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Seimo dauguma nepritaria 
žiniasklaidos suvaržymams 
Vilnius, birželio 30 d. — 

liepos 1 d. (BNS) — Trečia
dienio vakarą posėdžiavusi 
Seimo konservatorių frakcijos 
valdyba pasiūlė atidėti prieš
taravimų sukėlusių Visuo
menės informavimo įstatymo 
pataisų svarstymą, nes priėjo 
išvadą, kad Seimo nario Ari
manto Raškinio pateiktas pro
jektas „aprėpia žymiai plates
nes sritis", nei buvo pavesta 
pernai Seimo nutarimu suda
rytai specialiajai komisijai. 

Krikščionio demokrato A. 
Raškinio vadovaujama komi
sija turėjo nustatyti erotinio ir 
smurtinio pobūdžio viešosios 
informacijos platinimo tvarką. 

Šį mėnesį A. Raškinis įre
gistravo Visuomenės informa
vimo įstatymo pakeitimo ir 
papildymo projektą, kuriuo 
siūloma įsteigti Seimui at
skaitingą Visuomenės infor
mavimo saugos komisiją 
(VISK) bei Visuomenės infor
mavimo saugos inspekciją 
(VISI). 

Siūlymą steigti šias institu
cijas kategoriškai sukritikavo 
LDDP atstovai, sakydami, kad 
dangstantis erotinio ar smur
tinio pobūdžio produkcijos re
glamentavimu gali būti įtei
sinta cenzūra. 

Projekte, be kita ko, numa
toma, kad VISK „nagrinėja ir 
vertina, kaip laikomasi Visuo
menės informavimo įstatymu 
bei kitais teisės aktais nusta
tytų viešosios informacijos 
tikslų ir principų". Visuome

nės informavimo saugos komi
sijos nutarimai yra privalomi 
visoms įmonėms, įstaigoms, 
organizacijoms ir visuomenės 
informavimo priemonėms bei 
atskiriems asmenims, o jų ne
silaikymas užtraukia nusta
tytą atsakomybę. 

Pats A. Raškinis ketvirta
dienį teigė nesitikėjęs „tokios 
isterijos". „Tai klyksmas be 
jokių argumentų, pasitikint 
ketvirtosios valdžios (žinia-
sklaidos) galia", spaudos kon
ferencijoje sakė A. Raškinis. 

Jis kategoriškai atmetė 
„klaidingas ir žalingas insinu
acijas", kad jo pataisose nu
matytos viešosios informacijos 
valstybinės reglamentavimo 
institucijos yra panašios į cen
zūrą. A. Raškinis teigė, kad 
cenzūra yra išankstinis infor
macijos tikrinimas prieš plati
nant ir leidimas arba neleidi
mas jos platinti. 

Pasak A. Raškinio, dabar 
galiojantis Visuomenės infor
mavimo įstatymas „yra pats 
prasčiausias visoje Centrinėje 
ir Rytų Europoje, (...) ir kom
plikuoja mūsų stojimą į Euro
pos Sąjungą". 

I komisiją Žurnalistų drau
gijos deleguota Marija Kon-
trimaitė teigė apgailestaujan
ti, kad Sąjūdžio laikais „gra
žiu laisvės žiedu sužydusi 
spauda greitai pageltonavo". 
Ji teigė, kad žiniasklaida vis 
dažniau pažeidžia visuomenės 
narių teisę gauti objektyvią ir 
nešališką informaciją. 

Nuotrj Lietuvos Respublikos vyriausiasis ginkluotųjų pąjegų vadas, prezidentas Valdas Adamkus, kardu pri
lietęs brigados generolo Jono Kronkaičio petį, sako skirias jį Lietuvos kariuomenes vadu. Toliau kairėje stovi pa
garbą atiduodantis buvęs kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Andriškevičius. ĮEIUJ 

Naujasis kariuomenės vadas 
perima geras karines pajėgas 

Kauno kunigo nužudymo byloje 
įrodinėjama žudikų kaltė 

Vilnius, birželio 30 d. (BNS) Nemune išplaukė pernai lie-
— Ketvirtadienį sukako viene
ri metai, kai Kaune buvo nu
žudytas kunigas, poetas ir ko
lekcininkas Ričardas Mikuta
vičius. Kunigas ir jo kolekcija 
dingo iš namų Kaune pernai 
liepos 1-ąją. Jis buvo išviliotas 
iš namų, kankintas ir dar gy
vas nusikaltėlių surištas bei 
įmestas į upe. 

R. Mikutavičiaus lavonas 

Nedovanojant 
elektros 

Baltarusijai, kils jos 
kaina Lietuvoje 

Vilnius, birželio 30 d. 
(BNS) — Atsisakiusi elektros 
energijos eksporto į Baltaru
siją, Lietuva turėtų padidinti 
elektros kainą. 

Trečiadienį po Ūkio minis
terijos kolegijos posėdžio ben
drovės „Lietuvos energija" ge
neralinis direktorius Virman
tas Jurgaitis pranešė, kad jei 
nebus eksportuojama elektros 
energija, vienintelė išeitis 
energetikams išvengti.nuosto
lių bus elektros energijos kai
nų didinimas. 

J. Jurgaitis nenurodė, kiek 
kainą tektų pakelti, tačiau ir 
tęsti eksportą į Baltarusiją nė
ra gera išeitis, buvo pažymė
ta kolegijos posėdyje. „Iki šio 
laiko Baltarusija energiją gau
davo nemokamai, tačiau atei
tyje dovanų duoti nereikėtų", 
po posėdžio sakė ūkio vicemi
nistras Viktoras Valentukevi-
čius. Jo teigimu, Baltarusija 
už elektrą Lietuvai skolinga 
apie 100 mln. JAV dolerių. 

Posėdyje nuspręsta arti
miausiu metu galutinai api
brėžti Baltarusijos skolą Lie
tuvai ir įvesti griežtą kontrolę. 
kaip užsienio pirkėjai atsis
kaito už elektrą. 

pą, dvi savaitės po jo dingimo, 
tačiau nebuvo atpažintas, ir 
jis buvo palaidotas Karmėla
vos kapinėse kaip nežinomas 
vyras. 

