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Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — „Europos Komisijos 
nuomonė yra tik nuomonė, bet 
jokiu būdu ne galutinis spren
dimas", įsitikinęs Švedijos gy
nybos komisijos pirmininkas, 
Lare Danielsson. 

Jo vadovaujama komisija 
ketvirtadienį susitiko su Sei
mo pirmininku Vytautu Lan
dsbergiu bei Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto nariais, 
su kuriais kalbėjo apie Lietu
vos požiūrį į Europos saugu
mą, o taip pat aiškinosi, kaip 
Lietuva žiūri į bendradarbia
vimo vystymą šioje srityje. 

Susitikimo metu L. Daniel
sson patikino, kad Švedijos vy
riausybė, tvirtai remdama 
Lietuvos narystę ES, dės visas 
pastangas, kad ES valstybių 
vyriausybių susitikime Lu-
xemburge šių metų pabaigoje 
visos .trys Baltijos valstybės 
būtų pakviestos deryboms. 

„Narystė šioje organizaci
joje būtų politinė apsauga, ku
rios mes siekiame", sakė V. 
Landsbergis, kartu atkreipda
mas dėmesį į „magišką" ES 
narių skaičių 20, kurio negali-

peržengti, nepadarius ma 

struktūrinių organizacijos pa
keitimų. 

„Nereikia painioti narių su 
šalimis, siekiančiomis narys
tės", sakė Seimo pirmininkas 
ir išreiškė įsitikinimą, kad 
struktūrinė ES reforma įvyks 
žymiai greičiau, nei 20 valsty
bių taps šios organizacijos na
rėmis. 

V. Landsbergis taip pat at
kreipė dėmesį į vidaus padėtį 
Baltarusijoje. „Mes nebūkš-
taujame dėl kaimynų agresy
vių veiksmų mūsų atžvilgiu ir 
nesitikime tokių veiksmų, ta
čiau vienas iš kaimynų, einan
tis nelabai pageidaujama 
kryptimi, kelia nerimą", kal
bėjo Seimo pirmininkas. Jis 
priminė, jog šiam kaimynui 
rimtų pastabų turėjo ir Euro
pos Taryba. Europos valstybės 
neturi likti abejingos įvykių 
raidai Baltarusijoje, nes ši val
stybė yra dalis Europos, sakė 
V. Landsbergis. 

L. Danielsson nuomone, 
Švedijos gynybos komisįja, 
dirbdama su įvairių valstybių 
parlamentarais, gali nemažai 
nuveikti, sprendžiant Baltaru
sijos demokratijos problemas. 

Lietuvos prezidentas tikisi 
greitai pasirašyti 

sienos sutartį su Rusija 
Vilnius, rugpjūčio 28 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas tikisi, 
kad artimiausiu metu bus pat
virtinta Lietuvos ir Rusijos 
valstybinės sienos pažymėjimo 
sutartis, kurios pasirašymą 
galėtų vainikuoti Lietuvos va
dovo vizitas į Maskvą ir susi
tikimas su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin. 

Šios sutarties bei kelių kitų 
susitarimų su Rusija rengimą 
prezidentas ketvirtadienį ap
tarė su Vilniuje viešinčiu Ru
sijos vyriausybės vicepremjeru 
Valerij Serov. 

V. Serov patvirtino, kad 
toks vizitas yra planuojamas 
ir tikimasi, kad jis sėkmingai 
įvyks. 

Susitikime Lietuvos prezi
dentas taip pat išreiškė viltį, 
kad iki jo pavyks susitarti dėl 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo sutarties pasirašymo, o 
galbūt ir dėl nelegalių imig
rantų grąžinimo sutarties. 

A Brazauskas susitikime 
pabrėžė, kad nelegaliai į vals
tybę patekusių asmenų grą
žinimo sutartis yra labai svar
bi, siekiant iki galo suregu

liuoti dvišalius santykius. Jis 
išreiškė viltį, kad jau kitą sa
vaitę pavyks pasirašyti tokią 
sutartį su Baltarusija. 

Susitikime daug dėmesio 
skirta abiejų valstybių ekono
miniams santykiams ir pa
siekta nuomonė, kad šiemet 
jie gana smarkiai pagyvėjo, o 
ypač padidėjo Lietuvos ekspor
tas į Rusiją. Šis reiškinys lei
džia tikėtis, kad pavyks suba
lansuoti dvišalę prekybą. 

Pernai bendra Lietuvos ir 
Rusijos prekybos apimtis sie
kė 2 mlrd. JAV dolerių, o Lie
tuvos prekybos deficitas — per 
300 mln. dolerių. 

Lietuvos prezidentas sakė, 
kad Lietuva galėtų eksportuo
ti šviežius maisto produktus, 
ypač — į Maskvą ir Sankt Pe
terburgą. Šviežias lietuviškas 
maistas galėtų pakeisti iš 
Vakarų valstybių importuoja
mą konservuotą produkciją. 

Vicepremjeras V. Serov į 
Lietuvą atvyko dalyvauti Ru
sijos ir Lietuvos tarpvyriausy
binės komisijos posėdyje. Iš 
Lietuvos pusės Šiai komisijai 
vadovauja užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas. 

Sveikatos apsaugos ministras: 
reforma vyksta teisingai 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Kairiųjų Seimo opo
zicinių frakcijų nemalonėn pa
tekęs sveikatos apsaugos mi
nistras Juozas Galdikas tvirti
na, kad sveikatos apsaugos re
forma vyksta sklandžiai, ta
čiau per kelis mėnesius jos 
baigti neįmanoma. 

Rugpjūčio mėnesį ministro 
J. Galdiko veiklą aštriai kriti
kavo LDDP ir socialdemokra
tų frakcijos ir žadėjo rudeni 
pradėti skundo svarstymą 
parlamente. 

Tuo tarpu J. Galdikas ket
virtadienį žurnalistams išpla
tino medžiagą, supažindinan
čią su sveikatos apsaugos re
formos etapais iki 2000-ųjų 

metų. Pasak J. Galdiko, trejų 
metų reformos trukmė numa
tyta ir vyriausybės progra
moje. 

Sveikatos apsaugos minis
terijos vadovas pabrėžė, kad 
pertvarkant sistemą, daug dė
mesio skiriama kaimo medici
nos įstaigų aprūpinimui spe
cialistais ir gydymo įranga. 

J. Galdikas taip pat tvirti
no, kad kai kurios gydymo 
įstaigos dabar daugiau lėšų 
gauna pažinčių pagalba. Ta
čiau įgyvendinus reformą, „šie 
dalykai baigsis", žada minis
tras. 

Sveikatos apsaugos minis
tras prisipažino, kad jis kar
tais kritikuojamas pelnytai 

Rugpjūčio 20 d Lietuvoje viešėjęs Estijos prezidentas Lennart Meri Vil
niuje, Žvėryne statomo Estijos ambasados pastato antrame aukšte, po 
mūrijamos sienos akmeniu padėjo kapsulę, kurioje buvo statybos doku
mentai, Estijos dienraštis „Eesti Paevaleht" ir „Lietuvos rytas", kuriame 
išspausdintas L. Meri interviu. Estijos ambasadą numatoma atidaryti 
1998 m. vasarį, švenčiant Estijos nepriklausomybės 80-ąsias metines. 

Nuotr.: (iš kaires) Estijos prezidentas Lennart Meri i r Estijos amba
sadorius Lietuvoje A. Olljum deda į kapsulę Lietuvos ir Estijos laik-
raštiuB. (LR) 

Suomijos prezidentas 
dėl įtemptų darbų apribojo 

dalyvavimą Vilniaus 
konferencijoje 

Valdas Adamkus 
raginamas gerbti 

Lietuvos 
Konstituciją 
Vilnius, rugpjūčio 28 d. 

(Elta) — JAV aviacijos atsar
gos pulkininkas ir dabartinis 
Lietuvos vidaus reikalų vice
ministras Romas Kilikauskas 
paragino Amerikos gamtosau
gininką Valdą Adamkų gerbti 
Lietuvos Konstituciją. 

Jo manymu, V. Adamkus 
tikrai galėjo persikelti į Lie
tuvą ir išpildyti visus Konsti
tucijos reikalavimus, jeigu 
rimtai ketino kelti savo kandi
datūrą Lietuvos prezidento 
rinkimuose. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
pareiškime R. Kilikauskas pri
minė, kad už Lietuvos Kons
tituciją balsavo ir dešinieji, ir 
kairieji, ir centristai, dabar 
raginantys ją pažeisti savo 
kandidato labui. 

Todėl R. Kilikauskas pa
kvietė V Adamkų šito atsisa
kyti ir padėti Lietuvai, šali
nant sovietų kariuomenės pa
darytą ekologinę žalą. 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Dėl įtemptos dieno
tvarkės Suomijos prezidentas 
Vilniaus konferencijoje daly
vaus kaip garbės svečias ir ne
sakys oficialių kalbų jos metu. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį Lietuvos prezidento 
užsienio politikos vyresnysis 
referentas Petras Vaitiekūnas 
sakė, kad Suomijos vadovas 
Maarti Ahtisaari kaip garbės 
svečias į Vilnių atvyks rugsėjo 
5-ąją. 

„Jis turi svarbių reikalų 
Helsinkyje ir jo dienotvarkė 
neleidžia jam atvykti anks
čiau", pažymėjo P. Vaitiekū
nas. 

M. Ahtisaari kalbės tik 
prezidentams surengtų pietų 
metu, bet ne pačiame forume. 

P. Vaitiekūnas ypač pa
brėžė, jog konferencijos tikslas 
suartinti kaimynines vals
tybes. „Konferencija vyksta 
pasibaigus šaltajam karui ir 
mes turime unikalią galimybe 
nestabilią jėgų balansavimo 
situaciją pakeisti dialogu ir 
bendradarbiavimu", sakė P. 
Vaitiekūnas. Pasak jo, pasau
liui turi būti perduota žinia, 
kad susirinkę valstybės neturi 
tarpusavio santykių problemų 
ir tarpusavio santykiai netaps 
įtampos ar nepastovumo židi
niu šiame regione. 

Vilniaus konferenciją Lenkija 
laiko svarbiu tarptautiniu 

įvykiu 
Varšuva, rugpjūčio 28 d. Majkowski pasakė, kad ši 

(BNS) — Lenkijos prezidento problema buvo ilgai svarsto-
raštinės sekretorius Andrzej ma. Pasak jo, buvo padaryta 
Majkovvski pabrėžia, kad tfil- išvada, kad Baltarusijos nega-
niuje įvyksianti prezidentų Įima palikti likimo valiai ir 
konferencija yra „labai svar- izoliuoti, 
bus tarptautinis įvykis". 

Ketvirtadienį Varšuvoje bu
vo surengta spaudos konferen
cija, skirta rugsėjo 5-6 dieno
mis Lietuvos ir Lenkijos vado
vų rengiamam forumui, ku
riame dalyvaus 12 valstybių 
vadovai. 

A. Majkovvski pažymėjo, 
kad konferencijoje Lenkija pa
sidalins patyrimu, kaip kurti 
gerus santykius su kaimynais. 
„Iki 1989 metų Lenkija turėjo 
tik tris kaimynus, o dabar turi 
septynis ir su visais yra pasi
rašytos draugystės ir bendra
darbiavimo sutartys", sakė jis. 

2urnalistams išreiškus abe
jonių dėl Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenko 
pakvietimo j konferenciją, A. 

Tačiau, pasak jo, jis susilau
kia ir .juodosios kritikos". 
Taip J. Galdikas įvertino 
LDDP ir socialdemokratų kal
tinimus nekompetentingumu. 

Jis taip pat pastebėjo, kad 
Vilniaus konferencijos negali
ma laikyti buvusio socialisti
nio lagerio valstybių vadovų 
susitikimu. „Vienaip procesus 
vertina Baltijos valstybės, ki
taip — Rusija ar Baltarusija", 
sakė A. Majkovvski. 

Jis taip pat pažymėjo, kad 
ši konferencija yra pirmasis 
eksperimentas. Jeigu ji pa
vyks, manome, kad tokio po
būdžio susitikimai turėtų būti 
rengiami kas dveji metai, o 

'dalyvauti joje galės, kas tik 
panorės", sakė A. Majkovvski. 

Spaudos konferencijoje daly
vavusi Lenkijos ambasadorė 
Eufemia Teichmann pabrėžė, 
kad konferencija turi padėti 
tvirtus pamatus kaimyni
niams santykiams. Pabrėžusi, 
kad konferencija organizuo
jančių valstybių — Lietuvos ir 
Lenkijos — santykiai yra pa
vyzdiniai, ji išreiški viltį, kad 
šiuo pavyzdžiu paseks ir visų 
12 valstybių vadovai. 

* Lietuvos premjeras Ge
diminas Vagnorius gavo pa
dėką iš Ukrainos vyriausybės 
vadovo Valerij Pustovoitenko 
už Lietuvos suteiktą paramą 
nukentėjusiems nuo stichinių 
nelaimių Ukrainos Volynės 
srityje. Padėkos laišką Lietu
vos ministrui pirmininkui už 
suteiktą pagalbą Minsko ir 
Bresto sritims taip pat at
siuntė Baltarusijos premjeras 
Sergej Lingo. Lietuvos vyriau
sybė šiemet skyrė po 500,000 
litų nuo uragano nuken
tėjusioms Ukrainos ir Balta
rusijos sritims. 

* Žemės reforma vyksta 
jau septynerius metus, bet, 
specialistų nuomone, dar tik 
vos įpusėjo. Šiuo metu jau 
grąžinta trečdalis žemės. Iki 
šiol būta labai daug nusiskun
dimų, kad žmonės verčiami 
klaidžioti nuo valdininko prie 
valdininko, nuo vienos instan
cijos prie kitos. Todėl šiemet 
žemės reforma vykdoma per 
apskritis. Tokiu būdu valdymo 
struktūra yra žymiai aiš
kesnė, sumažėjo tarpinių 
grandžių. Seniūnijose dirbs 
konsultantai žemės reformos 
klausimais, tiesiogiai paval
dūs apskrities viršininko ad
ministracijos Žemės tvarkymo 
departamento direktoriui. Pa
naikintos rajonų agrarinės 
tarnybos, kurių patalpose 
dirbs rajonų žemėtvarki
ninkai. Vyriausybė atskiru 
nutarimu apskričių viršinin
kus įpareigojo iki rugsėjo pir
mosios paraiškas pateiku
siems piliečiams paženklinti 
žemę, parengti laikinąjį skly
po paženklinimo aktą bei 
brėžinį, užtikrinti, kad žemės 
ūkio bendrovės ar įmonės 
nebedirbtų rudens žemės ūkio 
darbų tuose plotuose. 

