ir LB apyl. pirm. Raimun
das Rimkus. 

BALFO RINKLIAVA PRIE 
BAŽNYČIOS 

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

Dr . Lilija I g n a t o n i e n ė , 
Chicago, IL, siųsdama „Drau
go" laikraščio prenumeratos 
mokestį, vėl pridėjo 100 dol. 
Nuo skaitytojų ir jų pagalbos 
priklauso to vienintelio lietu
viško dienraščio užsienyje atei
tis. Esame nuoširdžiai dėkingi 
dr. Ignatonienei už dosnumą ir 
auką. 

Vytas A r n a u s k a s , Omaha, 
NE. ne pirmą kartą yra atsiun
tęs „Draugo '" l a ik rašč iu i 
pagalbą, dabar vėl pridėjo 105 
dol. prie prenumeratos mokes
čio. Taip miela turėti dienraščio 
draugų net iš tolimos Ne-
braskos. Labai nuoširdžiai dėko
jame už dovaną. 

Šį sekmadieni nepamirškite 
užsukti į seselių kazimieriečių 
rengiamą vasaros šventę, kuri 
vyks vienuolyno motiniškojo 
namo sode, Čikagoje. Seselės la
bai visus kviečia atsilankyti, 
pas ivaiš in t i , pas ižmonė t i . 
pasilinksminti ir laimėti ver
tingų dovanų. Pelnas skiriamas 
seselių kazimieriečių pensijų 
fondui — senų ir paliegusių 
seserų išlaikymui. Šios pasiau
kojusios moterys visą savo 
gyvenimą pašventė artimui: 
mokė jaunąją kartą, slaugė 
ligonius ir dirbo kitus artimo 
meiles darbus, o dabar, sulau
kus senatvės, joms pačioms rei
kalinga parama. 

x Dėmesio! Šį šeš tadienį 
„Open H o u s e " — namas atvi
ra? apžiūrėjimui nuo 1 v. p .p . 
iki 4 v. p.p. ,.Deluxe" 5 kamb 
2 mieg. su 2 auto. garažu ,.con-
do". Adresas: 4131 W. 93 PL, 
Oak Lawn, IL. Daugiau in
formacijų gausite paskambinę 
Algiui L i e p i n a i č i u i , t e l . 
70H-447-3351 arba Linas Real-
ty. Chicago, tel. 312-890-5821. 
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Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos fondas, trumpiau tariant, 
BALFas buvo įsteigtas Ameri
kos Lietuvių Tarybos 1944 
metais. BALFo tikslas buvo ir 
tebėra šelpti vargan patekusius 
mūsų tautiečius. Okupacijos lai
kais BALFas šelpė net gulagų 
stovyklose esančius tremtinius. 
Tą tvir t ina buvę tremtiniai B. 
Gajauskas ir mons. A. Sva
rinskas. Šiandieną tikime, kad 
Lietuva laisva, bet varge pa
skendusi, todėl BALFas tebe
tęsia savo veiklą, tebetiesia savo 
pagalbos ranką reikalingiems. 
Ypač labai skursta tremtiniai, 
grįžę iš Sibiro, pensininkai, 
našlaičiai ir daugiavaikės šei
mos. Pagalbos prašančių yra 
daug, bet ne visus juos galima 
patenkinti . Daugiausia siun
čiami siuntiniai atskiroms šei
moms. Raštinė užversta laiš
ka is , p r a š a n t ben t kokios 
pagalbos. Tokių siuntinių yra iš
siunčiama labai daug. Visai tai 
paga lba i y ra re ika l ing i ir 
daiktai, ir pinigai, todėl BALFo 
skyriai, kaip įmanydami, telkia 
lėšas. Marąuette Parko skyrius 
jau kelinti metai rengia piniginį 
vajų vokeliais prie bažnyčios. 
Esame labai dėkingi parapijos 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui, 
kuris suteikia galimybę pra
vesti šią rinkliavą. Šiais metais 
rinkliava buvo pravesta taip: 
birželio 9 d. išdalinti vokeliai, o 
birželio 16 d. — surinkti. Nors 
birželio 16 d. buvo Sibiran iš
tremtųjų minėjimas, bet dau
gumas dalyvių suprato ir šalpos 
reikalą. Skyriaus pirmininko 
pranešimu, surinkta 2,158.50 
dol. Tai yra didelė parama 
BALFo šalpai. 