Nusikaltimą teisėsaugai pa
vyko išaiškinti tik praėjus 
daugiau nei 8 mėnesiams po 
nužudymo, kai įkliuvo vienas 
pagrindinio bylos įtariamojo 
Vlado Belecko sūnėnas Rolan
das Beleckas, pavasarį kolek
cininkui pasiūlęs pirkti R. Mi
kutavičiaus kolekcijos ordiną. 

Per kratas kovą Kaune ir 
Vilniuje buvo surasta didžioji 
dalis pagrobtos kunigo antik
varinės kolekcijos ir sulaikyti 
įtariamieji. V. Belecko ir ki tų 
įtariamųjų namuose įrengtose 
slėptuvėse, kartu su kitais pa
grobtais meno kūriniais, buvo 
rasti ir penki vertingiausi R. 
Mikutavičiaus kolekcijos pa
veikslai. 

Teisėsaugai pavyko išaiš
kinti nusikaltimą. Įtariamieji 
nusikaltimo organizavimu ir 
vykdymu yra sulaikyti. Parei
gūnams kol kas nepavyko su
rasti dalies pagrobtos kolekci
jos, todėl Generalinė prokura
tūra paprašė užsienio valsty
bių teisėsaugininkų pagalbos. 

Šiuo metu suimti teismo 
laukia septyni kaltinamieji, 
dar keli po neilgai trukusio 
kalinimo paleisti į laisvę ir 
jiems paskirtos švelnesnės 
kardomosios priemonės. Kiti 
įtariamieji tapo liudytojais. 

Pagrindinis bylos įtaria
masis yra V. Beleckas, kur iam 
pareikštas kaltinimas dėl ty
činio kun." R. Mikutavičiaus 
nužudymo iš savanaudiškų 
paskatų organizavimo ir pada
rymo. V. Beleckas taip pat 
kaltinamas įvykdęs kunigo 
turto plėšimą. 

Kaltinamasis iš dalies kalte 

Vi ln ius , liepos 1 d. (Elta) — 
Nuo ketvirtadienio Lietuva 
turi naują kar iuomenės vadą 
— brigados generolą Joną 
Kronkaitį, kuris pakeitė be
veik 6 metus šias pareigas 
ėjusį generolą majorą Joną 
Andriškevičių. 

„Šioje asmenybių kaitoje 
matome Lietuvos kariuome
nės tradicijų tąsą", sakė prezi
den tas Valdas Adamkus cere
monijoje, kuri buvo surengta 
aikštėje priešais Krašto ap
saugos ministeriją. Lietuvos 
vadovo žodžiais, naujasis ka
riuomenės vadas „paveldi ge
ro lygio kar ines pajėgas". 

Brigados generolui J . Kron-
kaičiui pr iklaupus, preziden
tas , kuris yra ir vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas , kar
du prilietė kar iuomenės vado 
petį bei pagal nus ta ty tą tvar
ką pasakė skiriąs jį į šias pa
reigas. Tarnybą pradedantis 
kariuomenės vadas perskaitė 
priesaikos tekstą. 

Pastaruosius dvejus metus 
Lietuvos krašto apsaugos vice
ministru buvęs J . Kronkaitis 
kalbėjo, kad „visi privalome 
prisidėti prie kariuomenės kū
rimo". Pirmiausia reikia rū
pint is eiliniais kar ia is , be ku
rių nebūtų ir generolų, sakė 
kar in inkas , iki šios savaitės 
turėjęs tik JAV atsargos pul
kininko laipsnį. Lietuviškas 
pulkininko laipsnis jam su-

pripažįsta, bet neigia organi-
vęs nužudymą. Pasak jo, buvo 
norima tik užvaldyti kolekciją. 

Žiaurus nusikal t imas ir by
los tyrimas sulaukė didelio at
garsio ir pasipiktinimo visuo
menėje, kai paaiškėjo, kad 
kunigas iš pradžių buvo palai
dotas kaip neatpažintas as
muo. Po kilusio skandalo by
los tyrimą iš Kauno apygardos 
prokuratūros perėmė Genera
linė prokuratūra , o dėl aplai
dumo tarnybos neteko keli 
aukšt i Kauno miesto apylin
kės prokuratūros pareigūnai, 
kiti nubaust i švelnesnėmis 
nuobaudomis. 

Žiniasklaidoje pasirodė įvai
rių spėliojimų apie galimą 
aukštų pareigūnų įsivėlimą į 
nusikaltimą. Neseniai dien
rašt is „Kauno diena" paskelbė 
rašinį „Užkulisiai", kuriame 
užsiminė apie galimą pareigū
nų papirkimą, ryšių Seime 
ieškojimą siekiant išlaisvinti 
sulaikytą V. Belecką. 

teiktas antradienį, o po poros 
dienų J . Kronkaitis tapo bri
gados generolu. Šį laipsnį 
naujajam kariuomenės vadui 
suteikė prezidentas. 

Po 1990-ųjų pirmasis ne
priklausomybę atkūrusios Lie
tuvos kariuomenės vadas ge
nerolas majoras 7. Andriške
vičius* sakė, kad „kiekvienas 
privalo padaryti daugiau ir ge
riau negu pirmasis". Todėl 
kar in inkas pareiškė viltį, kad 
naujajam kariuomenės vadui 
pavyks pasiekti geresnių re-

Rusijos admirolui Lietuvą 
nesuteikė „oro koridoriaus" 

zultatų. 
J. Andriškevičiui buvo 

įteiktas Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino II laips
nio ordinas, kurį jam paskyrė 
prezidentas, padovanojęs jam 
ir kardą. 

Aikštėje prieš Krašto ap
saugos ministeriją buvo išsiri
kiavę kariai, atstovaujantys 
visoms ginkluotųjų pajėgų da
lims. Ceremonijoje dalyvavo 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius, Seimo nariai ir aukšto 
rango pareigūnai bei karinin
kai. 