* Ketvirtadieni Vilniuje 
Lietuvos ir Vokietijos diploma
tai patvirtino dvišalę vyriau
sybių sutartį dėl įslaptintos 
informacijos abipusės apsau
gos. Sutarties tekstas buvo 
patvirtintas po tris dienas tru
kusių Lietuvos ir Vokietijos 
delegacijų, vadovaujamų Lie
tuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Teisės ir tarptauti
nių sutarčių departamento di
rektoriaus Dariaus Jurgelevi
čiaus bei Vokietijos URM sky
riaus vedėjo Dieter Papenfuss 
derybų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV valstybės departamentas trečiadienį 
išreiškė optimizmą, kad Bosnijos serbų respublikos prezidentė 
Biljana Plavšič laimi konfrontaciją su priešiškais ultranaciona-
listais, kurie ištikimi karo nusikaltimais kaltinamam Radovan 
Karadžič. Spaudos atstovas James P. Rubin pareiškė, kad Bos
nijos serbų teritorijoje yra „aiškus ir pastebimas poslinkis" B. 
Plavšič vadovavimo link. „Yra šioks toks pasipriešinimas, bet 
su kiekviena praeinančia diena mes vis labiau ir labiau mato
me konkrečius įrodymus, kad srovė palanki tiems, kurie remia 
Daytoną", sakė jis. 

Brčko, Bosnija. Šimtai Bosnijos serbų kontroliuojamo 
miesto gyventojų, prižadintų oro antskrydžio sirenų, ketvirta
dienį akmenimis apmėtė JAV taikdarius ir privertė juos atsi
traukti nuo savo pozicijų prie policijos nuovados. Įtūžusi minia, 
kurioje buvo ir nemažai pagyvenusių žmonių, grasino kariams 
medinėmis lazdomis ir metaliniais strypais bei mėtė akmenis į 
šarvuočius. Pranešimų apie sužeistuosius kol kas nėra. NATO 
vadovaujamų Stabilizavimo pajėgų (SFOR) atstovas būstinėje 
Sarajeve sakė neturįs informacijos apie incidentą, kuris gali 
tapti vienu iš rimčiausių iššūkių SFOR kariams, pagal Dayto-
no taikos susitarimą pernai gruodį pradėjusiems savo taikos 
palaikymo misiją Bosnijoje. 

Kanbera. Australijos respublikonų judėjimas ketvirtadienį 
triumfavo, kai parlamentas patvirtino siūlymą surengti vals
tybinį atstovų susirinkimą, nuspręsiantį, ar atsisakyti dviejų 
amžių senumo teisinių ryšių su Britanija. Prisiekęs monarchis-
tas ministras pirmininkas John Hovvard parlamentui pranešė, 
kad susirinkimą planuojama surengti iki 1998 metų vidurio, ir 
iki šių metų pabaigos australai galės išrinkti pusę 152 forumo 
delegatų. Persilaužimas reiškia tai, kad dar iki tūkstantmečio 
pabaigos gali įvykti visuotinis balsavimas dėl Britanijos kara
lienės Elizabeth, kaip Australijos valstybės vadovės, atsisaky
mo bei kitų valstybės konstitucinių ryšių su buvusia metropoli
ja nutraukimo. Sprendimas yra J. Hovvard, reikalavusio rengti 
susitikimą jo sąlygomis arba iš viso nerengti, pergalė. Jis taps 
vienu iš 76 vyriausybės skiriamų delegatų, tarp kurių taip pat 
bus opozicijos bei bendruomenių atstovai. 

New Yorkas. Trečiadienį Šiaurės Korėja pareiškė atšau
kianti derybas su JAV dėl raketų programos. Atšaukimo prie
žastimi tapo dviem perbėgusiems diplomatams suteiktas JAV 
politinis prieglobstis. „Sprendžiant iš JAV nuostatos dėl diplo
matų, mes manome, kad atnaujinti prauėtas derybas dėl rake
tų nėra prasmės", pareiškė Š. Korėjos ambasadorius Jungtinė
se Tautose Li Gun. 

Maskva. Rusijos Valstybės Dūmos saugumo komiteto pirmi
ninkas, komunistų frakcijos narys Viktor Iljuchin pareiškė, jog 
jam žinoma, kad rengiamasi fiziškai pašalinti Baltarusijos pre
zidentą Aleksandr Lukašenko. Ketvirtadienį Maskvoje spaudos 
konferencijoje, jis teigė, kad „visiškai neseniai iš šaltinių už
sienyje, pirmiausia — iš JAV, sužinota, kad grupė iš Maskvos, 
remiama užsienio organizacijų, šį rudenį planuoja rengti įvai
rias naujas provokacijas — riaušes, padegimus ir diversijas". 
„Ypač didelį nerimą", pažymėjo jis, kelia pranešimas, kad gali 
būti pasikėsinta į A. Lukašenko gyvybę. 

Paryžius. Prancūzijos UR ministras Hubert Vedrine ketvir
tadienį kritikavo JAV dėl per didelio pasyvumo Vidurio Rytų 
taikos procese, ir sakė, jog Paryžius nori atlikti aktyvesnį vaid
menį, gaivinant taikos derybas. „Jungtinės Valstijos negali lik
ti pasyvios, kokios buvo pastaruosius kelis mėnesius, kadangi 
taikos procesas negali gyvuoti be paskatinimo iš Jungtinių Val
stijų bei europiečių, ir dėl istorinių priežasčių ypač iš 
Prancūzijos", sakė ministras interviu radijui „Europe 1". 

Betliejus. Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė panaiki
nanti Vakarų Kranto Betliejaus miestelio uždarymą, kurį prieš 
mėnesį paskelbė po teroristų sprogdinimo Jeruzalės turguje, 
per kurį žuvo 14 žmonių. Po išpuolio Izraelis uždarė Vakarų 
Krantą ir Gazos juostą, taip pat savivaldą turinčius palestinie
čių miestus. Po to Izraelis panaikino miestų blokadas, išskyrus 
Betliejų. 

Varšuva. Didžiausias per šimtmetį potvynis, liepos mėnesį 
Lenkijoje ir Čekijoje padaręs nuostolių už milijardus dolerių, 
sukėlė rūpesčių ir abiejų valstybių pasieniečiams. Oderio upei, 
per kurią ėjo tarpvalstybinė siena, potvynio metu pakeitus va
gą, Lenkijai atiteko 4 kilometrai Čekijos teritorijos. Dabar su
daryta dvišalė komisija ieško būdų kaip ištaisyti čekams gam
tos padarytą „skriaudą". Manoma, kad tėra vienintele ir kol 
kas pigiausia išeitis — nukreipti Oderį senąja vaga. 

Maskva. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko 
ketvirtadienį, kalbėdamasis telefonu su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin, pažadėjo paleisti ORT žurnalistus. A. Lukašenko 
sakė, jog ,jam reikia 1-2 dienų viskam išsiaiškinti", po to žur
nalistai bus paleisti. Dabar Gardino tardymo kameroje yra lai
komi ORT korespondentai Pavel Šeremet ir Dmitrij Zavadskij, 
kurie buvo suimti dėl kaltinimų liepos pabaigoje neteisėtai 
perėjus Baltarusijos ir Lietuvos sieną. 

* Nuo rugsėjo 1 d. Saločių-
Grenctalės bei Obelių kelio 
postuose pradės veikti mui
tinės prižiūrimos pirmosios 
specialios keleivių daiktų sau
gyklos. Atvykstančių į Lietuvy 
keleivių daiktai 'prekes) to
kiose saugyklose gali būti sau
gomi ne ilgiau kaip 2 mėn. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono 

Krikštytojo nukankinimas; Sa
bina. Adolfas. Svajonė, Gaud-
vyde. 

Rugpjūčio 30 d.: Feliksas, 
Adau k t a.-, Gaudencija. Ginte. 
Augu na. 

v 
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Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS „SIDABRINIS 
DISKININKAS 

VIRGILIJUS ALEKNA 

n 

Praėjusį kartą kiek plačiau 
pažvelgėme į pirmąjį medalį 
Lietuvai Pasaulio lengvosios 
atletikos pirmenybėse, Atė
nuose, laimėjusią septynkovi-
ninkę Remigiją Nazarovienę. 
Šį kartą iš arčiau pažvelkime į 
ten pat sidabro medalį iško
vojusį disko metiką Virgilijų 
Alekną. 

Virgilijus Alekna 

S i s Lietuvos milžinas — 
1.99 m ūgio, 130 kg svorio, 25 
metų amžiaus vyras 1972 m. 
vasario 13 d. gimė Kupiškio 
rajone. Pirmą kartą diską į 
rankas paėmė 1986-siais, be
simokydamas Panevėžio inter
natinėje sporto mokykloje. 
Tuo metu jis svarstė ką pasi
rinkti, nes pradžioje domėjosi 
krepšiniu, tada bandė mesti 
ietį, kol pagaliau apsisprendė 
dėmesį sukaupti diskui. 

Baigęs mokyklą, Alekna at
vyko į Vilnių ir čia, įstojęs į 
Vilniaus Pedagoginį universi
tetą, pateko į trenerio Rimo 
Kalibato rankas. Praėjusiais 
metais š is treneris apie Virgi
lijų taip kalbėjo: „Su Virgiliju
mi dirbu penktus metus. Tai 
ramus, darbštus, geras vaiki
nas, jam svarūs rezultatai dar 
neapsuko galvos, tikiu, kad ir 
ateityje neapsuks". 

O Lietuvos lengvosios atleti
kos rinktinės vyr. treneris 
Kęstutis Šapka apie Virgilijų 
taip yra išsireiškęs: 

„Virgilijus — labai rimtas 
vaikinas, rimtai žiūri į gyve
nimą, nerūko, nevartoja alko
holio. Visada tvarkingai apsi
rengęs, pasitempęs, labai kul
tūringas. Metikai paprastai 
būna nepaslankūs. Virgilijus 
— tikras Apolonas. Tokį vyrą 
norėtų turėti kiekviena mergi
na. Jis puikiai žaidžia krep
šinį, į aukštį šoka 1,90 m, da
lyvauja stipruolių konkur
suose ir užima pirmąsias vie
tas" (prieš pora metų Vilniuje 
vykusiose Lietuvos galiūnų 
varžybose jis tapo čempionu). 

Pasaulio čempionato Atė
nuose disko metiko vicečem
pionas taip pat yra metęs ir 
rutulį. Prieš porą metų Pa
nevėžyje vykusiose Lietuvos 
pirmenybėse jis yra iškovojęs 
pirmąją vietą. Jis šiuo metu 
gyvena vienas, Vilniuje esan
čiame bendrabutyje. Jis dau
giau negu dveji metai drau
gauja su 23 metų amžiaus 
šuolininke į tolį Kristina Sa-

.blovskyte, Atėnuose bronzą 
iškovojusios Remigijos Naza-
rovienės seserimi. Jiedu susi
pažino bevažinėdami kartu į 
varžybas, tačiau Virgilijus 
apie vedybas tuo tarpu dar ne
galvoja. 

Jis dar norėtų baigti Vil
niaus Pedagoginį universitetą, 
kuriame yra kūno kultūros 
specialybės studentas. Šiaip 
jis dirba Lietuvos prezidento 
A. Brazausko asmens sargybi
niu, kuris dažnai pasidomi 
kaip Virgilijui sekėsi varžy
bose, kelintą vietą užėmė ar 
pan. 

V. Alekna gana daug pinigų 
(arti 60 litų dienai) išleidžia 
maistui, nes 130 kg sve
riančiam vyrui reikia gerai 
maitintis. Jis sako mėgstąs 
vištienos kepsnį, didžkuku
lius, žemaičių blynus. Tu
rėdamas laisvo laiko, kai nėra 
varžybų, kartais išgeria bo
kalą alaus, paskaito fantasti
nės literatūros knygų ar laik
raščių, klausosi muzikos, nu
važiuoja su draugais prie 
ežero. 

V. Alekna dėl užimtumo re
tai gali nuvykti į savo gimtinę 
Kupiškio rajone, Terpeikių 
kaime, kur dar ir dabar ūki
ninkauja jo tėvai. Tačiau, kai 
jis į tėviškę grįžta vasarą, tuoj 
ima dalgį ir padeda tėvui 
pjauti šieną, o taip pat gelbsti 
ir kituose ūkio darbuose. 

Kaip žinome, Atlantos olim
piadoje Virgilijus buvo penk
tas, o šiemet jis jau antras pa
saulyje. Galvoja, kad kitose di
desnio masto varžybose jis 
aplenks ir vokietį Riedelį. 

' „Kiek galima būti jo šešėlyje", 
— klausia savęs V. Alekna. 

Pats V. Alekna ir jo treneris 
prisipažįsta, kad jis Atėnuose 
neišvengė technikos klaidų. O 
kitame susitikime jis žada jų 
jau nekartoti. 

SLIDINĖJIMAS 

Australijoje, sniegu apdengtuose Guthega kalnuose, kur i.m. rugpjūčio 14 ir 15 d. vyko VI PLS laidynių sli-
dinėjimo varžybos , plevėsavo Lietuvos, VI PUS žaidynių ir Australijos vėliavos. 

Žaidynių uždarymo iškilmių 
metu, Šiaurės Amerika buvo 
pakviesta organizuoti 2001 
metų VII PLSŽ slidinėjimo 
pirmenybes. Kalifornijos spor
to klubo „Banga" pirmininkas 
Algis Šėkas pažadėjo, kad 
„bus kreipiamasi į klubą pas
tudijuoti tas galimybes". Tai
gi, pirmosios XXI amžiaus 
žaidynės galbūt vyks Tahoe 
sniegynuose, Kalifornijoje. 

V . Č . 