BALFo skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja klebonui, rin
kėjams ir geriesiems aukoto
jams. Girdisi priekaištų, kad 
BALFas pasenęs. Kiekviena or
ganizacija, kuri išsilaiko 52 
metus, jau yra pasenusi, bet jos 
nuoširdieji nariai, nors juos 
slegia metų našta, vis tiek dar 
sukauptomis jėgomis varo tą 
šalpos darbą pirmyn. Reikia ne
užmiršti ir darbščiosios BALFo 
Centro valdybos bitelės — Ma
rios Rudienės, kuri, po sunkios 
ligos atgavusi kiek jėgų, vėl 
rūpinasi vargstančiųjų reika
lais. Didelė padėka ir pagarba 
jai. Kad būtų daugiau tokių „bi
telių", ta i būtų lengviau dirbti. 

Taip pat BALFAs prašo visų, 
kurie tur i kokių daiktų: drabu
žių, avalynės ar patalynės, 
atvežkite į BALFo raštinę. 2558 
W. 69th gatvė, Chicagoje, viskas 
bus i š s i ų s t a r e ika l ingoms 
šeimoms vargstančioje tėvynėje. 
Dar kartą visiems ačiū, neuž
mirškite BALFo! 

Ant. Repšienė 

Užbaigtuvių pokylis 

Šis pokylis buvo Hyatt Regen-
cy O'Hare viešbučio didžiojoje 
pokylių salėje 1996 m. liepos 6 
d. vakare. 7 vai. buvo priė
mimas, o 8 vai. — vakarienė ir 
po jos šokiai. Pokyliu rūpinosi 
Irena Kerelienė ir jos komisija. 

Jau apie 7:30 ir priesalis buvo 
pilnutėlis puošniai apsirengusių 
taut. šokių šventės svečių. Jie 
gurkšnojo įvairius gėrimus ir 
šnekučiavosi. Buvo tiek daug 
vienoje vietoje linksmų, paten
kintų žmonių! Einant į salę, 
kiek tik akys užmetė, matėsi 
gražiai padengti stalai ir pasi
ruošę patarnauti padavėjai. Po
kylyje dalyvavo beveik 2400 
įvairaus amžiaus žmonių. Šį 
kartą visi tilpo vienoje salėje, 
kas buvo tikrai gražu, nes jau
nieji nesijautė atskirti. Šokiams 
buvo skirta gretimai esanti salė. 

Visiems susėdus prie stalų, I. 
Kerelienė pasveikino svečius 
JAV ir Kanados LB-nių bei or
ganizacinio komiteto vardu ir 
pakvietė Čikagos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kle
boną kun. Joną Kuzinską pakal
bėti maldą, po kurios visi pra
dėjo vakarieniauti. Bevakarie-
niaujant ir besišnekučiuojant, 
atvyko Lietuvos olimpinės ko
mandos šaunieji krepšininkai. 
Jie nuėjo į salės priekį ir ten 
juos apsupo fotografai. Ir staiga 
— jų nebėra! Net susigaudyti 
buvo sunku, kas čia atsitiko. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad galė
jo pabūti tik kelias minutes, 
nors jiems buvo palikta 31 vie
ta prie padengtų stalų. 

Po vakarienės I. Kerelienė 
kvietė kalbėti organizacinio 
komiteto pirm. Jūra tę Budrie
nę, kuri dėkojo visiems už atsi
lankymą, o organizaciniam ko
mitetui už nuoširdų ir sėkmin
gą darbą. 