M" 
V i l n i u s , liepos 1 d. (BNS) 

— „Spręsdami, ar išduoti lei
dimą skristi savo oro erdve, 
mes nesivadovaujame tuo, ko
kie asmenys non skristi, o tik 
saugumo technikos taisyklių 
reikalavimais", sakė Lietuvos 
URM pareigūnas. 

Lietuva šiomis dienomis 

Be vizų — i visas 
Šengeno valstybes 

V i l n i u s , birželio 30 d. 
(Elta) — Nuo liepos 1-osios 
Lietuvos piliečiai turizmo ar 
verslo tikslais galės be vizų 
vykti į visas dešimt Šengeno 
susi tar imo valstybių. 

Ketvirtadienį įsigalioja prieš 
tris savaites pasirašytos dvi
šalės bevizio režimo sutartys 
su Beniliukso valstybėmis — 
Belgija, Nyderlandais ir Liuk
semburgu, kurio? vėliausiai iš 
Šengeno grupės narių sudarė 
bevizių kelionių sutart is su 
Lietuva. 

Vasario 1 dieną įsigaliojo 
Lietuvos bevizio režimo susi
ta r imas su pirmąja Šengeno 
grupės valstybe — Austrija, o 
nuo vasario vidurio — su Itali
ja. Nuo kovo 1 d. tokia tvarka 
įsigaliojo su Vok:etija, Pran
cūzija, Graikija ir Portugalija. 
Balandžio viduryje atsivėrė 
keliai į Ispaniją. 

Šengeno valstybės yra pa
naikinusios tarpusavio sienų 
kontrolę, todėl galima ne
varžomai keliaut, iš vienos 
šios grupės narės į kitą. Ta
čiau bendra bevizes viešnagės 
Šengeno valstybėse t rukmė 
negali būti ilgesnė kaip 90 
dienų per pusę metų. Norin
tieji ten praleisti daugiau lai
ko, įsidarbinti, mokytis ar 
stažuotis turi įsigyti specialias 
vizas. 

Sovietmečio stabų parkas. 
Įrengti ar susprogdinti? 

nepraleido per savo teritoriją 
Rusijos Baltijos karinio laivy
no vado lėktuvo, kuriuo turėjo 
skristi į Maskvą laivyno vadas 
admirolas Vladimir Jegorov. 
Vadui su grupe kitų generolų 
ir admirolų teko paprastu 
lėktuvu skristi į praėjusią sa
vaitę vykusių karinių mo
kymų „Vakarai 99" aptarimą 
Maskvoje. 

Lietuvos URM patvirtino, 
kad praėjusią savaitę nebuvo 
patenkinta dešimt iš dvide
šimties paraiškų Rusijos orlai
viams skristi Lietuvos erdve. 
Leidimai neišduoti, nes lėktu
vai neatitiko „Lietuvos oro 
erdvės naudojimo taisyklių" 
bei Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) 
reikalavimų, kurie taikomi 
visų valstybių orlaiviams, no
rintiems skristi per Lietuvos 
oro erdvę. 

Dažniausia neduoto leidimo 
priežastis — lėktuvuose nėra 
radiolokacinio atsakiklio, vei
kiančio atitinkamu režimu 
pagal Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos nusta
tytą tvarką. 

* Zarasų u ž k a r d o s Tur
m a n t o geležinkelio pasienio 
kontrolės punkto pareigūnai, 
apie 2 valandą nakties ketvir
tadienį tikrindami traukinį 
„Sankt Peterburgas-Kalinin-
gradas", nustatė, kad trauki
niu vyksta 16 asmenų Rusijos 
karinė komanda. Rusų ka
riškiai neturėjo Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos tran
sportavimo tarnybos vienkar
tinio leidimo kariniam tranzi
tui, todėl buvo išlaipinti. Dėl 
šio įvykio traukinys buvo su
stabdytas 45 minutėms. Iš
laipinus komandą, traukiniui 
buvo leista vykti toliau. <BNS> 

Vilnius , birželio 30 d. 
'BNS) — Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas 
trečiadieni surengė klausy
mus dėl kuriamo sovietmečio 
skulptūrų parko netoli Drus
kininkų, kurį dalis parlamen
tarų vertina kaip įžeidimą re
zistencijai prieš sovietų oku
paciją. 

Klausymuose dalyvavo visų 
suinteresuotų šalių atstovai 
— Seimo komiteto nariai, pri
vačiose valdose parką kurian
tis verslininkas Viliumas Ma
linauskas, Valstybinės pamin
klosaugos komisijos, Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mento (KVAD), kitų vyriausy
binių institucijų vadovai bei 
projekto oponentai — Vilniaus 
miesto sąjūdžio grupių susi
vienijimo „Labora" bei kitų pa
triotinių visuomeninių orga
nizacijų nariai. 

Klausymai surengti dei 
daug aistrų sukėlusio Seimo 
nutarimo projekto, kuriuo vy
riausybei nurodoma atšaukti 
sprendimus dėl sovietmečio 
skulptūrų perdavimo kuria
mam parkui bei sugrąžinti 
leninus ir kapsukus Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro žinion. 

Šį konservatoriaus Juozo 
Galdiko bei dar 26 Seimo 
narių pasiūlytą nutarimo pro
jektą Seimo teisės specialistai 
apibūdino kaip neatitinkantį 
Konstitucijos. 

Seimo komiteto nanai linkę 
pasiūlyti Seimui mažiausiai 
du nutarimo kompromisinius 
variantus. Vieną jų parengė 
konservatorius Mindaugas 
Briedis, kuris siūlo, kad vy
riausybė parengtų nuostatas, 
kaip skulptūras surūšiuoti, ro
dyti bei pasiūlymus dėl isto
riškai teisingų parodos pa
aiškinimų apie SSRS ir kola
borantų nusikaltimus. 