Šių metų rugpjūčio 14-15 d. 
Australijoje vyko Šeštosios Pa
saulio lietuvių sporto žai
dynės, į kurias varžytis susi
rinko net keturiasdešimt de
vyni slidininkai. Iš Lietuvos 
atvyko 23, iš Australijos — 22, 
ir iš JAV 4 slidininkai. Šie
metinė didžiojo slalomo trasa 
buvo sustatyta Guthega kalnų 
sistemos slidinėjimo vietovėje. 
Varžybų trasa buvo dvigubai 
ilgesnė negu įprasta, ir pats 
šlaitas gerokai statesnis, 
pažymėtas juodu rombu. Slidi
ninkai pagal amžių buvo su-

Atvykę svečiai slidininkai 
pirmomis dienomis negalėjo 
pasidžiaugti gražiais kalnų 
vaizdais, nes siautė sniego 
pūga, vėjas tarpais pasiekė 
net 40 mylių per valandą 
greitį. Gerai, kad tempe
ratūra buvo apie 31*F. Nepai
sant atšiaurių oro sąlygų, nei 
vienas nepasiliko viešbutyje 
— visi išėjo paslidinėti. 

Prieš varžybas įvyko VI Pa
saulio lietuvių slidinėjimo 
žaidynių atidarymas, kuria
me, dabartinis Vilniaus mies
to apskrities pirmininkas Alis 
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DVIRATININKĖ 
R. RAZMAITĖ 
BAIGĖ 13-TA 

Perto mieste, Australijoje, 
vykstančio pasaulio dviračių 
čempionato moterų treko 
sprinto rungties kvalifika
cinėse varžybose lietuvė Rita 
Razmaitė baigė 13-ta, nuva
žiavusi nuotolį per 12.067. 

M. TIMINSKAS BANDĖ LAIMĘ 
PAS ČIKAGOS „BULLS" 

skirstyti į grupes, kas suteikė Vidūnas tarė žodį, pabrėž-
pirmenybėms dar didesnį įdo- damas kad „reikia tokių 
mumą. Čia pateikiami tik ab- varžybų, kįd mūsų valstybė, 
soliutūs varžybų nugalėtojai, mūsų tauta maža, mūsų ne-
t.y., neatsižvelgiant į amžiaus daug, ne visos šalys gigantai 
grupes. mus pastebės. Bet mes sena 

Moterys: 1. Diana Jonkutė pasaulio valstybė — mes lais-
(Vilnius); 2. Mauragytė Skais- vi ir nepriklausomi". 
tė (Camberra); 3. Stasė Ve-
ličko (Vilnius). 

Vyrai: 1. Tomas Endriukai
tis (Vilnius); 2. Paulius Au-
gūnas (Vilnius); 3. Gediminas 
Jurgutis (Klaipėda). 

Antrąją varžybų dieną slalo
mo vartai buvo sustatyti ant 
kito stataus šlaito. Šiose var
žybose nugalėtojai išsirikiavo dieną slidinėdami po įspū-
taip: dingus ir svetingus Guthega 

Moterys: 1. Diana Jonkutė kalnus, džiaugdamiesi saule ir 

Paga l iau įve iktas ir 
L. Riedel 

Paruošus šį rašinėlį apie V, 
Alekną, iš Berlyno pasiekė 
žinia, kad ten, rugpjūčio 26 d. 
vykusiose didelėse tarptau
tinėse „Grand Prix" varžybose, 
Virgilijus Alekna pagaliau 
įveikė savo didžiausią var
žovą, kurį jis jau seniai 
rengėsi nugalėti, vokietį Lars 
Riedel. 

Virgilijus čia buvo pirmas su 
222-1 pėdomis, o vokietis ant
ras, su 221-4. Taigi, pagaliau 
Virgilijaus troškimas įveikti 
vokietį išsipildė. 

Reikia pažymėti, jog Berlyno 
važybose neblogai sekėsi ir 
mūsiškiui Tomui Pukščiui, ku
ris su gana gera 273-11 pasek
me buvo trečiuoju. 

E. Šulait is 

(Vilnius); 2. Diana Arandall 
(Sydney); 3. Stasė Veličko 
(Vilnius). ; 

Vyrai: 1. Tomas Endriukai
tis (Vilnius); 2. Paulius Au-
gūnas (Vilnius); 3. Gediminas 
Jurgutis (Klaipėda). 

Ne tik rungtyniauti, bet ir vietą, ir Tomas Endriukaitis, 
su senais draugais susitikti vyrų tarpe užėmęs ketvirtą 
bei savo malonumui pasli- vietą, 
dinėti susirinko įvairių kraštų ! 
lietuviai į Australiją. Guthega 
slidinėjimo vietovė tam puiki 
vieta, žavinti ne tik savo didu
mu, bet ir savo pasiruošimu 
priimti slidinėjimo mylėtojus. 
Guthega turi keturiasdešimt 
modernių keltų, dešimt resto
ranų, du, palyginus didelius 
apsipirkimo centrus bei pože
minį traukinuką, kuriuo, 
esant blogam orui, galima pa
siekti tolimesnius kalnus, vie
toj, kad pačiam vargti sli-
dinėjant nuo vienos vietos, 
prie kitos. 

Pasižymėjęs Lietuvos krep
šininkas Mindaugas Timins-
kas, kuris šį pavasarį baigė Io-
nos kolegiją ir buvo jos 
krepšinio rinktinės pirmojo 
penketuko žaidėjas, liepos 
mėnesio antroje pusėje vėl 
buvo atvykęs į Ameriką ir da
lyvavo NBA čempiono — 
Čikagos „Bulis" dvi savaites 
trukusioje treniruočių stovyk
loje, kurioje dalyvavo būrys į 
šią komandą norinčių patekti 
jaunų žaidėjų iš viso pasaulio. 

Šios stovyklos treneriu buvo 
anksčiau „Bulis" centro pozici
joje žaidęs Bill Carthv/right, o 
pastabų duodavo ir pats vyr. 
treneris Phil Jacksonas. Po to 
Mindaugas su jaunųjų preten
dentų į „Bulis" būriu dalyvavo 
turnyre Utah valstijoje, kur 
žaidė panašios komandos iš . 
Philadelphijos, San Antonio, 
Denver, „Golden State" ir Or-
lando NBA klubų. Tačiau čia 
S. Timinskui nebuvo leista 
daug rungtyniauti ir su juo su
tartis nebuvo pasirašyta. 

Dabar šis 23 metų, 2 metrų 
ūgio jaunuolis, Ispanijoje žai-

1997 M. Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIU 
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

VIDAS J. NEMICKAS, B E 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3800W96St Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v. antr.12:30-3v.p.p. 

treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p. 
penktad. ir sestad. 9 v r - 12 v.p.p. 

Varžybos praėjo sklandžiai, 
buvo mažai diskvalifikacįjų, 
elektroninė nusileidimo laiko 
fiksavimo sistema veikė sklan
džiai, slalomo varteliai atlaikė 
greitai besileidžiančių slidi
ninkų smūgius. 

Varžyboms pasibaigus, slidi
ninkai praleido dar vieną 

giedru dangumi. Tie, kurie 
norėjo dar palenktyniauti, 
galėjo išbandyti savo jėgas su 
australiečiais stodami į „Mas-
ter's Races". Tose varžybose 
gerai pasirodė Diana Jonkutė, 
užėmusi moterų tarpe pirmą 

Tomss Pūkštys. JAV ieties metimo rekordininkas. 

1997 m. S. Amerikos Bal-
tiečių ir Lietuvig lengvosios 
Atletikos pirmenybės š. m. 
rugsėjo 6 ir 7 d., vyks Cuyabo-
ga Community Collego, Wes-
tern Campus, 11000 W. Pleas-
ant Valley Rd., Parma, Ohio 
(vakarinis Clevelanrto prie
miestis). Varžybas vykdo Cle-
velando LSK „Žaibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), mo
terų (17-34 m.), jaunių A (17-
19 m.), jaunių ir mergaičių B 
(15-16 m), berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m., D (11-12 
m .), R (9-10 m.) ir F (8 m. ir, 
jaunesnių); vyrų ir motenj 
„Sub-masters" (3/5-39 m) visų 
klasių „Masters" — (40-44 m.). 
(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1997 m. 
gruodžio 31 d. „Sub-maafrrs" 
ir „mnstrrs" — pagal dalyvio 
amžių varžybų elionn. Dalyvių 
skaičius neflprilmtas visose 
klasėse. 

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 6 d., 2:30 vai. p.p. Re

gistracija nuo 12:30 vai. Sek
madienį varžybos tęsis nuo 10 
vai. ryto. 

Dalyvių registracija pagei
daujama iki 1995 m. rugsėjo 2 
d. imtinai, Šiuo adresu: 

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid. OH 
44117-2122. 

Tel. (216) 486-0889. Faksas: 
216-481-6064. 

Papildomi kontaktai: F.glė 
Laninuskienė — 216-731-
7464, Irena VVilkin.son — 905-
822-0302. 

Lietuvių 1997 m. pirmeny
bes bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems SALFASS-
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, dėl informa
cijų gali kreiptis į A. Bielskų 
bei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar j bet kurį lietuvių 
sporto klubo 

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti. 

ŠALFASS-gOft l e n g v o s i o s 
at let ikos komitetas 

ŠALFASS Centro valdyba 

dęs Lietuvos vyrų rinktinėje, 
žadėjo bandyti laimę Pran
cūzijoje, kur juo domisi 
„Strassbourgo" klubas. Taip 
pat jis turi pasiūlymą vykti ir 
į Vokietiją. 

Mindaugas Timinskas yra 
vienas geriausiųjų Lietuvos 
jaunųjų krepšininkų. Jis 1995 
metais buvo nariu Lietuvos 
vyrų komandos, kuri Atėnuose 
vykusiose Europos pirmeny
bėse, laimėjo sidabro medalį. 
Mindaugas 1996 m. su Lietu
vos jaunimo rinktine žaidė 
Europos jaunimo pirmenybėse 
Turkijoje, kur tapo šio konti
nento čempionu, o jis pats 
buvo pripažintas geriausiuoju 
pirmenybių krepšininku. 

Gaila, kad jam nesisekė per 
šių metų vyrų Europos pirme
nybes Ispanijoje, kur Lietuva 
užėmė 6-ją vietą, o pats Ti
minskas nesugebėjo parodyti 
visų savo sugebėjimų. Tas, be 
abejo, kenkia ir jo, kaip profe
sionalaus krepšininko, karje
rai. 

E d . Š . 
GINTARAS STAUČĖ 

RUNGTYNIAUS 
VOKIETIJOJE 

Lietuvos valstybinės futbolo 
rinktinės kapitonas, vartinin
kas Gintaras Staučė, praė
jusią savaitę pasirašė ketverių 
metų kontraktą su Vokietijos 
aukščiausiosios futbolo lygos 
MSV "Duisburg" klubu. 

27-erių metų futbolininkas 
tapo šeštuoju užsieniečiu šioje 
komandoje bei antruoju pa
grindinės sudėties vartininku. . 

Vokietijos lygos „Ham-
burger" SV klube keturis sezo
nus rungtyniavo Valdas Iva
nauskas, dabar žaidžiantis 
Austrijoje. 

Praėjusį savaitgalį Vokieti
jos futbolo pirmenybėse „Duis
burg" komanda namuose 0:3 
pralaimėjo VfB JStuttgart" 
futbolininkams ir po keturių 
turų užima 13-tą vietą. 

(BNS) 

LIETUVOS KĖGLININKAI 
EUROPOS BOUUNGO 

ASOCIACIJOJE 

Rugpjūčio 22 dieną Lietuvos 
kėglių (boulingo) federacija 
priimta į Europos boulingo 
klubinių centrų asociaciją — 
EBPA. 

Lietuvos kėglių federacijos 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, OD. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 
Naperville. IL 60563 

Tai. (630)527-0090 
3825 Highland Ave . 

Tower 1.Suite 3C 
Downe<5 Grove. IL 60515 

Tel. (630)436-0120 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą _, 

EDMUNDAS VIENAS, MJ3..S.C. 
Specialybė • Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviukai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

T«L 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L ^TREUOS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 3.79* Ave., Hctory HMt, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeĮ.708422-8260 

prezidentas Juozas Nevidaus-
kas tikisi, pastaroji narystė 
suteiks Lietuvos kėglių fede
racijai didesnes galimybes da
lyvauti Europos lygio var
žybose, kelti žaidėjų meis
triškumą bei populiarinti šią 
sporto šaką Lietuvoje. 

(BNS) 

LIETUVIAI GERIAUSI 
ŠOKĖJAI 

Atvirajame Vokietijos sporti
nių šokių čempionate, kuris 
jau vienuolikti metai vyko 
Manheime, jaunimo grupėje 
(16-18 metų) klasikinių šokių 
programoje nugalėjo lietuviai 
— šių metų pasaulio čem
pionai, Kauno „Dileksos" šo
kėjai Linas Koreiva ir Aira 
Bubnelytė, treniruojami Juozo 
Aleksandravičiaus. 

(Elta, 08.26). 



AR IŠ TIKRŲJŲ AMERIKA 
RUOŠIA SĄMOKSLĄ 

PRIEŠ RUSIJĄ? 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Sovietų Sąjungoje žodis „na
cionalistas" buvo laikomas ko
ne keiksmažodžiu. Žinoma, 
tai nesaistė rusų tautybės, 
nes rusai, kaip vyriausieji 
broliai, buvo laikomi išimtinoj 
padėtyje. Ne be reikalo buvo 
įsigalėjęs populiarus posakis: 
„Kiekvienas mūsų turi savo 
rusą". Tai reiškė, kad 
neužteko paskirto prižiūrėtojo 
iš Maskvos, sėdinčio antrojo 
partijos sekretoriaus kėdėje, 
bet ir kitose vietose buvo 
šešėlinė figūra, kuri teikė 
„pagalbą Lietuvos respubli
kai'', kad neiškryptų iš nusta
tę lų sistemos vėžių. 

Dabar laikai pasikeitė. Na
cionalistas aptariamas, kaip 
tautinės politikos šalininkas, 
siekiąs savo tautos pirmavimo 
bei viešpatavimo, kitų tauty
bių asimiliavimo arba iš
skyrimo. Nacionalizmas su 
imperialistiniais polinkiais 
yra pavojingas. Kaip toks ima 
reikštis Rusijoje. Jo skleidėju, 
kaip rašo „Guardian Weekly" 
(06.22), yra Rusijos Dūmos 
pirmininko pavaduotojas Ser-
gej Baburin. Jis skelbia esąs 
įsitikinės, kad JAV ruošia 
sąmokslą prieš Rusiją. „Jeigu 
mes gerbiame Ameriką, ir iš 
tikrųjų mes ją gerbiame, lai
kome ją didele jėga, negali 
"būti"abejonės, jis kalbėjo, pri
valome sutikti, kad jos pa
reigūnų talentingu darbu pa
vyko išstumti ir sužlugdyti 
tokį varžovą, kaip Sovietų 
Sąjungą. Neišsemiami šalti
niai, milžiniškos politikų pas
tangos ir specialios tarnybos 

.pasiekė suplanuotą tikslą. 
Šiam tikslui buvo pavartotas 
kiekvienas turėtas ginklas, 
pradedant saugumu, baigiant 
masiniu šokolado 'Snickers' 
plytelių įvežimu". 