I. Kerelienė pakvietė dar ir 
Lietuvos Kultūros min. Juozą 
Nekrošių prie mikrofono. Jis 
nuoširdžiai džiaugėsi taip įspū
dinga šokių švente, sakydamas, 
kad tai jam atrodo lyg „stebuk
las po Čikagos dangumi". Kvie
tė visus atvykti į 1998 m. Vil-

x TRANSPAK praneša: 
„Kovo mėn. Lietuvoje infliacija 
buvo 2.39c. Tai jau ketvirtas mė
nuo iš eilės, kai labiausiai 
brangsta maisto prekės. Kava, 
maisto produktai pabrango 
2.9%, o nuo metų pradžios šių 
prekių kainos pabrango jau 
11.3%". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS
PAK, 2838 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 
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niuje rengiamą dainų šventę, 
ten „susikabinti rankomis ir ap
kabint i visų mūsų mylimą Lie
tuvą!" 

Šventės organizacinio komite
to vardu Irena Kerelienė dėkojo 
pirm. Jū ra t e i Budrienei už jos 
kant rybę ir sėkmingai atliktą 
didžiulį darbą, sakydama: „Ji 
buvo mūsų kompiuteris ir dva
sia!" O organizacinio komiteto 
Kanados LB krašto v-bos atsto
vas Kazimieras Degesys įteikė 
dovaną. 

Tada I. Kerelienė dėkojo vi
siems ats i lankiusiems linkėda
ma malonaus vakaro ir smagiai 
pasišokti. Taip jaukioje nuotai
koje ir buvo baigtas šis pokylis. 

P a d ė k o s pamaldos 

Sekmadienį, liepos 7 d., šokių 
šventės dalyviai ir svečiai iš 
visos plačios Čikagos, atsilankė 
į ten vykstančias Padėkos pa
maldas Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir Lietuvių 
Evangelikų-Liuteronų „Tėviš
kės" bažnyčioje. 

Švč. M. M. Gimimo bažnyčioje 
k o n c e l e b r a c i n e s šv. Miš ias 
aukojo klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas su kun. A. Liepa, 
MIC (iš Marijampolės) ir kan. V. 
Zakarausku. Kun. J. Kuzins
kas pasakė ir šventei pritaikytą 
pamokslą. Mišių skaitinius at
liko Mar ius Polikaitis, giedojo 
choras, diriguojant A. Linui ir 
vargonuojant R. Šokui. 

Šv. Mišių pradžioje galingai 
nuskambėjo „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė". Visos choro 
giesmės gerai skambėjo, bet 
ypač jau t r i buvo „Dieve, Dieve, 
la imink mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą" ir iš G. Verdi „Nabuc-
co" operos vergų giesmė. 

Šv. Mišių aukas nešė tauti
niais rūbais Panevėžio „Grandi
nėlės" šokėjai: knygą, kankles, 
juostą, Rūpintojėlį, o duonos ir 
vyno auką — organizacinio ko
miteto pirm. J. Budrienė ir 
šventės meno vadovė V. Fabia-
novich. 

Šv. Mišių pabaigoje buvo pa
giedotas Lietuvos himnas ir visi 
skirstėsi , padėkoję Dievui už 
puikią šventę. Tik tų dėkotojų 
galėjo būt i ku r kas daugiau... 

O „Grandinėlės" šokėjai vėl 
sėdosi autobusan ir važiavo į 
Rosemont Horizon salę, kur jie 
turėjo šokti krepšinio draugiškų 
rungtynių tarp Lietuvos ir Kro
atijos olimpinių komandų per
t raukos metu. 

Aldona Šmulkštienė 

x A M E R I C A N TRAVEL 
S E R V I C E nuo liepos 13 d. 
š e š t a d i e n i a i s b u s u ž d a r y t a . 