Kitą pasiūlymų pluoštą pa
teikė konservatorių partijos 
pirmininko pavaduotojas, bu
vęs sovietinių lagerių kalinys 
Antanas Stasiškis, dalyvau
jant Genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro direktorei Da
liai Kuodytei. Anot jų siū
lymų, derėtų prie skulptūrų 
perdavimo ir panaudojimo su
tarties pridurti priedą, ku
riame atsispindėtų „išplėstinė 
sovietinio režimo ideologų ir 
veikėjų paminklo parko kon
cepcija ir jų eksponavimo sce
narijaus pagrindinės nuosta

tos". Vyriausybe būtų įpa
reigota sudaryti specialistų 
darbo grupę išplėstines parko 
koncepcijos ir eksponavimo 
scenarijaus pagrindinių nuo
statų projektui parengti. Vy
riausybe taip pat turėtų 
pasiūlyti pasipriešinimo oku-
pacijom.i dalyvių bei kitoms 
visuomeninėms organizaci
joms sudaryti konsultacine 
grupę, kuri stebėtojų teisėmis 
galėtų dalyvauti rengiant šių 
dokumentu projektus. Kultū
ros ministerijai ir Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui 
būtų pavesta nuolatos pri
žiūrėti pagrindinių nuostatų 
įgyvendinimą, o taip pat teikti 
parko administracijai konsul
tacijas. 

Diskusijoje Seimo narys Al
girdas Patackas pabrėžė, kad 
jam nepriimtinas sovietmečio 
skulptūrų demonstravimas. 
J is vadino bandymus išsau
goti skulptūras jų kūrėju 
„profesinio solidarumo ap
raiška". .Ar melas gali būti 
menas?", retoriškai klausė A. 
Patackas. 

„Kai nebebūsiu Seimo nariu, 
paliksiu sau veikimo laisvę 
Viena kartą šis paminklas jau 
buvo sprogdintas", sake jis. 
turėdamas galvoje Kryžkai-
nyje stovėjusios moters skulp
tūrą. 

Jo partijos kolega Ari
mantas Raškinis teigė, jog 
„nepriimtina, kad kruvini pa
minklai taptų pramogų verslo 
dalimi"'. J is ragino parengti 
„tikslią ir subtilią"" parodą, 
„kaip okupantai save garbino, 
kaip melas buvo aukšti
namas". 

„Laboros" vadas Leonas Ke-
rosierius ragino ..neieškoti 
kompromisiukų". „Visus iš ten 
lauk!", sakė jis. L. Kerosierius 
barė, jo teigimu, neobjektyvią 
žiniasklaida. kurios „trys ke
tvirtadaliai bando įpiršti 
žmonėms, kad Grūto parkas 
reikalingas". 

Buvęs kultūros ministras 
Saulius Šaltenis prieštaravo 
minėtiems pasisakymams, sa
kydamas, kad „su praeitimi 
atsisveikinama juokiantis". 
„Matydamas ten Leniną, jau
siu didžiulį to laikotarpio 
pažeminimą. Jie stabai) turi 
dirbti, prakaituoti, uždirbti 
pinigus", sake konservatorius 
S. Šaltenis. _Kai jie nebe bau
bai, jie nueina praeitin1", 
sakė S. Šaltenis. 

Generalinė prokuratūra prašo 
visuomenės pagalbos 

Vilnius, liepos 1 d. 'BNS ' 
— Vincas Valkavickas II pa
saulinio karo metais okupuo
toje Lietuvoje buvo pagalbines 
lietuvių policijos narys. Proku
ratūra jį įtaria dalyvavus na
cių vykdytose žydų žudynėse 
šalia Švenčionėlių. 1941 m. 
rugsėjo 27 ir spalio 7-8 dieno
mis. V. Valkavickas taip pat 
įtariamas saugojęs stovykloje 
prie Švenčionių 3.700 žydų ka
linių, kurie vėliau buvo su
šaudyti. 

Lietuvos Generaline proku
ratūra, tirianti V. Valkavicko 
bylą dėl talkininkavimo na
ciams žudant žydus, tikisi vi
suomenes pagalbos ;r prašo 
atsiliepti asmenis, kurių arti
mieji buvo nužudyti šioje vie
tovėje minėtomis dienomis. 
Prokurorai taip pat prašo atsi
liepti žmones, galinčius su
teikti informacijos apie kon
krečius V. Valkavicko veiks

mus žudynių metu. i Informa
cija renkama Vilniuje telefo
nais 22-46-13. 61-63-24;. 

78-erių metų V. Valkavickas 
prieš dvi ,-avaites grįžo į Lie
tuvą iš JAV. kur gyveno be
veik 50 metų. Lietuvos cen
triniame valstybės archyve 
rasti dokumentai patvirtina, 
kad V. Valkavickas. lietuvių 
pagalbines policijos pareigū
nas, saugojo pasmerktuosius 
žydus Švenčionėlių poligone. 

Baigiantis II pasauliniam 
karui. V. Valkavickas pasi
traukė i Vakarus Nuo 1950 
m gyveno JAV. Vengiamas 
deportacijos, grįžo į Lietuvą. 

KALENDORIUS* 
Liepos 2 d.: Gantautė. Jotvin-

gas. I,engver.;s. Marijonas. Napo
leonas. Procesas. Rustems 

Liepos 3 d.: Sv. Tomas, apaš
talas; Anatolijus. I>eona«. I.iudmi-
na. Rytis, Vaidilas 
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APIE KREPŠINĮ IR KITKĄ IŠ 
KAUNO 

APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

1999 M. ŠALFASS-gos 
VARŽYBINIS KALENDORIUS — 

II DALIS 
Pateikiame likusių šių metų 

oficialių ŠALFASS -gos varžy
bų kalendorių, kuris yra papil
dymas/priminimas šių metų 
pradžioje paskelbto metinio 
1999 m. varžybinio kalendo
riaus. 

Toronto LSK, Jungt ies" 
14-sis 3-Pitch Mišriu (CO-
ED) komandų softbolo tur
ny ras , kuris kartu skaitomas 
ir kaip ŠALFASS-gos pirme
nybes, 1999 m. rugpjūčio 28 ir 
29 d. vyko \Vasaga Beach, 
Ont. Informuoja: Rimas Kulia-
vas, 297 Kennedy Ave., Toron
to. Ont. M6P 3C4, Canada, 
tel. 416-766-2996; faksas:416-
766-5537: E-mail: 

kuliavas@compuserve.com 
1999 m. Š. Amerikos Lie

tuv iu komandines ir indi
vidual ines golfo pirmeny
bes vykdo Clevelando Lietu
vių golfo klubas, š.m. rugsėjo 
4 ir 5 d.. The Reserve at Thun-
der Hill aikštyne, Madison, 
Ohio. Informuoja: Algis Nage
vičius. 10200 Ridgevvood dr. 
#617-2, Parma, OH 44130; tel. 
440-845-8848; faksas: 440-
845-1709. 