Sovietų Sąjunga buvo sus
kaldyta, tiksliai viską supla
navus Vašingtono bunkeryje. 
Tokia nuomonė šiuo metu yra 
Maskvoje dėl Sovietų Sąjun
gos žlugimo. 

S. Baburin, 37 m., teisinin
kas, Afganistano karo vetera
nas, skleisdamas tokias min
tis, įsigalint Rusijoje nacio
nalizmui, turi pasisekimą. Ba
burin vadovauja nereikš
mingai Rusijos liaudies parti
jai. Šių metų pradžioje opozi
cijai beviltiškai suskilus dėl 
nuomonių skirtumų vidaus 
reikaluose, padėtis buvo iš
gelbėta, šaukiantis patriotiz
mo. Baburin sukūrė grupe pa
siryžėlių pasipriešinti NATO 
išplėtimui į rytus. Toks nusis
tatymas padėjo sudaryti ne

formalią prieš NATO k« misiją 
ir susilaukė paramos iš kitų 
partijų, pradedant komunis
tais, baigiant „Rusija mūsų 
namai" grupe, lojalia prezi
dentui Jelcinui. Daugiau kaip 
pusė Dūmos atstovų šiam 
tikslui pritarė. Baburino pa
stangos perimti vadovavimą, 
pasipriešinant prieš NATO, iš 
komunistų ir Žirinovskio ul-
tranacionalistu, darniai deri
nasi su prezidentinių kandi
datų Aleksandro Lebed ir 
Maskvos mero Jurij Lužkov 
užmojais: sukurti rusiškąjį 
gaulizmą (prancūzų pavyz
džiu), nacionalizmą iki šo
vinizmo, neapykantos kitoms 
tautoms ir jų kultūrai, tačiau 
pragmatišką be komunistų ne
populiaraus ekonominio ba
gažo. 

„Paskutiniame savo kon
grese Rusijos komunistų par
tija paskelbė, kad bet koks ka
pitalizmas yra blogas", sakė 
Baburin. „Aš esu įsitikinęs, 
kad kapitalizmo-socializmo 
idėja yra sąvoka, priklausanti 
19-tam amžiui". Jis pavaizda
vo komunistų vadą Genadij 
Ziuganov kaip rinkos pat
riotą, apsuptą ortodoksinių 
raudonos vėliavos nešėjų. 

Prieš žlungant Sovietų 
Sąjungai, * Baburin buvo opo
zicijoje prieš prezidentą B. 
Jelcin. Jis buvo įsijungęs į 
grupę, kad draudimas komu
nistų partijos veiklos būtų pa
naikintas. Jis rėmė Žiri
novskio pastangas kandida
tuojant į Rusijos prezidentus 
ir buvo paskelbtas „persona 
non grata" (nepageidaujamu 
asmeniu) Ukrainoje, nes sten
gėsi, kad Krymo pusiasalis 
būtų sugrąžintas Rusijai. 

Baburino nacionalizmas 
turi daugiau reikšmės Rusi
joje, negu komunistų užsi
mojimas taikiu keliu atkurti 
Sovietų Sąjungą arba Ži
rinovskio tuščios kalbos apie 
sugrąžinimą į Rusijos sudėtį 
Aliaskos ir Suomyos, nes savo 
programoje jis liečia konk
rečius tikslus: besąlyginį susi
jungimą su Gudija, prieš
taravimą NATO praplėtimui 
ir priversti Ukrainą grąžinti 
Rusijai Krymo pusiasalį. 

Baburino įtarimas dėl Va
karų ir vakariečių įtakos Ru
sijoje yra ribotas, nes jis pri
pažįsta, kad Vakarų Europos 
šalys turi skirtingą požiūrį į 
NATO. Tačiau jis lieka įsi
tikinęs, kad nepaskelbtas ka
ras prieš Rusiją ir slavų tau
tas tebesitęsia. 

Balandžio mėn. Baburin pa-

Š.m. liepos 7 d Daugailiuose, per Marijos Škaplierines atlaidus, buvo aukojamos iškilmingos Mišios ir po jų 
vyko konferencija, skirta paminėti prel. Juozo Prunskio 65 m. kunigystei ir 90 m. amžiaus sukaktį. Nuotraukoje 
tu iškilmių dalyviai (iš kaires): kun. Juozas Čepėną*, dr. Aldona Vasiliauskiene su dukrele, Povilas Čepėnas, 
Danguolė Karkalienė ir Benas Ruzgys. 

LENKIJOJE VYKSTA 
„LIUSTRACIJĄ" 

E. RINGUS 

Rinkimai į naują parla
mentą, kuris įvyks rugsėjo 
mėnesį, artėja. Priešrinkiminė 
kampanija aštrėja tarp val
dančių kairiųjų ir norinčių 
laimėti dešiniųjų. Paruoštą ir 
priimtą, pagal referendumą, 
naują konstituciją, preziden
tas pasirašė. Jis pasirašė dar 
vieną labai svarbų įstatymą. 
Šis įstatymas reikalauja per
žiūrėjimo visų, pirma — bu
vusių komunistų, bylų. Pas
laptys tose bylose per anksty
vesnius rinkimus sukeldavo 
daug įtarimų, pagrįstų, ar-ne, 
tarp kandidatų ir rinkėjų. No
rint išvengti tos pačios sui
rutės, ir buvo pasirašytas 
liustracijos įstatymas. Jo tiks
las: išaiškinti asmenis, dir-

prašė vyriausybę ištirti tiks
lus Amerikos organizacijų, 
veikiančių beveik visuose 
strateginės reikšmės Rusijos 
miestuose. Baburin turi pa
grindą tikėti, kad Jelcino ad
ministracija išdavė Rusiją. Jo 
miestas Semipalatinsk dabar 
yra klaidingoje pusėje, Kazak-
stano teritorijoj. 1993 m. jis 
buvo Maskvoje Baltuose Rū
muose, kai jie buvo tankų 
apšaudyti. „Jie pastatė mane 
prie sienos ir paklausė: 'Ar tu 
esi už kapitalizmą ar socia
lizmą?' "— jis pasakojo. 

Ar Amerika stengiasi su
žlugdyti Rusiją, nėra jokių 
konkrečių duomenų, tai tik 
Svaistymasis tuščiais žodžiais. 
Toks perdėtas paranojinis 
kurstymas yra ne kas kita, 
kaip noras sukelti nedrau
gingą nuotaiką prieš JAV. pa
naudojant ją politiniams tiks
lams. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

(Tęsinys) 
Mūsų viršininkas sakė,kad 

dabar svarbu patiems išsigel
bėti ir tik išbėgę iš miesto ga
lime likti gyvi... 

Sprogimai pritilo, bet neil
gam. Po poros valandų už
skrido nauja bombonešių ban
ga. Šį kartą krito* kitokios 
bombos — jos smigo kur pa
kliuvo ir viskas tuoj liepsnojo. 
Nuo jų degė mūras, lydėsi 
plienas... Mes sukritome prie 
vieno namo pamatų. Pamažu 
prisikapstėme iki langelio į 
rūsį. Jį išmušę, sukritome ant 
anglių krūvos. Rūsys buvo pil
nas daugumoje aimanuojančių 
moterų ir vaikų. Kažkas, pa
matęs mus su ugniagesių uni
formomis, riktelėjo: „Ko nege
sinate?" Bet tai buvo uodo 
zvimbimas bekraštėje girioje. 

Ar balsas, šaukiantis tyruose, 
kurio mes beveik negirdėjome 
ir nenorėjome girdėti. 

Paryčiui trenkė dar viena 
bombų banga. Po jos žemai 
skrisdami naikintuvai guldė 
panikos apimtus žmones kul
kosvaidžių ugnimi. Mūsų vir
šininkas vairavo mašiną savo 
namų link, nes rūpėjo žmona 
ir vaikai. „Oh, mein Gott!" — 
susigriebė už širdies, pamatęs 
savo namų vietoje smilks
tančių griuvėsių krūvą... 

Prie buvusio pašto griuvėsių 
palikome mašiną ir išsisky
rėme kiekvienas savo keliais. 
Tik su apdulkėjusia ugniage
sio uniforma ir dūmų bei dul
kių išvargintomis akimis nuk
lampojau į netolimą miestelį 
Pirna. Ten gyveno mano drau

gas Jonas Nakutis su žmona 
Juzyte. Jie turėjo vieną kam
barį, bet priglaudė mane, davė 
švarius drabužius, dalijosi vis
kuo, ką turėjo. Tačiau padėtis 
buvo nejauki — reikėjo ieškoti 
išeities. Tuo labiau, kai jau 
pradėjo dundėti artėjanti rusų 
artilerija. Sakiau Jt nui, kad 
laikas bėgti. Tačiau jo vyres
nysis brolis, buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas, ra
minančiai šnektelėjo: „Nesi-
karščiuokit, juk Hitleris turi 
slaptą ginklą ir naujai suorga
nizuotą 'Volksturm' — rusai 
prie Elbės bus atmušti..." Jo
nas jo paklausė. Taip netekau 
savo gero draugo, kurio jau se
niai nebėra gyvųjų tarpe. 
Dažnai su liūdesiu pagalvoju, 
koks talentingas jis buvo 
krepšininkas, kurio žvaigždė 
užgeso, nespėjusi visu grožiu 
sužibėti. 

Tada, atsisveikinęs su Jonu. 
vėl likau vienišas. Greit sku
bėjau į geležinkelio stotį, nes 
dar Dresdene buvau girdėjęs, 

busius saugumo organų nau
dai tarp 1944-90 metų. 

Faktiškai tai nebus visų pi
liečių bylų peržiūrėjimas, bet 
tik mažos dalies, kas nelabai 
patinka daugumai Lenkijos 
piliečių. Bylų peržiūrėjimas 
jau buvo bandytas 1993 m., 
Walensos prezidentavimo me
tais. Vidaus* reikalų ministras 
norėjo „išsijoti" iš VValensos 
vyriausybės persimetėlius. Ta
čiau tuometinė liustraciją pri
vedė prie didelės netvarkos, 
įtarinėjimų 6e pagrindo, mela
gingų šmeižtų, įvėlusių net 
patį Walenšą'. Kad panaši si
tuacija nepasikartotų, dabar
tinė liustraciją apsiribos tik 
14,000 asmenų. Bus apsiribo
ta tik kandidatais į būsimus 
rinkimus, dabartiniais minist
rais, radio-televizijų direkto
riais, teisėjais, vaivadomis, 
prokurorais ir t.t. 

Kiekvienas'asmuo, pakliu
vęs į sąrašą, -ypač kandidatai į 
parlamentą, turės pasirašyti 
pareiškimą, ar bendradarbia
vo su saugumu. Tačiau pats 
bendradarbiavimas neatims 
teisės likti kandidatu. Mela
gingas atsakymas bus tei
siškai baudžiamas. Kad išlai
kytų liustracijos proceso 
orumą, įsteigtas specialus 
teismas. Jo užduotis — patik
rinti dokumentų ir skundų pa
tikimumą. Netgi pačių teisėjų 
bylos bus smulkiai peržiū
rėtos. 

Kaip jau 1993 metų praeitis 
parodė, bylų peržiūrėjimas ne
bus lengvas it* sėkmingas. Dar 

„Solidarumo" judėjimui gerai 
neįsigalėjus, saugumas buvo 
Maskvos pamokytas svarbiau-

kad Bregenz miestelyje, netoli 
Šveicarijos sienos, buvo prisi
glaudę keletas mano draugų iš 
Telšių. Keliauti tuo metu be 
leidimo buvo leidžiama tik 30 
kilometrų. Reikėjo išlipti ir 
laukti kito traukinio. Bildant 
traukinio ratams bandžiau 
įsivaizduoti, kas laukia rytoj, 
poryt. Bet ateitį gaubė neži
nia, neperžvelgiama, kaip 
tirštas rūkas. Galvoje nuolat 
keitėsi baisus vaizdai tos vie
nos nakties Dresdene. Tik 
vėliau skasčiau, kad 2,000 
lėktuvų be gailesčio daužė tą 
gražų kultūros miestą, ku
riame žuvo daugiau 100,000 
nekaltų žmonių. Negalėjau su
vokti, kodei likimas man nuo
lat šypsojosi... 

Džinas ir... ašaros 

Išgirdau Kempten miesto 
sustojimą. Žinojau, kad tai 
paskutinis traukinio pakeiti
mas prieš Bregenz. Susi
mąstęs vaikštau po stotj, 
žiūrinėju tvarkaraščius. Stai-

sius dokumentus perkelti į 
Liubiankos archyvą. Iš kitos 
pusės, saugumui vertingų, 
kompromituojančių asmenų 
bylos, dažnai atitinkamai 
„pagražintos", paliktos Varšu
voje. Paskutiniomis žiniomis, 
Jelcinas žada grąžinti visas 
reikalaujamas bylas. Kažin? 

bausmė už melagingą pa
reiškimą į liustracijos klausi
mus bus praradimas teisės 10 
metų dirbti valstybiniame 
aparate ar būti išrinktam. Ap
klausinėjimai vyks prie už
darų durų, turint teisę naudo
tis advokatais. Jeigu patikri
nimo metu apkaltintas asmuo 
pasitraukia iš užimto valstybi
nio posto, byla baigiama. 

Dominuojanti Kvasniewskio 
(SLD) partija stipriai spaudė 
savo prezidentą liustracijos 
įstatymo nepasirašyti prieš 
pat rinkimus. Tačiau pre
zidentas, norėdamas parodyti 
savo nepriklausomumą nuo 
buvusios sistemos, pasirašė, 
pakeldamas savo prestižą 
Lenkijoje ir Vakarų pasaulyje. 

Lenkiška liustraciją yra 
žingsnis priekin, išsklaidant 
įtartinumo atmosferą. Bet tik 
iš dalies. Kaip minėta, tik 
14,000 bylų bus patikrinta. 
Tai vien lašas jūroje. Nebus 
leista piliečiams peržiūrėti by
las, kur jie yra vienu ar kitu 
būdu įvelti, kaip įvyko Če
kijoje ir Rytų Vokietijoje. 