(sk) 

Sk.unb in t i po h v 

Žinoma šeimininkė Aldona 
Š o l i ū n i e n ė su savo talki
ninkėmis rūpinsis sveiku moky
tojų studijų savaitės dalyvių 
maitinimu. Studijų savaitė bus 
Dainavoje rugpjūčio 4-11 d. Re
gistruotis tel. 708-301-6410. 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis. 
tel. 312-3805531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-300-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-421-2103. 

(skj 

Po garbes doktorato dr. Antanui Razmai įteikimo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. U kairės: 
universiteto rektorius prof. Bronius Vaškelis, Ale Razmienė, dr. A. Razma ir prof. Algirdas 
Avižienis. 

x Kauno miesto ansamblis, 
pavadintas prasmingu vardu — 
„Ainiai", a tvyksta į Čikagą ir 
koncertuos vietos lietuviams 
l iepos 21-ją Lemonte ir Čika
goje. Pasaulio lietuvių centre 
pasirodymas prasidės 12 vai., o 
Jaunimo centre — 4 vai. p.p. 
Visi kviečiami nepraleisti vie
nintelių šio ansamblio pasi
rodymų Čikagoje ir apylinkėse. 

(sk) 

GARBĖS DOKTORATAS 
DR. ANTANUI RAZMAI 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas š.m. birželio 19 dieną 
dr. Antanui Razmai suteikė so
ciologijos garbės daktaro laipsnį 
už jo ilgametę veiklą dėl lietu
vybės išlaikymo Amerikoje ir 
kaip Lietuvių fondo pradininkui 
bei ilgamečiam vadovui, Lietu
vai skirtos 1,150,000 dolerių 

ONOS PUČKORIŪTĖS LĖLIŲ TEATRAS 
GALERIJOJE 

Sekmadienis, birželio 30 d. nebuvo nei vieno. 
Stikniai. „Galerijoje" — sam
brūzdis. Šį kartą čia „šeimi
ninkauja" mažieji. Tai jiems pri
statomas lėlių teatro spektaklis 
„Undinėlė". Tai savarankiškas 
aktorės Onos Pučkoriūtės dar
bas, sukurtas H. K. Anderseno 
pasakos „Jūrų karalaitė" moty
vais. 

J i atvyko iš Lietuvos kur dir
ba Vilniaus m. profesionalaus 
„Lėlės" teatro aktore, ir savo 
atostogų metu parodė mums pa
tį naujausią savo darbą. 

Vaidinimo dekoracijos — tai 
didelė knyga — verčiant lapus 
keičiasi ir veiksmo vieta. Tai ir 
jūros dugnas, ir raganos namai, 
ir rūmų menė. „Undinėlė" vai
dinama popierinėmis, plokščio
mis marionetėmis. Retkarčiais 
ekrane mirga paslaptingas šešė
lių teatras. Visa tai pagaminta 
dviejų garsių Lietuvos daili
ninkų Vegos Vaičiūnaitės ir 
Vytau to Paka ln io . Muziką 
specialiai š iam spektakliui 
parašė kompozitorius Faustas 
Latėnas. Už šių trumpų infor
macinių duomenų slypi ilga
laikis ir įtemptas darbas, kurį 
jau spėjo įvert int i mažasis 
ž iūrovas . Ta i buvo t ikras 
džiaugsmas mažiesiems. Spek
taklio metu ir scenoje, ir žiūrovu 
tarpe emocijų netrūko. Vienin
telis priekaištas kurį išgirdo 
aktore po pasirodymo, buvo: „o 
kodėl taip trumpai". Abejingo 

Tai buvo vaidinimas. Būtent 
vaidinimas, kur susiliejo širdis 
ir reginys, judesys ir muzika. 
Kaleidoskopiškai keitėsi scenos, 
ritmai, nuotaikos. Daugiaplanė
je spektakl io kompozicijoje 
gimsta ir ryškėja didinga „Un
dinėlės" asmenybė. 