1999 m. Š. A. Baltiečių 
Lauko teniso pirmenybės 
š.m. rugsėjo 4 ir 5 d. vyks Co-
lumbus. Ohio. Rengia latviai. 
Informacija. Arturs Zageris, 
turnyro vadovas, P.O. Box 
21874. Columbus, OH 43221-
0874: faksas 614-459-1151; 
tel. 614-459-5200 Ext. 233. 
Papildomai lietuviams: Eu
genijus Krikščiūnas, ŠAL
FASS 1. teniso vadovas, 105 
Anndale Dr.. North York, Ont. 
M2X 2X3: tel. 416-225-4385; 
faksas: 416-787-9168; E-mail: 
dianejk@interlog.com 

1999 m. Š. A. Baltiečių ir 
Lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybes vykdo Cle
velando LSK ^Žaibas", š.m. 
rugsėjo 11 ir 12 d., Cuyahoga 
Community College, VVestern 
Campus. Parma, Ohio. Infor
muoja: Algirdas Bielskus (žiū
rėk žemiau). Vyrų, moterų ir 

visų prieauglio bei veteranų 
klasių varžybos. 

1999 m. Š. A. Baltiečių 
sportinio šaudymo pirme
nybes vykdo estai, š.m. rug
sėjo mėnesį, Kanadoje: rugsėjo 
11 d. — stendinio (Trap) 
šaudymo; rugsėjo 18 d. — 
smulkaus (.22) kalibro šau
tuvų ir rugsėjo 25 d. — pisto
letų. Vietovės dar nenustaty
ta. Smulkaus kalibro šautuvų 
ir pistoletų lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš baltiečių 
pasekmių. Informuoja: Kazys 
Deksnys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, Ont. L7P 2G2; tel. 
905-332-6006; faksas: 905-
332-7696. 

Clevelando LSK „Žaibas" 
7-sis Etninis mišrių ko
mandų (CO-ED/6 žaidėjų) 
tinklinio turnyras š.m. spa
lio 9 d. vyks Clevelande. Kvie
čiamos lietuvių ir kitų bal
tiečių komandos. Informuoja: 
Petras Stumdys, 8243 Donald 
Dr., Mentor OH 44060; telefo
nas 440-974-9736 namų, 216-
692-5918 darbo; E-mail: 
stungys@en.com 

1999 M. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių plaukinio pirme
nybės numatomos š.m. spalio 
23 ar spalio 30 d., Toronte, 
Kanadoje. Vykdo — Š. A. Bal
tiečių plaukimo sekcija. Tiksli 
data ir vieta bus pranešta vė
liau. Informacija: Modris Lor-
bergs, 73 North Heights Rd., 
Etobicoke, Ont. M9B 5H9; tel. 
416-626-7262. Papildomai lie
tuviams: Algirdas Bielskus 
(žiūrėk žemiau). 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis į ŠALFASS-gos 
centro valdybos gen. sekr. Al
girdą Bielskų, 3000 Had-
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122; tel. 216-486-0889; fak
sas 216-481-6064. 

Kalendoriaus pakeitimai bei 
papildymai bus nuolatos skel
biami. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Gegužės pabaigoj nostalgija 
vėl atvijo į Lietuvą. Ta pati 
nostalgija, kuri neatslūgsta, 
kurios kasmetiniam kviesliui 
negalima atsispirti. Kaip tik 
šiemet Kaune buvo gausu 
krepšinio įvykių, kurie suvilgė 
prisiminimus apie prieš 60 
metų įvykius Europos krepši
nio pirmenybėse. 

Prie įėjimo į Kauno sporto 
halę birželio 16 d. atidengta 
paminklinė lenta, skirta Lie
tuvos rinktinės pergalei 1939 
m. Skulptoriaus Stasio Žirgu
lio kūrinį atidengė tąsyk Lie
tuvos spalvas gynusio ameri
kiečių lietuvio Mykolo Ruzgio 
žmona Danutė ir kito pirme
nybių žaidiko Leono Baltrūno 
sūnus Petras. Granito plokš
tėje iškalta: „Čia 1939 metais 
gegužės 21-28 dienomis vyko 
III Europos čempionatas, ku
riame Lietuvos rinktinė nu
galėjo". Žemiau parašyta: „Ši 
halė pastatyta 1939 metų pra
džioje. Projekto autorius A. 
Rozenbliumas". 

Tais laikais halę teigiamai 
įvertino Tarptautinės krepši
nio mėgėjų federacijos (FIBA) 
gen. sekretorius William Jo
nės: JBporto halė Kaune yra 
vienintelė tokia puiki Europo
je". Betgi laikai keičiasi — ha
lė ne taip seniai pagrindinai 
remontuota, bet, jei per Euro
pos pirmenybes 1939 m. kas
dien sugužėdavo iki 10,000 
žiūrovų, dabar blizgančiose 
kėdėse telpa dvigubai mažiau. 

Praeityje iškilus krepšinin
kas, dabar Lietuvos Kūno kul
tūros akademijos profesorius 
Stanislovas Stonkus birželio 
16 d. iškilmėse taip kalbėjo: 

šiandienės Lietuvos krepši
nis — tai tų 1937 ir 1939-ųjų 
vyrų nuopelnas, ir nieko čia 
nebepakeisi. Džiugu, kad pa
galiau išsipildė nors ir ne vi
sos mūsų viltys, kad būtent 
Kauno sporto halėje būtų įam
žintos iškiliausios lietuvių 
pergalės" 

Prof. Stonkus palinkėjo, kad 
halėje rastų vietos istorinės 
lentos su? anuometinių ir da
bartinių krepšinio nugalėtųjų 
vardais ir pavardėmis. 