Politinė padėtis Lietuvoje 
yra panaši į Lenkijos. Rinki
mai už kelių mėnesių, prezi
dentas — darbietis, kaip ir 
Lenkijoje. Apie liustraciją ar 
ką nors panašaus negirdėti. 

Daugelis Lenkijos piliečių ti
kisi gilesnės liustracijos po 
naujų rinkimų. Tikisi, kad 
naujame parlamente vyraus 
dešinieji. 

Danutė Bindokienė 

Pavojaus signalas 
labai aiškus • 

ga stipri ranka sugriebė mane 
už peties, net krūptelėjau. At
sisuku — klasės draugas 
Bronius Ginčauskas. Su jo 
jaunesniu broliu žaidėme 
krepšinį Telšių „Džiugo" ko
mandoje. Neklausiau Bro
niaus kodėl geležinkeliečio 
uniformoje. Tais laikais juk 
buvome kareiviai, paštininkai, 
ugniagesiai... Sužinojęs, kad 
ketinu traukti toliau, už
protestavo: „Niekur tu geriau 
nerasi, — sakė — netoliese gy
vena Stasys, turi kambarį, 
priglaus ir tave". 

Bematant išsiklaidė nuovar
gis. Broniaus lydymas nu
skubėjau pas jo brolį. Stasys iš 
džiaugsmo pašoko, mane pa
matęs. Jo tamsokas kam
barėlis su nutriušusiais bal
dais man atrodė, kaip puikus 
viešbutis po Dresdeno ir to
kios varginančios kelionės. 
Ypač, kai pats šeimininkas 
siūlė pasilikti, tik prisipažino, 
kad neturįs kuo pavaišinti. 
Bet dviem viskas klostėsi 
daug lengviau. 

Praėjo beveik metai nuo Ru
sijos ir Čečėnijos karo pabai
gos. Nors mūšiai ir šios ICau-
kazo kalnyno tautos naiki
nimas ginklais nebesitęsia, jos 
saugumas vargiai užtikrintas, 
kol Rusija nenori net šnekėti 
apie čečėnų nepriklausomybės 
galimybes. Pirmą kartą nuo 
karo pabaigos Čečėnijos prezi
dentas Aslan Maschadovas 
rugpjūčio 18 d. atvyko į Krem
lių pasimatyti su prez. Boris 
Jelcin. Daugiau kaip valandą 
trukusio pasikalbėjimo temos: 
Čečėnijos visiškos nepriklau
somybės ir Rusijos kompensa
cijų už padarytus nuostolius 
karo metu klausimas. 

Jelcinas dar kartą pabrėžė, 
kad, pagal taikos sutartį, ne
priklausomybės klausimas tu
ri likti atviras iki 2001 metų, 
o tik tuomet galbūt bus gali
ma svarstyti, ar Čečėnija pasi
liks Rusijos Federacijoje, ar 
galės džiaugtis tikrąja laisve. 
Kad ta sąlyga, įrašyta sutar
tyje tik kaip „bėdos išeitis" iš 
susidariusio akligatvio, žino ir 
Maschodovas, ir Jelcinas, vie
nok pastarasis stengiasi ne
prisiminti. 

Tačiau tikroji priežastis, be 
abejo, yra naftos vamzdžiai, 
kuriais iš neseniai atrastų 
Azeibaidžane naftos šaltinių 
Juodasis auksas" netrukus 
pradės tekėti per 95 mylių il
gio Čečėnijos teritorijos ruožą 
į Juodosios jūros uostą. Če
čėnai už naftos tranzitą rei
kalauja labai didelių mokes
čių, Maskva sutinka mokėti 
tik 1.65 už toną, kas sudarytų 
apie 10 milijonų dolerių per 
metus. Vienok ir šis pajamų 
šaltinis, ir nepriklausomybė 
stovi ant nelabai tvirtų pa
matų, nes Rusijos Krašto ap
saugos vadovas Ivan Rybkin 
jau nedviprasmiškai išsitaręs, 
kad naftos vamzdžių apsauga 
turi rūpintis Rusijos kariuo
menė, nes galima tikėtis če
čėnų nacionalistų sabotažo. 
Vadinasi, apie tikrą Čečėnijos 
nepriklausomybę negali būti 
nei kalbos — kaip kitaip 
Maskva apsaugos savo intere
sus ir naftotiekį? Jokiu būdu 
neprileidžiama, kad nafta bū
tų siunčiama ne per rusų val
domas žemes, o juo labiau per 
Gruziją, kuria Kremlius la
biau nepasitiki, kaip Čečėnija. 

Tokios įtakingų Rusijos vy
riausybės žmonių kalbos tu
rėtų ypatingo pavojaus signa
lu nuskambėti ir Lietuvoje, 
nes ir per jos teritoriją nuolat 
vyksta karinis tranzitas iš Ru
sijos į Karaliaučiaus sritį. 
Iškilus tikram ar net pačių 
rusų surežisuotam incidentui, 

svetima kariuomenė iš rytų 
gali bematant atsirasti Lietu
voje, kad apsaugotų „savo in
teresus". Juk panašiai jau 
kartą atsitiko... 

Kone juokingai atrodo ir 
piniginių kompensacijų, ku
rias Maskva skolinga už pa
darytus nuostolius daugiau 
kaip 20 mėnesių trukusio karo 
metu Čečėnijoje (jau nekal
bant apie dešimtis tūkstančių 
prarastų gyvybių) reikalas. 
Prez. Aslan Maschadov reika
lauja 260 milijardų dol., bet 
vargiai tokia suma reali, nes 
tai sudarytų apie 60 proc. visų 
metinių Rusijos pajamų. Jelci
nas tvirtina, kad Čečėnijai jau 
paskirta 138 milijonai dolerių, 
bet iki šiol išmokėta tik apie 
20 mln. 

Kur dingo daugiau kaip 
100 milijonų dolerių? Tas 
klausimas iškilo Jelcino ir 
Maschadovo susitikime Mask
voje. „Velnias žino, kur tie pi
nigai nuėjo!" — atsakęs į klau
simą Boris Jelcin. Rodos, 100 
milijonų — ne adata, negalėjo 
kažkur be žymės „ištirpti", o 
vis dėlto taip atsitiko. 

Nepaisant nesutarimų dėl 
kompensacijų, nepaisant skir
tingų nuomonių dėl Čečėnijos 
nepriklausomybės pripažini
mo, Boris Jelcin po susitikimo 
su Maschadovu buvo labai op
timistiškai nusiteikęs ir žur
nalistams tvirtino, kad ženg
tas svarbus žingsnis į abišalį 
suartėjimą, o visi nesklandu
mai bus išspręsti, jeigu, 
žinoma, čečėnai parodys gerą 
valią. Ar tai padarys ir Krem
lius, Jelcinas nepasakė. Taip 
pat nepaminėjo, kad -abiejų 
valstybių vadai nepadarė jokio 
konkretesnio nutarimo dėl 
Čečėnijos visiško atsipalaida
vimo nuo „motulės Rusijos". 
Galbūt ši problema neiš
sprendžiama ir geriausia ją 
„nustumti" į ateitį, kaip buvo 
padaryta taikos sutarties pasi
rašymo metu. Deja, kol Mask
va nepasako „da", kitos vals
tybės nesiryžta stoti Čečė
nijos pusėje ir pripažinti jos 
nepriklausomybę. Čia ir vėl 
kartojasi nesena istorija iš 
Baltijos valstybių, o ypač Lie
tuvos, veržimosi į laisvę iš So
vietų Sąjungos vergijos... 

Gaila, kad jau pradeda pasi
girsti vis daugiau neigiamų 
atsiliepimų apie dabartinius 
čečėnų „pajamų šaltinius", ku
rie esą įkaitų pagrobimas ir 
reikalavimas didelių sumų pi
nigų už jų paleidimą. Nors iš 
dalies tai tiesa, bet kiekvieną 
tokį atvejį Maskva labai vyku
siai panaudoja propagandos 
prieš Čečėniją tikslams. 

Gražusis Drezdenas, kuriame Vytautui Grybauskui teko boti ugniagesiu 
ir pergyventi baisųjį šio miesto sunaikinimą 

(Bus daugiau) 
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PORNOGRAFIJA IR SMURTAS 
VISUOMENĖS RYŠIŲ 

PRIEMONĖSE: PASTORACINIS 
ATSAKAS (Tęsinys) 

Švietimo darbuotojams: 
morališkai ugdyti 

Pagrindiniai tėvų bendra
darbiai morališkai ugdant jau
nuoliu? turėtų būti švietimo 
darbuotojai. Mokyklos ir ki
tos švietimo programos turėtų 
remti bei skiepyti socialines 
bei etinr- vertybes, skatinan
čias šeimų ir pačios visuo
menes vienybe ir sveikatą. 

Siekiant, kad jaunuoliai ži
notų, kaip atsispirti manipu
liacijai bei išvengti vien pasy
vaus klausymosi ir žiūrėjimo 
įpročių, labai vertingos yra 
švietimo programos, mokan
čios naudotis komunikavimo 
priemonėmis. Jos ugdo jau
nuolių kritišką nuostatą bei 
gebą tinkamai įvertinti televi
zijos, radijo bei kitų komuni
kavimo priemonių produktus. 
Taip pat svarbu, kad mokyk
los pabrėžtų būtinybe gerbti 
žmogaus asmenį, šeimos gy
venimo vertingumą bei as
mens moralinio vientisumo 
svarbą. 

Jaunuoliai galėtų padėti 
stabdyti pornografijos bei 
smurto srautą, plūstantį iš 
komunikavimo priemonių, tei
giamai atsiliepdami į savo 
tėvų bei ugdytojų iniciatyvas 
ir prisiimdami atsakomybę už 
savo. moralinius sprendimus 
renkantis pramogas. 

Visuomenė turi kelti 
savo balsą 

Plačiajai visuomenei irgi de-
r-PfjĮį pakalti balsą. Susirūpinę 
piliečiai, įskaitant jaunimą, 
individualiai ir kolektyviai 
turėtų reikšti savo požiūrį ga
mintojams, komercinių inte
resų turintiems asmenims ir 
visuomenės valdžios įstai
goms. Būtina tęsti dialogą 
tarp komunikavimo priemonių 
darbuotoju ir visuomenės at
stovų, idant pirmieji galėtų 
daugiau sužinoti apie realius 
poreikius bei interesus tų, ku
riems jie tarnauja. 

Įstatymų leidėjai, adminis
tratoriai, vykdomosios val
džios pareigūnai ir teisininkai 
turėtų suvokti pornografijos 
bei smurto visuomenės komu
nikavimo priemonėse prob
lemą ir atitinkamai į ją rea
guoti. Trūkstant reikiamų 
įstatymų, juos būtina priimti, 
silpnus įstatymus privalu pa
gerinti, esamus — įgyven
dinti. 

Pornografinės medžiagos ga
myba bei platinimas turi tarp
tautinių padarinių. Tad norint 
kontroliuoti šį klastingą vers
lą reikėtų imtis veiksmų vieti
niu, kontinentiniu ir pasauli
niu lygiais. Tuos, kurie tokių 

iniciatyvų jau ėmėsi, derėtų 
remti bei drąsinti. 

Švenčiausia įstatymo bei 
įstatymo vykdytojų pareiga 
yra bendrojo gėrio apsauga, 
ypač jei tai susiję su jaunimu 
bei pažeidžiamiausiais ben
druomenės nariais. 

Jau nurodėme kai kuriuos 
žalingus pornografijos bei 
smurto padarinius. Dabar ga
lime daryti išvadą, kad ben
drajam gėriui tikrai padaryta 
ir tebedaroma žala ten, kur to
kios medžiagos gaminamos, 
rodomos ir platinamos be at
sakingai nustatytų apribojimų 
ar reguliavimo. 

Visuomenės valdžios įstai
gos turėtų jausti pareigą ne
delsiant imtis veiksmų šiai 
problemai spręsti ten, kur ji 
egzistuoja, ir užbėgti jos atsi
radimui už akių ten, kur ji dar 
netapo neatidėliotinu dalyku. 

Bažnyčios rolė ir pareiga 

Pirmutinė Bažnyčios parei
ga yra nuolatos aiškiai mokyti 
tikėjimo ir, vadinasi, objekty
vių moralės tiesų, įskaitant 
tiesą apie seksualinį mora
lumą. Tad permisyvumo bei 
moralines sumaišties laikotar
piu Bažnyčiai privalu būti 
pranašo balsu ir neretai prieš
taravimo ženklu. 

Vadinamoji tiesioginio as
meninio pasitenkinimo „etika" 
yra iš esmės priešinga vienti
sam žmogaus augimui ir pil
natvei. Auklėjimas šeimos gy
venimui ir atsakingam gyve
nimui visuomenėje reikalauja 
ugdyti skaistumą ir savi
drausmę. Tuo tarpu pornogra
fija ir palaidas smurtas gali 
padaryti individą aklą die
viškajam atvaizdui žmogaus 
asmenyje, susilpninti santuo
ką bei šeimos gyvenimą ir 
rimtai pakenkti individams 
bei visuomenei. 

Kur įmanoma, Bažnyčia 
turėtų tai mokyti ir skelbti 
kartu su kitomis Bažnyčiomis, 
denominacijomis ir reli
ginėmis grupėmis. Ji turėtų 
kuo tinkamiausiai panaudoti 
savo institucijas ir žmones 
šviečiant ir formuojant visuo
menės komunikavimo prie
mones ir apibrėžiant jų tikrąjį 
vaidmenį individo ir visuo
menės gyvenime. Ypač reikėtų 
padėti besistengiantiems tė
vams. 

Tad mokymą, kaip tinkamai 
naudotis komunikavimo prie
monėmis, reikėt-' įtraukti į 
katalikų mokykių bei kitas 
švietimo programas, į semina
rijas, į pašvęstojo gyvenimo ir 
pasauliečių institutų vykdo
mas "ugdymo programas, į 
nuolatinio kunigų ugdymo 
programas bei parapijų pro-
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gramas jaunimui ir suaugu- • 
šiems. Sielovada ir auklėjimu 
užsiimantys kunigai ir vienuo
liai turėtų patys sugebėti pasi
rinkti komunikavimo priemo
nių produktus, taip paro
dydami, ką verta skaityti ir 
žiūrėti. 