O. Pučkoriūtė nepasirinko do
kumentinio pasakojimo kelio. J i 
paėmė iš pasakos patį svarbiau
sią — nuostabų pasiaukojimo 
paprastumą, tragizmą ir didybę. 
Spektaklio pagrindas — emoci
nių vaidų pasaulis, o tai ir buvo 
pati spektaklio esmė. 

Praeis dar kuris laikas ir nau
jos afišos pakvies vaikučius į 
naujus spektaklius uždengda-
mos pirmojo spektaklio „Undi
nėlė" pavadinimą, bet mažie
siems niekada iš atminties 
neišdils „Jos" aidas. Tokia 
matyt lėlių teatro ypatybė — pa
likti pėdsaką mažųjų širdyse. O 
tai — svarbiausia. 

Ir baigiant, visų žiūrovų var
du, noriu padėkoti 0. Pučkoriū-
tei už išsaugotą savyje vaikystės 
tikėjimą, už grožio, tyrumo, 
tiesos pajautimą, už ieškantį ir 
svajojantį žmogų... 

Ačiū tau, Onute, už nuostabią 
šventę 

Pagal mažųjų žiūrovų ir jų 
tėvelių pasakojimus straipsnį 
spaudai parengė 

Asta Krištopienė 

sumos patikėtiniui. Garbės 
doktorato suteikimu dr. Anta
nui Razmai, kartu buvo pagerb
tas ir Lietuvių fondas, iš kurio 
100,000 dolerių paskirta Vytau
to Didžiojo universiteto biblio
tekai. 

Mokslo metų užbaigimo iškil
mėse teologijos garbės doktora
tas buvo įteiktas prel. prof. 
Antanui Rubsiui bei VDU studi
jas baigusiems 395 bakalau
rams ir 195 magistrams. Šias 
VDU iškilmes plačiau aprašė 
„Kauno diena" 1996 m. birželio 
19 d. laidoje. 

JAV bei Kanados lietuviai dr. 
Antaną Razmą gerai pažįsta iš 
jo darbų ir veiklos, ne tik Lie
tuvių fonde, bet ir JAV Lietuvių 
Bendruomenėje, Pasaulio lietu
vių fonde, Lituanistikos kated
ros steigime Illinois univer
sitete, vadovaujant Lithuanian 
Catholic Press Society direkto
rių tarybai, kuri leidžia „Drau
go" dienraštį, vadovaujant Pa
saulio lietuvių dienoms bei 
kitiems renginiams. 1995 m. jis 
buvo apdovanotas „Ellis Island 
Medai of Honor" už veiklą Lie
tuvių fonde. g_ » 

TAURAGĖS KLUBE 

Š.m. birželio 23 d. įvyko Tau
ragės klubo pusmetinis susi
rinkimas. Buvo apsvarstyti 
klubo atlikti darbai ir aptarti 
ateities planai. Susirinkimas 
patvirtino Justiną Šidlauską 
valdybos vicepirmininku. 

Ryšium su klubo veiklos 40 
metų jubiliejumi, nutarta ruošti 
sukaktuvinį pokylį, kuris vyks 
rugsėjo 15 d., 2 vai. popiet, 
Šaulių namų salėje, Čikagoje. 
Klubo valdyba iš anksto kviečia 
visus-narius ir svečius dalyvauti 
sukaktuviniame pokylyje. Infor
macijos teikiamos, paskam
binus Justinui Šidlauskui 708-
425-5395. L.J . 

Ona Pučkoriūtė lėlių spektaklio metu ..Galerijoje" 
Nuotr Ed. talaičio 

Susižavėję jaunieji žiūrovai stebi O. Pučkoriūtės lėliu teatro spektaklį „Undinėle" birželio 30 
d „Galerijoje". Stickney, IL Nuotr Jono Taaralaieio 

. 