Lietuvos krepšinio federaci
jos (LKF) prezidentas Algi
mantas Pavilionis sakė: „Var
gu ar galėtumėm pasakyti, 
kad halė yra architektūros kū
rinys, galįs nustebinti Europą 
ir pasaulį, tačiau joje pasiekti 

NELINKSMA FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
BAIGMĖ 

atrodo, bus perkelta į „major" 
diviziją. 

Vienintelį įvartį iš 11 metrų 

Praėjusį sekmadienį, birže
lio 27 d., ..Lituanicos" futboli
ninkai užbaigė šio sezono pir
menybių ratą ir visą 1998-
1999 metų pirmenybinį sezo
ną nelabai linksma gaida. Ne
pilnos sudėties ..Lituanicos" 
vyrų vienuolikė turėjo praryti 
gana karčią pralaimėjimo pi
liulę. 

Žaidžiant prieš galingą „Me
tropolitan" lygos I divizijos 
..VVings" komandą. ..Lituani-
ca" pralaimėjo 1-7. Dėl tokio 
aukšto rezultato galima kal
tinti tik pačius ..Lituanicos" 
žaidėjus, kurie nepasirodė 
rungtynėse: pradžioje teko 
žaisti tik su devyniais, o vė
liau dešimtimi futbolininkų. 
Negana to, ir iš šių tarpo pu
se buvo atsarginiai, rečiau 
aikštėje pasirodantieji futbolo 
mėgėjai . 

Varžovų ,,Wings" vienuolikė 
buvo stipri, labai gerai žaidė 
jų eilėse rungtyniavę du tam
siaodžiai futbolininkai. Net ir 
pilnoje sudėtyje mūsiškiams 
butų buvę sunku su jais žaisti. 
Ši ukrainiečių pagrindu suda
ryta komanda, stovi antroje 
lenteles vietoje I divizijoje ir. 

baudinio pelnė energingasis 
Danas Smulkys, kuris pirmojo 
kėlinio pabaigoje sušvelnino 
rezultatą 1-3. Nors varžovai 
iki petraukos dar kartą suge
bėjo nuginkluoti, neatėjus 
nuolatiniam vartininkui, pa
dėtį gelbėti pasiryžusį anks
tesnį ..Lituanicos" vyrų ko
mandos gyniką, Virgį Mar-
činską. 

Nepaisant, kad „Lituanicos" 
vyrų komandos vadovai Gedi
minas Bielskus ir Albertas 
Glavinskas labai neigiamai 
Dažiūrejo į kai kurių į šias 
rungtynes nepasirodžiusių vy
rų netaktą, jau anksčiau mi
nėtasis Smulkys tokius bandė 
pateisinti, sakydamas, jog 
dauguma tų vyrų dienomis 
dirba sunkų fizinį darbą ir 
sunku reikalauti, kad jie ir 
vienintelę poilsio dieną paau
kotų sportui. Jis parodė įvai
riomis spalvomis išmargintą 
savo kojos nykštį, kurį kiek 
palietus skauda. Tačiau, deja, 
tokių vyrų kaip Danas dabai 
beveik nebeliko. 

Lietuvos krepšininkų laimėji
mai yra ypač įspūdingi". 

Po iškilmingos dalies buvo 
pristatytos dvi naujos krepši
niui skirtos knygos: Stanislovo 
Stonkaus „Neblėstančios krep
šinio vilnys"1 ir statistiko Algi
manto Bertašiaus „Krepšinio 
žinynas 1922-1998". 

„Lietuvos sportas" rašo, kad 
„Stanislovas Stonkus — pa
grindinis ir talentingiausias 
mūsų krepšinio metraštinin
kas, išleidęs jau kelias mono
grafijas... Autorius, imdama
sis šio labai kruopštaus ir at
sakingo darbo, tarsi jaučia 
kažkokį vidinį priekaištą, kad 
vis sugrįžta į praeitį, ideali
zuoja ją, todėl įžanginėje kny
gos dalyje cituoja žymių žmo
nių mintis apie istorijos svar
bą. Pavyzdžiui, štai ką yra pa
sakęs Jonas Mekas: 

„Visi nori tik į priekį eiti. 
Bet aš manau, šiandien yra 
daug gudriau eiti atgal. Žiū
rėt, ieškot, ką praradom. Ką 
praradom su savo visa 'pa
žanga'. O praradom ne tik 
daug: gali būti, kad mes esa
me praradę viską: orą, van
denį, žemę, upes, upelius, me
džius, gėles, dainas, nekaltu
mą, tikėjimą viskuo, kas šven
ta". 

Nuo birželio 16 d. halėje bu
vo surengtas tarptautinis 
krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Jugoslavi
jos ir Ukrainos vyrų rinktinės. 
Už Lietuvą žaidė iš užjūrio 
grįžęs vidurio puolėjas Arvy
das Sabonis. Turnyrą laimėjo 
Lietuva, įveikusi Ukrainą 
80:69 ir dramatinėje kovoje iš
sunkusi pergalę prieš pasaulio 
ir Europos pirmenybių nu
galėtoją Jugoslaviją 78:77. 

Rungtynės Lietuva — Ju
goslavija šias eilutes rašan
čiam priminė nemažiau dra
matinę dvikovą Lietuva — 
Latvija Europos pirmenybėse 
1939 m. Jei tada pačioj pabai
goj Prano Lubino pataikymu 
Lietuva persvėrė ir laimėjo 
pasekme 37:36, tai po 60 me
tų, toje pačioje halėje, Sau
liaus Štombergo metimas, kai 
liko žaisti 2 sekundės, užtik
rino Lietuvos pergalę prieš Ju
goslaviją 78:77. Tiek dabar, 
tiek 1939 m. žiūrovai prapliu
po entuziazmu. 

* * * 

Mano rankose vienoje Ža
liakalnio pastogėje užtikta 
staigmena: trys pageltę, tru
putį nudriskę „Rytinio Lietu
vos aido" numeriai iš 1939 m., 
kur yra išsamūs J. Kusos re
portažai iš Europos krepšinio 
pirmenybių. 