Galiausiai, vien kritiška 
Bažnyčios nuostata komuni
kavimo priemonių atžvilgiu 
nėra nei pakankama, nei tin
kama. Priešingai, Bažnyčia 
turėtų būti įsitraukusi į ne
nutrūkstamą pokalbį su ko
munikavimo priemonių dar
buotojais, skatindama juos 
dirbti ir padėdama, kai pagal
ba reikalinga arba jos pra
šoma. Katalikų komunikavi
mo priemonių darbuotojai ir 
jų profesinės organizacijos — 
savo ypatingomis įžvalgomis 
bei patirtimi — gali vaidinti 
pagrindinį vaidmenį šiuose 
nenutrūkstamuose pokal
biuose. 

Sąžiningai vertindami pro
dukciją bei publikacijas rem
damiesi aiškiais ir nuosekliais 
moralės principais, katalikų 
kritikai bei komunikavimo 
priemonių darbuotojai gali su
teikti vertingą paramą ir ko-' 
munikavimo priemonių profe
sionalams, ir šeimoms. Jau 
esamuose Bažnyčios doku
mentuose pateikti orientyrai 
dėl visuomenės komunikavi
mo priemonių, įskaitant dau
gelio vyskupų pastarųjų metų 
apmąstymus pornografijos-bei 
smurto klausimu, iš tiesų ver
ti išsamaus studijavimo bei 
sisteminio taikymo. 

Šiuo dokumentu siekiama 
atsiliepti į plačiai reiškiamą 
šeimų bei Bažnyčios ganytojų 
susirūpinimą ir kviesti dar 
plačiau apžvelgti pornografi
jos bei smurto visuomenės ko
munikavimo priemonėse pro
blemos etinę bei praktinę pri
gimtį bei paskatinti visus va
dovautis šv. Pauliaus priesa
ku: „Nesiduok pikto nugali
mas, bet nugalėk pikta geru
mu" (Rom 12, 21). 

„Bažnyčios žinios", 1997, Nr. 
11. 

(Pabaiga) 

Ignalinos rajone. Na 
mi vaikai 
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LIETUVIS BRANGŲ 
LAIKRODI PERKA SAU 

ARBA KYŠIUI 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
laikrodžiai užima dalį kyšių 
rinkos ir po truputį išstumia 
dar sovietmečiu paplitusius 
odos segtuvus, keramikos va
zas bei skilandžius. Šią ten
denciją prekybininkai pas
tebėjo jau prieš kelerius me
tus. Kol kas laikrodis dar ne
gali konkuruoti su importi
niais stipriaisiais gėrimais. 
Ekspertai teigia, kad gėrimai 
teikiami už malonų elgesį, o 
laikrodžiai — už paslaugas. 

Manoma, kad laikrodis yra 
geras kyšis dar ir todėl, kad 
leidžia sutaupyti. Nėra sunku 
2,000 litų kainuojančią do
vaną pateikti kaip du kartus 
brangesnę. Lietuvoje dar ne
daug gerai išmanančių šią, 
gana subtilią, sritį. 

Pasak 3 laikrodžių parduo
tuves įsteigusios bendrovės 
„Ogmios laikas" generalinio 
direktoriaus Osvaldo Čiukčio, 
užsieninių laikrodžių kainos 
lietuvių nestebina. Dauguma 
jau gali nusipirkti šveicarišką 
laikrodį. Ir perka. Ypač popu
liarūs kainuojantys ne dau
giau tūkstančio litų. Versli
ninkai, firmų įvadovai ieško 
laikrodžių, kainuojančių apie 
4,000 litų. „Mūsų klientai yra 
ir banditai, ir vyriausybė. Ir 
kuklias pajamas turintys, ir 
turtingi", — sakė O. Čiukčys. 
„Ogmios laiko"1 parduotuvėse 
galima nusipirkti nuo 200 iki 
40,000 kainuojančių laikro
džių. Pernai bendrovė atsivežė 
6,000 iš 12 užsienio firmų 
laikrodžių ir beveik visus par
davė. Per 4 metus buvo gauti 
tik 2 užsakymai pirkti laik
rodžius, kainuojančius dau
giau negu 40,000 litų. 

Rima Jakutytė 

RASTOS SENIAUSIO 
LIETUVOS PASTATO 

LIEKANOS 

Vienintelė Užnemunėje ir 
Marijampolės apskrityje ar
cheologijos ekspedicija, kurią 
surengė Vilniaus universite
tas ir Marijampolės krašto
tyros muziejus, surado seniau
sio žinomo Lietuvoje neblogai 
išsilaikiusio medinio pastato 
liekanų. 

Marijampolės kraštotyros 
muziejaus direktoriaus Jono 
Vasmano teigimu, pastatas 
turėjo būti statytas prieš 
4,000 metų. 

Habilituoto mokslų daktaro 
Algimanto Merkevičiaus vado
vaujama ekspedicija antrus 
metus tyrinėja akmens ir 
žalvario amžiaus senųjų gy
venviečių liekanas Marijam
polės rajono Kalvarijos seniū
nijos Turlojiškių durpyne, prie 
Kirsnos upelio. 

Iš turimų duomenų spėja
ma, kad neblogai išsilaikiusių 
radinių tyrinėtojai gali rasti 
beveik 6 kvadratinių kilo
metrų plote. 

Nuotr. Algimanto Ži i iuno 

Tyrinėjimus šioje vietoje ar
cheologai buvo pradėję dar 
mūsų amžiaus trečiajame de
šimtmetyje. Tuomet buvo su
rasta seniausia Pabaltyje kau
kolė. Mokslininkų rekonstruo
ta, ji dabar vadinama „Kirsnos 
žmogumi". 

Pernai buvo rastos dvi laido
jimo vietos, vienoje jų — paly
ginti gerai išlikę žmogaus pa
laikai. Ištyrus radiokarbono 
metodu, nustatyta, kad griau
čiams yra 3,750 metų. 

Šiemet Turlojiškių kasinė
jimuose dalyvauja iš JAV at
vykusi Vilniaus universiteto 
doktorantė Indrė Antanaitytė, 
ji atlieka paleobotaninius ty
rinėjimus. (LR) 

• 1840 m. rugpjūčio 30 d. 
Karaliaučiuje mirė Liudvikas 
Gediminas Rėza, teologijos dak
taras, tautosakininkas, poetas, 
Kristijono Donelaičio raitų 
(„Metų" poemos) leidėjas. Palai
dotas Karaliaučiaus katedros 
kapinėse. 

Vdnruįe, Justiniškių rajoną, parduo
damas keturių kambarių butas. 

Beaktomintierna, prašome 
kreiptis telefonu V/srauja. 

011 -370-2-22-80-91, ame vakarais 
Amerikoje telefonu 413-548-0619 

UtlYNfcM 
pririnktų. Vagų* M * I I 

l N s w M M a . T r 

("ttjau 

uogom* krapiiam, Qa graži i 
laimei paatdMeust gamtota. 
T e l . 1 1 6 - 4 6 6 - 3 6 0 6 

Chicago Emptoymant Agancy 
Įvairūs darbai vyrams. 

Uždarbis $360400. 
Legalizacija Kanadoje. 
Kreditai automobiliams. 

TaL 773-227-8243 

V A L O M E 
KILIMUS. B A L D U S 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-514« 

linuornojatnat 2 ntiag. bt, 
10833 S. Harlem, VVorth, IL 

Su šiluma. $595 į mėn. 
Seimininkas kalba i 

T * 70*361-1070 

Dvi 30 m. rnokstyv MBJB dsubo. 
Viena gaK savo namuose 

prižiūrėti vaikus, lota gal dirbti 
bet kokį darbą ir gyventi kartu. 

Tei 77*471-2817 

Parduodamas 87-68 Buick Century 
auto. Garams atovyja, 65,690 mytų. 

Nauja batari)a. Kaina $2300. 
I / A A — —-t I * įg , • • • a. • *• 
r\eW nOfl ptTKU, prBtOfTU StCaVTsDInD 

Antanui 708428-2743 
$10O0*« P088OLE TYPtNQ~ 

PartTIfrėl. 
At Homa. 

Toli Frae 1-800-218-8000 
Ext.T-2415forLiattng§. 

Du i 
isLieluvoa 
ieško darbo. 

Tit 773-661-8106 

PIGIAUSIAI PASIUSITE SIUNTINI TIK PER 
BALTIA BCPRESS CO. LTD. 

PREZ. VIDMANTAS RAPSYS 

TIK TRUMPA LAIKĄ SIŪLOME 2EMIAUSIAS KAINAS SIUNTINIAMS LĖKTUVU 
IR JOSU SIUNTINIAI LĖKTUVU PASIEKS JOSU ARTIMUOSIUS PER 8-12 DKNU 

• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
•AMERIKIETIŠKI MAISTO SIUNTINIAI PIGIAU, NEI KITUR- TIK $44.00 

BALTIA EXPRESS CO. LTD. 
8327 S PULASKI RO. 
CHICAGO, IL 60652 

DVI PATOOtOB PRISTATYMO VETOS 

VIENAS NEMOKAMAS TELEFONAS 
1-800-SPARNAI 
1 - 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 

AMBER GROUP 
462 THOMAS ORIVE 
BENSENVILLE, IL 60106 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

M u t u a l Federal Savings and Loan 
Associatlon of Chlcago 

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

Casimir G. Oksaa, Praokunt 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

£ 3 midlcind federal 
• ^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 W E S T 69th STREET 

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

(706)5664400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESTJE ta 
IfNOfS 

http://lNswMMa.Tr


LAIŠKAI 
RUGPJŪČIO 23-OJI 

Atsiliepiu \ „Draugo" rug
pjūčio 23-osios dienos veda
mąjį. Be abejonės, rugpjūčio 
23-oji Lietuvos istorijoje liks 
akmenyje iškalta data; 1939 
rugpjūčio 23 — laisvės laidoji
mo pradžia, o 1987 rugpjūčio 
23 — laisvės atstatymo iš
vakarės. 

"Draugo" vadamasis, ap
žvelgdamas su į šią data su
rištus įvykius, mini ir 1979 
rugpjūčio 23-iosios memoran
dumą ir, kad „45 baltiečiai, 
kartu su penkiais rusais disi
dentais, paruošė peticiją, rei
kalaujant Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Dokumentas nu
siųstas J T sekretoriui, sovietų 
vyriausybei bei kitų kraštų 
pasirašiusių Atlanto chartą 
vadams". 

Įdomu, kad š.m. rugpjūčio 
23-ios „Lietuvos rytas", Ed
mundo Ganusausko straips
nyje „Pirmasis laisvės ženklas 
KGB įbaugintai Lietuvai", 
teikia šiek tiek skirtingą 
„peticijos" kilmės versiją. Ja
me rašoma, kad tą 1979 m. 45 
baltiečių memorandumą pa
ruošė Antanas Terleckas su 
Juliumi Sasnausku, tada ką 
tik baigusiu vidurinę mo
kyklą. Dokumentą jie išsiuntė 
SSRS, Vakarų —VFR ir Rytų 
(VDR) Vokietijų vyriausybėms 
ir Jungtinėms Tautoms. 

„Už šį tekstą 1980 m. jie 
buvo nuteisti . A. Terleckas, 
tąkart nuteistas jau trečią 
sykį, metus praleido Vilniaus 
KGB rūsiuose, dvejus — vie
name Uralo lagerių, paskui 
buvo ištremtas į Magadaną. 

J. Sasnauskas, jam skirtus 
pusantrų metų iškentė KGB 
požemiuose Vilniuje, po to. 
penkerius metus buvo trem
tyje Sibire". 

Šis ilgokas „Lietuvos ryto" 
straipsnis, aiškiai pagrįstas 
gyvųjų tos 1987 rugpjūčio 23 
demonstracijos rengėjų prisi
minimais, išsamiai aprašo 
įvykio rengimo istoriją, LKP 
Tįakljiją, KGB trukdymus bei 
persekiojimus. Miąima daug 
žinomų pavardžių, pvz.: Nijo
lė Sadūnaitė, Vytautas Bogu-
žis (Seimo narys), Milda Pa
lubinskaitė (jauna lietuvaitė 
iš JAV, atmintinai išmokusi 
kvietimo į minėjimą tekstą, 
kuris tuo būdu pasiekė Va
karų spaudą), ir Algimantas 
Klimaitis (VLIKo atstovas Vo
kietijoj, kuris sužinojęs orga
nizatorių pavardes, jas per
davė Vakarų Vokietijos visuo
menės informavimo priemo
nėms). 

Manau, kad šis „Lietuvos 
ryto" straipsnis, plačiai ap
rašantis tuos 1987 metų įvy
kius, būtų daug kam išeivijoje 
įdomus. Siūlyčiau „Draugui" 
jį perspausdinti. 

Dar viena pastabėlė. Tos 

pačios dienos, pirmame 
„Draugo" puslapyje išspaus
dinta nuotrauka nėra teisin
gai pažymėta. Rodoma didžiu
lė minia nėra pirmąjį kartą 
Vilniuje paminėto Molotovo-
Ribbentropo pakto pasira
šymo dienos minėjimo vaiz
das. Pirmasis paminėjimas 
įvyko 1987 rugpjūčio 23-ąją 
dieną (ne 1988), nedidelėje 
aikštėje tarp Šv. Onos baž
nyčios ir paminklo Adomui 
Mickevičiui, ir aplinkinėse 
gatvėse. „Drauge" talpinta 
nuotrauka, atrodo, daryta 
Vingio parke. 

V y t a u t a s G e r m a n a s , 
Chicago, IL 

AR JAU SPAUDOS 
VAJUS PASIBAIGĖ? 

Labai gaila, kad „Draugas" 
nustojo spausdinęs laiškus iš 
Lietuvos bibliotekų, o jau ku
ris laikas nepastebiu net ir 
sąrašo bibliotekų, kurios pa
geidautų išeivijoje išleistų kny
gų. 