Juozas Kuša, „Lietuvos ai
do" sporto redaktorius 1938-
1940 m., vėliau okupantų iš
tremtas į Rytus, kur ir žuvo. 
Jis gerai mokėjo lietuvių kal
bą, rašė taikliai ir elegantiš
kai, be to, buvo išvertęs į lietu
vių kalbą kelias knygas, iš 

gos išsipuošė tautinėmis vė
liavomis, o šventiški kaunie
čių veidai bylojo apie rimtą 
lūkestį ir susikaupimą. Bet ir 
diena išaušo ir sutemo nepa
prastai skaisti, lyg kartu su 
visais džiaugdamasi žmonių 
pakilesne dvasia, skaidrinda
ma širdis ir neleisdama susi
kaupti jokiam niūresniam še
šėliui". 

Iš reportažo „Lietuva nu
galėjo Estiją 33-14 (16-3)": 

„Europos pirmenybių antroji 
diena Lietuvos rinktinei davė 
naują pergalę — Estija vakar 
nugalėta 33-14 (16-3). Vadina
si, nuimtos jau dvi svarbios 
kliūtys iš kelio ir vilties, di
džioji viltis, skaidrėja. Kas 
diena imame plačiau dairytis, 
nors horizonte tūno ne vienas 
pavojus". 

Trečioji ištrauka (po Lietuva 
— Lenkija 46-18): 

„Sporto halė, žinoma, vakar 
buvo perpildyta tikrai žavin
gai entuziastingų žiūrovų, ku
rie juo toliau, juo labiau įsi
traukia į pirmenybių kovas. 
Pabrėžtinas ir puikus žiūrovų 
korektiškumas: ir saviems, ir 
priešininkui buvo gražiai plo
jama. 

O dabar prie paties žaidimo. 
Jis nesudarė ypatingesnio 
įtempimo, nes Lietuvos rink
tinės persvara buvo per daug 
aiški. Bet techniniai ir takti
niai blizgučiai darė žaidimą 
įdomų ir įspūdingą". 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WQ>E DAILY 
Publi»heddaayexc«ptSund«y»mndl*oo1d«yi,le««lHolidays,tt>eTttMd«3r» 
Mkminf Monday obaervanes oflegal M p a* well M Dec aeth and Jas. 
2nd by the Lithuanian Cathoiie Press Sobety, 4645 W. 63rd Street, Chicafo, 
IL 60629-6689. 
PeriodkalcUMpostaf«paidatChkafo,D^and«dditioDalmailiii( cfficaa. 
Suibacription Ratas: $100.00. Fartųa countries $115. 
Poetmaster. Send addraaa changae to Draugu - 4545 W. 63rd Street, 
Chieago, IL 60629-5689. 
tfafMjaaį pf«»~ 'tiairtat. pstrritrrimų ut p — p a a t a Į n—iunrtanie Prie 
pavarde* ir adreso, siųsdami laikrašti patymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO preinaMrssa yra 
Si 

JAV„ $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir'kitur'"' ' " <UJS5 $116.00 $66.00 $46.00 
Tik hstariianln laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
K a n a ^ i r ' k ^ ' r t J ' A J ' Z $ » ° ° • 6 0 0 0 W 8 " 0 0 

UiaakaattiLiatiiTą: 
Ore pasta .. $600.00 $260.00 
Reguliariu paitu $100.00 $66.00 
Tik tostamenio laida 'oro peJtta" """ $160.00 $85.00 
TUtaattadienio laida reguliariu pasta $65.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius-Valentina* Knuatplia 
Moderatorius - knn. Viktorą* Himaeti* 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• ^Hnkrįti ut skelbimų tarini naatiakn Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
•Redakcya straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotu straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

Dar vienas žvilgsnis į pra
eitį. Atsimenu, kad pirmasis 
Vytauto Sirijos Giros eilių rin
kinys buvo „Golas į ateitį". Čia 
žodis golas atleistinas, nes 
knyga išleista 1931 m., kai 
terminas įvartis dar nebuvo 
žinomas. 

Kažkodėl panorau tą knygą 
įsigyti. Dairiaus knygynuose, 
muziejuose, ilgokai pagal Pet
rą Vaičiūną buvo „Tuščios pas
tangos", kol vienur laimė šyp
telėjo ir gerai išsaugotą 40 psl. 
leidinį gavau. Tuo būdu paten
kintas dar vienas nostalgijos 
poreiškis, o ir pats Vytautas 
Sirijos Gira, itin jautrus ne

priklausomos Lietuvos nostal
gijai, teigė, kad „lietuvių lite
ratūra, jei nebūtų 1940-ųjų, 
būtų stipresnė negu dabar". V. 
S. Gira pripažino, kad „buvo ir 
šlamšto, bet Sakalas ir Spau
dos fondas šlamšto nespaus
dindavo. Net grafomanai, ir 
tie įdomesni negu dabar buvo. 
Užtenka prisiminti tokį Žirgu
lį, kuris baisiai prastus eilė
raščius rašė, bet galėjo vidury 
Laisvės alėjos paklausti, ar 
debesys bėga į šitą, ar į kitą 
pusę. Štai kaip..." (Iš Vytauto 
Sirijos Giros pasikalbėjimo su 
Rimvydu Valatka, „Atgimi
mas", 1990 m. rugpjūčio 1-8 
d.). 

Kodėl šie Vytauto Sirijos Gi
ros žodžiai šiame rašinyje? 
Ogi todėl, kad susirūpintu-
mem sporto spaudos kultūra, 
jei norime būti vakariečiai. 
Nekenktų susipažinti, kaip ra
šė ir tuometinis pirmaeilis 
mūsų sporto žurnalistas Juo
zas Kuša. 