Nors rūbų ir maisto siunti
nius į Lietuvą esu siuntusi 
daug metų, niekad nesu gavu
si laiško, kuriame būtų tiek 
džiaugsmo ir dėkingumo, kiek 
jo yra laiške iš Vievio viešosios 
bibliotekos, gavus tr is dėžes 
mano tėvelių sukauptų knygų, 
kurias ten pasiunčiau, pas-
kaičiusi „Drauge" išspaus
dintą laišką, rašytą šios biblio
tekos vedėjos Janinos Vasila-
vičienės. Esu tikra, kad jei 
nebūčiau pamačiusi „Drauge" 
laiško, kurio antraštėje buvo 
žodis „Vievis" (mano gimtinė), 
jei nebūčiau perskaičiusi to 
laiško, nebūčiau iš viso pagal
vojusi apie knygų siuntimą. O 
tokiu atveju, nebūčiau pada
riusi tą „gerąjį darbelį", kuris 
suteikė tiek džiaugsmo žmo
nėms tėvynėje. Mano mamytę 
ir mane jų dėkingumas sujau
dino iki ašarų. J . Vasila-
vičienė rašo: 

„...Jūsų dovanotų knygų ko
lekcija yra nepaprastai vertin
ga, atskleidžianti įvairiapusį 
išeivių iš Lietuvos gyvenimą, 
veiklą ir kūrybą, kuri praplės 
mūsų žinias ir akiratį. At
siųstos knygos yra puikiai iš
saugotos, daugelis jų su dedi
kacijomis, autografais, jos bus 
akivaizdžiu pavyzdžiu jauni
mui kaip reikia tausoti, mylėti 
knygą. ...jas sudėjau į atskirą 
parodų lentyną skaitykloje, 
pačioje matomiausioje vietoje, 
kad kiekvienas lankytojas ma
tytų ir susipažintų su 'Sa
lomėjos Bartuškienės iš JAV 
dovana'. O Jūsų Tėvelio pri
siminimai ir nuotraukos 
...tikrai reikšmingi mums ir 
bus saugomi kaip 

kraštotyriniai bibliotekos ek
sponatai. 

Linkiu Jums ir ypač Jūsų 
Mamytei geros sveikatos, 
daug džiaugsmo akimirkų. 
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Kaišiadorių vysk. Kazimieras Matulaitis Kernavėje per Škaplierinės atlaidus. Jo kairėje matyti prel. Ignas Ur
bonas Gary, IN, Šv. Kazimiero parapijos klebonas, tuo metu viešėjęs Lietuvoje. 

tės straipsnį „Draugo" 150 nr . lietuvių policininkus ir kitus 
„Lietuvos ir Lenkijos s p a u d a pareigūnus. Kalt ina lietuvius, 

tokių, kokių J ū s suteikėte 
mums. Tesaugo Jus Dievas". 

Tai tik maža ištraukėlė iš 
ilgo, gražaus laiško. 

Noriu paskatinti „Draugo" 
skaitytojus nepagailėti pas
tangų ir laiko pasiųsti knygas 
į savo gimtojo kaimo ar mies
telio biblioteką. Manau, kad 
ten jos yra daugiau laukiamos 
ir reikalingos, negu didžio
siose Lietuvos bibliotekose. Ir 

apie Lietuvos prezidento vi
zitą Lenkijoje", aiškiai maty t i , 
kad Lenkijoje įsigalėjęs šovi
nistinis galvojimas apie ki tų 
tautybių asmenis, ypač prieš 
lietuvius. Nors abiejų valsty
bių vadovai kalbasi ir s iekia 
gražaus sugyvenimo, bet pro
vincijose, Gudijos, Ukra inos 
ir Lietuvos sienų srityse, vyk-

neužmirškite pasiųsti mūsų s ta šių tautybių asmenų nie-
dainų, šokių švenčių bei kitų kinimas. Ypač pasižymėjo Su
rengimų ir veiklos leidinius, valkų apskrities la ikrašt is 
kurie supažindins juos su „Krajobrazy" ir jos žurnal is tas 
išeivijos gyvenimu. J a n u s z Dropinski, pate ikęs 

D a n u t ė Korzon ienė melagingus, ' bei įžeidžiančius 
Palos Hills, IL komenta rus , lankantis Lietu-

P.S. Kiek* žinau, Transpak vos prezidentui Algirdui Bra- . 
"agentūra dar vis duoda nuo- z a u s k u i ' n o r s J 1 S a t v v k o L f " 
laidą siunčiant knygas į Lietu- kijos valstybės kvietimu. Sio-
vos bibliotekas, o Tautos fon- žurnalisto ' komentarai t inka 
das padengia persiuntimo t ik ba rbarų vadeivoms, bet ne 
išlaidas. t au ta i , ku r i didžiuojasi savp 

„kultūringumu" BARBARAI IR JU 
KULTŪRA 

Skaitant Aldonos Miškiny-

Šis „kultūringas" Suvalkijos 
la ikrašt is gyrė lenkų „Armija 
Krajova" banditus, žudžiusius 

PADĖKA 
r< 

•• JMA. 
Smuikininkas 

POVILAS MATIUKAS 
1912-III-5 — 1997.Vm.4' 

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas apleido sį pasaulį rug
pjūčio 4 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 8 d. Šv.Kazimiero lie
tuvių kapinėse. į 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas ir 
kalbą koplyčioje; atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už laido
jimo apeigas kapinėse. Dėkojame dr. L. Ragui už jautrią 
kalbą koplyčioje. Dėkojam muz. Faustui Stroliai už nuoširdų 
laišką. 

Dėkojame Lindai Veleckytei ir Manigirdui Motekaičiui už 
nepaprastai meniškai atliktą muziką šv. Mišių metu 
bažnyčioje. Tai buvo tikras mažas smuiko koncertas. Dar 
kartą labai labai ačiū! 

Esame dėkingi visiems giminėms ir draugams, pagerbu
siems Velionį savo atsilankymu ir Jo palydėjimų j kapines. 

Ypatingą padėka visiems už užuojautos žodžius ir 
užprašytas šv. Mišias bei gėles. 

Nuoširdžiai dėkojame Leonui Narbuciui, padėjusiam 
mūsų sunkiose dienose. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Gerald F. Daimid už gražų ir 
malonų patarnavimą. 

Lieka nuliūdę: žmona Wanda, sūnus Pe t ras , broliai 
Pranas ir Vytautas bei kiti g iminės. 

NAUJOVĖ! DEŠIMT KARTŲ PIGIAU U! 
Bendra JAV-Lietuvos kompanija siūlo vieni

šiems senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems JAV, 
gyvenimą Lietuvoje. Garantuojama geriausia Lietuvos 
medikų medicininė priežiūra bei visi buitiniai patogu
mai. 

Visus, susidomėjusius šia naujove, užpildžiusius 
atkarpą ir pasiuntusius ją adresu 3316 S. H a l s t e d , 
Chicago, IL 60606, kompanijos atstovas asmeniškai 
išsamiau supažindins su visa ju s dominančia informaci
j a 

Visus reikalingus dokumentus notarizuojame. 

A T K A R P A 

Sią vasarą tėviškėje, Smilfriuoa*, Panevėžio rajone, seserėčios Vandos Vo-
gulienes šeimoje gyvenanti, buvusį cikafjietį kunigą J Juozevičių aplanke 
brolio duktė Ramune .Juozevieiute-Račkauskienė (kairėje) su dukrele 
Rita Nuotr Aldonos Juozevlčienės 

j Vardas: 
!Pavardė: 
• Adresas: 
; Telefonas: 

esą jie tarnavo vokiečių oku
pantams, o iš tikrųjų „Armija 
Krajova" buvo vokiečių tole
ruojama i r netiesiogiai kursto
ma prieš lietuvius, nes lietu
viai atsisakė t a rnau t i vokiečių 
kariuomenėje.Vokiečiai žinojo 
„Armija Krajova" susitelkimo 
vietas, bet jų nejudino, nes ši 
gauja tarnavo j ų tikslams. 

Vietiniai lenkai dega neapy
kan ta l ietuviams ir savo veik
smais prilygsta barbarų tau
toms. „Krajobrazy" laikraščio 
žurnal is tas turė tų perskaityti 
Petkevičiaus knygą „Lietuviai 
lenkų kalėjimuose" ir pama
tytų, kad jo įpėdiniai niekuo 
nesiskyrė nuo komunistų ir 
nacių budelių. 

Abiėms tautoms pergyvenus 
komunis tų okupaciją, terorą, 
atėjo laikas viena kitai padėti, 
ieškoti g laudaus sugyvenimo 
ir visuose veiksmuose naudoti 
krikščioniškus principus. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

PALENDRĖSE BUS 
STATOMAS 

VIENUOLYNAS 

Kelmėje lankėsi Solesmės 
benediktinų kongregacijos 
prezidentas abatas Filip Dui-
pori, taip pat būsimo Palen-
drių vienuolyno vyresnysis 
Erve de Brok, tėvas Pjer Grin-
jon ir brolis Kazimieras Mila
ševičius bei šv. Benedikto aso
ciacijos administratorius Dai
nius Juozėnas. 

Svečiai susitiko su rajono 
vadovais, architektais ir ap
tarė vyrų vienuolyno ir baž
nyčios statybą. 

Netrukus į Šaukėnų seniū
niją, kurios teritorijoje yra Pa-
lendrės, atvyks 2-3 vienuoliai, 
kurie toliau rūpinsis statyba. 

Palendrių bažnyčia, soviet
mečiu paversta trąšų sandė
liu, viena iš nedaugelio Lietu
vos monolitinių bažnyčių, šiuo 
metu jau baigta restauruoti. 
J i liks parapijai. 

(VL) 

LIETUVOJE ŠIEMET 
„UOGINGA" VASARA 

Kauno rajono Ežerėlio gy-
ventvietė apsupta miškų. Tai 
grybų ir ypač — uogų kraštas. 
Vietiniai gyventojai nuo anks
tyvo ryto su pintinėmis, kibi
rais skuba į mišką prisirinkti 
šių gamtos dovanų. Ne vienas 
uogautojas per dieną prirenka 
po 10-15 ir daugiau kilogramų 
mėlynių. 

Uogų rinkėjų patogumui 
Ežerėlyje atidarytas uogų 
priėmimo punktas. Kasdien 
čia surenkama maždaug po 
pusę tonos mėlynių. Pernai 
per visą uogavimo sezoną šia
me punkte buvo priimta apie 
20 tonų mėlynių, ne mažiau 
tikimasi ir šiemet. Be to, šiek 
tiek serbentų, kitų uogų į 
punktą suneš aplinkinių sodų 
bendrijų šeimininkai. 

Suneštos uogos keliauja \ 
„Kauno šaldytuvų" įmonę. 

(VL) 

A.TA. 
ANTANUI RAŠYTINIUI 

mirus , jo žmonai ELENAI, dukroms VIKTORIJAI, 
REGINAI, LILEI i r IRENAI bei kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Emilija ir Liudas Valančiai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 

A,tA. 
ALBERTUI REPČIUI 

mirus , skausme likusią žmoną GERTRŪDĄ, dukrą 
MARGARITĄ ir žentą DOUGLAS, velionio seseris 
EUGENIJĄ REPČYTE ir ALDONĄ TAMULIONIENĘ su 
šeima i r visus ar t imuosius giliai užjaučiame. 

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
Į TOLIMUS 
KRAŠTUS ! 

F R E E D O M PLAN 
Australija 42c 
Kanada 19c 

.Voklttija 34c 
Anglija 29c 
JAV. 13c 

N ė r a specialių mokesč ių 
N ė r a suvaržymų 
Nereikia pakeisti „ long distance company ' 

1-800-483-5419 
Pi rmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST 

S T R T E C r 
The S*or of t o i g Dii>on<e Sovingi 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. DR. K TRIMAKAS PRISTATĖ 

SAVO NAUJĄ KNYGĄ 

Pirmadienį, rugsėjo 1 d., 
yra Darbo dienos šventė, 
švenčiama šiame krašte vals
tybiniu mastu. Tą dieną 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
tad ir antradienio dienraštis 
neišeis. Linkime visiems savo 
skaitytojams ir visiems lietu
viams saugaus bei malonaus 
savaitgalio, taip pat linkime 
pagalvoti, kam galėtumėte pa
dovanoti „Draugo" prenume
ratą žymiai papiginta kaina 
— tik 60 dolerių metams! Ši 
sąlyga taikoma naujiems skai
tytojams, kurie niekuomet 
anksčiau nebuvo dienraščio 
prenumeratoriai. Malonėkite į 
tai atkreipti dėmesį, nes jau 
pasitaikė „visokių kombina
cijų". Prenumeratos kainos 
nupiginimas galimas JAV LB 
Kultūros tarybos ir mūsų ad
ministracijos dėka. 

Darbo dienos (Labor 
Day) savaitgali, rugpjūčio 
29-rusėjo 1 d., Dainavoje vyk
sta ateitininkų studijų dienos 
su labai įvairia ir įdomia pro
grama. Penktadienio vakare 
filmuotojas Aleksas Plėnys pa
rodys vaizdajuostę iš kelionės 
po Lietuvą. Šeštadienio va
kare bus proga susipažinti su 
Nijolės Gražulienės ir Dalios 
Staniškienės poezija, o sekma
dienio vakare pianino rečitalį 
atliks Frances Covalesky (Ka
valiauskaitė). Registruotis pas 
Vakarę Valaitienę tel. 773-
776-1561. 

Čikagos lituanistinė mo
kykla naujuosius mokslo 
metus pradeda rugsėjo 6 d., 
šeštadienį, -9 vai. ryte. Pamo
kos, kaip ir ankstesniais me
tais, vyks Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chica-
go, IL 60636. Rugsėjo 6 d. bus 
registracija, pamaldos, tėvų 
susirinkimas ir trumpos pa
mokos. Taip pat bus galima 
įsigyti reikalingas mokymosi 
priemones ir gauti daugiau in
formacijų apie mokyklą. Kas 
norėtų iš anksto registruotis, 
reikiamas formas gaus paštu, 
paskambinus tel. 708-496-
8774. • Informacijos apie mo
kyklą gaunamos, susisiekus 
su direktore Jūrate Doviliene 
tel. 630-832-6331. 

Aprenkite ir apaukite 
vaikučius, pradedančius nau
jus mokslo metus Lietuvoje — 
BALFas kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, prašydamas auko
ti rūbelių ir avalynės vaikams. 
Taip pat labai reikia aspirino, 
vitaminų ir maisto, kad mūsų 
tautos atžalynas būtų sveikas, 
stiprus ir galėtų sėkmingai 
ruoštis ateičiai. BALFo įstai
gos adresas: 4545 W. 63rd. 
Str.. Chicago, IL 60629, tel. 
773-767-3401. Labai būtų 
įvertinamos ir piniginės au
kos, nes juk reikia mokėti už 
siuntinių persiuntimą į Lie
tuvą. 

Draugo fondo narių me
tinis suvažiavimas bus š.m. 
lapkričio 1 d., šeštadienį, Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Visiems DF nariams kvie
timai su finansine apyskaita 
ir balsavimo lapais bus» iš
siųsti mėnesiu anksčiau. 

Algimanto Barniskio mu
zika gros šokius ir dainas JAV 
LB Vidurio vakarų apygardos 
gegužinėje rugpjūčio 31 d., 
sekmadienį, Pasaulio lietuvių 
centre, pradžia tuojau po pa
maldų Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Visi lietu
viai maloniai kviečiami pasi
linksminti, pasivaišinti, pasi
džiaugti vasaros pabaigos ma
lonumais savųjų tarpe. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunučių ateitininkų kuo
pa — vaikai nuo darželio iki 8 
sk., imtinai, naujuosius veik
los metus pradės sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., 9 vai. ryto dalyva
vimo šv. Mišiose Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Po Mišių Ateitininkų 
namuose bus susirinkimas. 
Visi prašomi dėvėti sportiniais 
drabužiais. Nauji nariai kvie
čiami registruotis šeštadienį, 
rugsėjo 6 d., nuo 9 iki 11 vai. 
ryto, arba sekmadienį po Mi-

, šių Ateitininkų namuose. Kuo
pos globėjos yra Rasa Na-
rutytė-Kasniūnienė, tel. 708-
403-4988 ir Dainė Narutytė-
Quinn, tel. 708-349-7403. 

Pasaulio lietuvių centras 
stengiasi pasitarnauti savo 
lankytojams vis kitais būdais: 
šį sekmadienį, rugpjūčio 31 d., 
12 vai., centro 107 kambaryje 
Rasa Stasiulytė nemokamai 
tikrins kraujospūdį. 

9 

Jaunimo centro kavinė
je, 5600 S. Claremont, šeš
tadienį, 6 vai. vak. bus sma
gus „subatvakaris" — prabė
gančiai vasarai palydėti. Ren
gia Čikagos Lietuvių kultūros 
klubas „Baltija". Informacijos 
teikiamos tel. 847-342-1512. 

Kaip Lietuvoje „senais 
laikais" būdavo įprasta, i 
didžiuosius atlaidus suplauk
davo žmonės net iš tolimų vie
tovių, nes tai buvo gera pasi
melsti, pasižmonėti, aplankyti 
seniai matytus gimines bei 
pažįstamus. Svetur gyvenda
mi, lietuviai ruošia šventes 
salėse ir gamtoje, bet tai ne 
visiškai tas pats, kaip lietu
viškieji atlaidai. O vieninteliai 
dar kasmet vykstantys atlai
dai lietuvių parapijoje yra 
Šiluvos — Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Laikykimės lietuviškų 
tradicijų, gausiai dalyvaukime 
Šiluvos atlaiduose, kurie pra
sidės rugsėjo 7 d. ir baigsis 
rugsėjo 15 d. Iškilminga at
laidų procesija bus rugsėjo 14 
d., sekmadienį. 

Po lietuviškos Sumos Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
rugpjūčio 24 d. šios parapijos 
lietuvių misijos vadovas kun. 
dr. Kęstutis Trimakas sekma
dieninių susitikimų metu pa
rapijos name (buvusioje mo
kykloje) kalbėjo apie savo nau
jausią knygą. Išgėrus kavą ir 
suvalgius pyragus, susirinku
sieji išgirdo apie naują knygą, 
kuri vadinasi „Asmenybės rai
da gyvenime". 

Jos autorius, kuris šiuo 
metu dar tebėra gavęs tik du 
jos egzempliorius, teigė, kad ši 
A. Jakšto spaustuvėje at
spausdinta knyga (326 pusla
pių apimties), yra iš religinės 
psichologijos serijos (o jų gali 
būti maždaug penkios). Susi
rinkusius tautiečius jis kvietė 
leidinį užsakyti giminėms ar 
pažįstamiems Lietuvoje, nes 
tokiems ji kainuoja gan pigiai 
— 6 dol. Už knygą užsienyje 
bus prašoma bent dvigubai 
daugiau, nes jos išleidimas 
kainavo 17,500 dolerių. 

Kęstuti* Trimaku 

Kun. dr. K. Trimakas taip 
pat pareiškė, kad po mėnesio 
vėl išvyksta dėstyti į Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, 
kur jis šiemet skaitys paskai
tas jau aukštesniame lygyje 
pažengusiems studentams. 
Savaitgaliais jis dar turės spe
cialų užsiėmimą — pamokas 
Tarpdieceziniame • katecheti
kos centre. Jo studentai dau
giausia yra nepasiturintieji 
jaunuoliai, tad visada jiems 
vežantis aukų ir teigė, kad pi
nigai labai yra laukiami (jo 
paskaitas klauso tik pasau
liečiai). 

Šį kartą Kaune jis žada pra
leisti mažiau laiko — apie du 
mėnesius, nes kursas bus pri
statytas kondensuota forma. 
Taip pat jis pasakė liūdną 
žinią, kad jam išvykus, cice-
riečiai turbūt nebeturės lietu
vio kunigo, nes jo šį kartą ne
pasisekė gauti. Todėl šiemet, 
labiau negu bet kada, Cicero 
ir apylinkių lietuviai lauks 
grįžtančio kun. dr. K. Trima
ko. 

Po kun. dr. K. Trimako dar 
trumpai kalbėjo lietuvių para
pinio choro vadovas ir vargoni
ninkas Marijus Prapuolenis. 
Jis buvo grįžęs iš keliones, ku
rios metu aplanke ne tik Lie

tuvą, bet taip pat Ukrainą, 
Estiją bei St. Peterburgą. Jis 
pasakojo trumpai ir pasakė, 
jog kitą sekmadienį pateiks 
daugiau įspūdžių. Kalbėtojas 
pažymėjo, kad Lietuva gra
žėja, ypač gražios yra benzino 
kolonėlės, nors Čikagoje ben
zinas pigesnis. Jis gėrėjosi St. 
Peterburgu, ypač Ermitažo 
rūmais. O Estijos Taliną jis 
pavadino gražiausią sena
miestį turinčiu Baltijos valsty
bių miestu. Teigė, kad estams 
yra lengviau, nes juos remia 
suomiai. 

Į pokalbio pabaigą iš po
sėdžių Lemonte sugrįžo ir šių 
susitikimų dažnas vedėjas, 
neseniai savo amžiaus 80-metį 
šventęs, vienas iš seniausiųjų 
Cicero lietuvių telkinio gyven
tojų — dr. Petras Kisielius. Jis 
tuojau pranešė, kad sekmadie
nio ryte (rugpjūčio 24 d.) Lie
tuvoje mirė kun. Pranas 
Račiūnas, ilgametis Marijonų 
provincijolas, Alytaus parapi
jos klebonas, buvęs politinis 
tremtinys, ilgus metus kalin
tas ir kankintas. 

Dr. Petras Kisielius pažy
mėjo, kad su a.a. Pr. Račiūnu 
jam yra tekę mokytis mari
jonų gimnazijoje Marijampo
lėje. Jis pradžioje buvo geras 
sportininkas, o tik nuo 5-tos 
klasės pasidarė labai religin
gas ir įstojo į vienuolyną. Taip 
pat pareiškė, jog su a.a. 
Račiūnu teko nemažai bend
rauti įvairiais atvejais. Jį 
buvo susitikęs ir Pasauli
niame Eucharistiniame kong
rese Philadelphijoje, kuomet 
šis dalyvavo dvasiškių iš Lie
tuvos delegacijoje. Kartais jį 
žmonės negražiai apkal
bėdavo, kadangi jis galėjęs 
išvažiuoti į užsienį. Taip pat 
paminėjo, jog Ciceroje gyveno 
kun. Prano Račiūno mama. 
kurią jis aplankė, o taip pat ir 
jo motina jį lankiusi komunis
tiniais laikais Lietuvoje. Pats 
kun. P. Račiūnas buvo drau
giškas, mokėjo bent 4 kalbas 
ir su daugeliu galėjo bendrau
ti. Dr. P. Kisielius paminėjo, 
kad tame Eucharistiniame 
kongrese turėjęs progą sutikti 
ir dabartinį popiežių — Karolį 
Voitylą — Joną Paulių, II. 

E.Šulaitis 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos jau
niai rengia „Back to School" 
šokius šeštadienį, rugsėjo 13 
d., tarp 6 ir 10 vai. vak.. Ne
kalto Marijos Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje. 
Kviečiami ne tik visi jaunes
nieji Lietuvos Vyčiai, bet visas 
lietuviškas jaunimas. Bus ga
lima nusipirkti užkandžių ir 
atsigėrimo. Jaunimui įėjimas 
nemokamas, bet. iš suaugu
siųjų prašoma aukos. 

Vienas svečių stalas pernykštėje „Draugo" puotoje Martmique salėje. Sėdi iš kaires: poete Julija Gylienė, Irena 
Galinienė, Agute Tiškuviene. Birute Vindasiene; stovi .Jeronimas Švabas, dail. Veronika Švabiene, Birutė Trin-
kiene. Stase Korės, Zina Pociene Tikimės juos ir daug kitų svačių matyti šiemetiniame pokylyje, kuris vyks 
rugsėjo 21 d. toje pačioje salėje. Bilietai gaunami „Draugo" administracijoje. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo malonės, 
kad jų įsteigėja Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus 
aukojamos šeštadienį, rugsėjo 
6 d., 9:30 va. r., vienuolyno 
motiniškojo namo koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd. Jas 
aukos augustinas kun. Ed-
ward Andrews, OSA Jėzus 
yra pasakęs: „Kur du ar dau
giau prašys Tėvą mano vardu, 
jie bus išklausyti", todėl visi 
kviečiami gausiai dalyvauti 
Mišiose ir melstis šia kilnia 
intencija. 

Horstas Žibąs, 36 metus 
dirbęs Procter & Gamble ben
drovėje, dabar jau ketvirtą 
kartą vyks į Lietuvą kaip 
„International Executive Ser
vice Corps" narys dirbti su pri
vačiomis ir pusiau privačiomis 
firmomis. Santaros-Šviesos 
suvažiavime, vyksiančiame 
Lemonte rugsėjo 4-7 d., jis 
kalbės Lietuvos ateities temo
mis — „Jei aš būčiau kara
lius". 

Aleksas Lauraitis per so
listą Algirdą Brazį paėmė 
vieną stalą į „Draugo" pokylį. 
Stalus galima užsisakyti ir bi
lietus įsigyti dienraščio admi
nistracijoje, o puota vyks rug
sėjo 21 d. Martinique salėje. 

Šv. Kazimiero seserų 
rėmėjos ir rėmėjai kviečia 
dalyvauti 78-tame metiniame 
pokylyje, kuriame taip pat bus 
paminėta 90 metų Šv. Kazi
miero kongregacijos įsteigimo 
sukaktis (įsteigta 1907 m. 
rugpjūčio 29 d.). Pokylis vyks 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
1:30 vai. p.p., „Polonia Ban-
ąuets", 4604 £. Archer Ave. 
Rezervacijos priimamos iki 
rugsėjo 20 d., skambinant 
773-776-1324. 

Kun. Stasys Šlepavičius 
iš Tryškių (ne Ryškių, kaip 
klaidingai buvo parašyta), 
Telšių vyskupijoje atvyksta 
vadovauti Šiluvos atlaidams 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. Atlaidai prasidės rug
sėjo 7 d., o baigsis rugsėjo 15 
d.; iškilminga tradicine at
laidų procesija bus sekmadie
nį, rugsėjo 14 d. 

Kun. dr. Mykolas Kirki
las, St. Petersburg, FL, Drau
go fondo garbės narys, prisi
mindamas „Draugo" gimta
dieni, Draugo fondui atsiuntė 
1,000 dolerių, pridėdamas juos 
prie ankstyvesnių 1,500 dol. 
įnašų. Už malonų „Draugo" 
gimtadienio prisiminimą ir 
stambią auką DF nuoširdžiai 
dėkojame. 

„Grandies" ansamblio vaikų ratelio mažieji smagiai šoka, trepsi ir kvietia 
kitus lietuviukus jungtis į savo eiles. 

SKELBIMAI 
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Nuotr F.d. Šulaičao 

' UITO lietuviu M'kni.iHii" 
n.is Ka/ak.iiiskri-

•)(• popietėje kalba mokytojas iš Trakų, Stepo-
Nuotr Ed. bulaičio 

x TRANSPAK praneša: 
,,'Lietuvos ryto' apskaičiavimu, 
laisvojo verslo aukomis 
Lietuvoje jau tapo daugiau 
kaip 20 verslininkų milijonie
rių, iškilusių 1992-1993 me
tais ir nesugebėjusių suvaldyti 
juos užplūdusių milijonų bei 
turto. Neseniai nusišovęs 
Tauro' banko prezidentas G. 
Konopliovas papildė tokių ver
slininkų sąrašą". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto 
siunti-niai. TRANSPAK, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk.) 
x „Spindulys" kviečia 

buvusius ir naujus šokėjus į 
repeticijas, kurios prasideda 
rugsėjo 7 d. Jauniai 5 v.p.p. -
6:30 v.v., o studentai 6:30 v.v. -
9 v.v. Rugsėjo 8 d. repeticija 
vaikams - 6:30 v.v. - 7:30 v.v. 
Visos repeticijos PLC, mažojoje 
salėje, Lemont, IL. 

(sk.) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1.708-246-8241. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių radi

jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco. Chicago, IL 60632. 

x Akcijų, bonu bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7759 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Chicagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite vel
tui: tel. 1-888-879-7753. 

(sk.) 

x Juozas Bertaševičius 
ieško pusseserių: Charlene ir 
Joan Trakas (abi virš 55 metų). 
Anksčiau gyveno 8030 S. 
Trumbull Ave., Chicago, IL 
60629. Rašyti: Juozas Berta
ševičius, Taikos prospek
tas, 103-24. Kaunas 3036, 
Lietuva. 

(sk.) 
x Mūsų gerieji aukotojai: 

EDWARD V. ZUNARIS, 
Wollaston MA., atsiuntė $100, 
MARGARET B. TOWERS 
Wilmington DE, $30 - tai au
kos Lietuvos našlaičių gyveni
mo palengvinimui. Dėkojame 
aukotojams! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71st St., Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 
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