Kęstutis Čerkeliūna8 

TARPTAUTINIAM OLIMPINIAM 
SĄJŪDŽIUI 105 METAI 

Trečiadienį, birželio 23 d., pinės žaidynės. 1998 metais 

Iš kitos pusės žvelgiant, šis 
pavasario sezonas „Lituani
cos" vyrų komandai buvo vie
nas sėkmingiausių per pasku
tinius 3-4 metus. Pralaimėtos 
rungtynės prieš „Wings" buvo 
tk antroji nesėkmė iš 9 rung
tynių šį pavasarį- „Li-tuani-
cos" pavasario rate net 5 kar
tus šventė pergalę, o taip pat 
dar du kartus sužaidė lygio
mis. Pirmenybių lentelėje mū
siškiai užėmė garbingą III vie
tą. 

Nuliūsti nėra ko! Tik nuo kurių ypač menu Laurie Lori 
rudens sezono komandą rei- veikalą JDėdė iš Čikagos". 
ketų papildyti naujais žai- Jei dabar Kuša galėtų pas-
dėjais, nebūtinai lietuviais, kaityti išeivijos sporto aprašy-
„Lituanica" dar yra pati „tau- mus, o kartais ir Lietuvos 
tiškiausia" vienuolikė iš kitų spaudoje, tikrai susikrimstų. 
tautybių pagrindais čia su- Jam būtų neaišku, kodėl spor-
sikūrusių klubų. Kitos euro- to klubu pavadinimus reikia 
piečių komandos, kaip mato- apsiausti gremėzdiškomis ka
me, net pasipuošia ir kitos ra- butėmis tikriausiai Maskvos 
sės žaidėjais. 

Paskutinėse rungtynėse žiū
rovų, deja, nedaug buvo; kai 
kuriuos nuviliojo netoli Pasau
lio lietuvių centro Ateitininkų 
namų sode vykusi gegužinė. 
Atėjo tik „prisiekę" „Lituani
cos" gerbėjai, o jų vis mažėja. 
Žiūrovų tarpe sutikome tik 
prieš pora dienų iš Vilniaus į 
Čikagą atvykusį Vilniaus Te-
lekomo darbuotoją Vilimą 
Kulbę, kuris stebėjosi, kad Či
kagoje yra lietuvių futbolo ko
manda. 

E.Š-

įtaka ir palikimas),kodėl vie
toj lietuviško termino pirme
nybės daug kur kaišiojamas 
čempionatas? Kuša buvo tikras 
vakarietis, jis savo rašymu 
nepaseno, iš jo ir dabar galima 
pasimokyti. 

Štai kaip Kuša aprašo 1939 
m. Europos pirmenybių pra
džią: 

„Vakarykštė diena buvo ypa
tinga Kauno gyventojams: 
šaulių šventė ir Europos krep
šinio pirmenybių pradžia nu
teikė skaidria ir entuziastinga 
nuotaika Visi namai ir įstai-

sukako 105-eri metai, kai 
šiuolaikinio olimpizmo suma
nytojo barono Pierre de Cou-
bertin iniciatyva 1894 metais 
Paryžiuje, Sorbonos universi
tete, surengtame pirmajame 
olimpiniame kongrese buvo 
nutarta atkurti daugiau kaip 
tūkstantmetį graikų puoselė
tas antikos olimpines žaidy
nes, suteikti joms tarptautinį 
pobūdį, organizuojant tarptau
tinį sąjūdį. 

Taip pat nutarta sukurti 
Tarptautinių olimpinių žaidy
nių komitetą (taip tuo metu 
buvo vadinamas Tarptautinis 
olimpinis komitetas (IOC). 
Kongrese buvo priimtas pa
grindinių principų ir taisyklių 
kodeksas, pavadintas Olim
pine chartija. Tuo metu pir
mąjį IOC sudarė 14 asmenų, 
atstovavusių 12-ai pasaulio 
šalių. Dabar IOC turi 104 na
rius, atstovaujančius 81 šaliai. 

1894 metais pasaulyje buvo 
įkurti tik 3 tautiniai olimpi
niai komitetai: Graikijos, JAV 
ir Prancūzijos. Po metų savo 
olimpinius komitetus įkūrė 
Australija, Vengrija ir Vokieti
ja. Dabar jau pripažinti 200 
šalių tautiniai olimpiniai ko
mitetai (Afrikoje — 53, Azijoje 
— 49, Amerikoje ir Europoje 
— po 42 ir Okeanijoje — 14). 

Jei 1896 metais Atėnuose 
surengtose pirmosiose olim
pinėse žaidynėse (43 rungty
se) dalyvavo 245 sportininkai 
iš 14 šalių, Ui XXVI olimpia
doje Atlantoje 1996 metais dėl 
271 medalio komplekto kovojo 
10,332 atletai iš 197 šalių. Be 
to, nuo 1924 metų kas ketveri 
metai rengiamos žiemos olim-

ant Nagano (Japonija) sniego 
ir ledo dėl 68 medalių kom
plektų kovojo 2,177 sportinin
kai iš 72 šalių. 

Per visą šiuolaikinio olimpi
nio sąjūdžio istoriją surengtos 
41 olimpinės žaidynės (23 va
saros ir 18 žiemos), kuriose 
dėl 4,169 čempionų titulų ko
vojo daugiau kaip 120 tūkst. 
sportininkų. 

Lietuva į tarptautinį olim
pinį sąjūdį įsijungė 1924 me
tais, kai 10C Paryžiuje šventė 
savo 30 metų veiklos sukaktį. 
Tada pasaulyje buvo 44 olim
pinės šalys. Kai po pusės am
žiaus okupacijos Lietuva 1991 
metais buvo grąžinta į tarp
tautinį olimpinį sąjūdį, jame 
dalyvavo jau 165 šalys, tu
rinčios savo tautinius olimpi
nius komitetus. 

(Elta) 

LIETUVAITĖS 
DVIRAČIŲ LENKTYNĖSE 

Sekmadienį, birželio 20 d., 
baigėsi tarptautinės daugia
dienės moterų dviračių lenk
tynėse JAV, kuriose vienuo
liktą vietą bendroje įskaitoje 
užėmė Jolanta Polikevičiūtė, o 
jos sesuo Rasa liko penkiolik
ta. 

„Hewlett-Packard Laserjet 
Women's Challenge" lenkty
nių nugalėtoja tapo prancūzė 
Jeannie Longo-Ciprelli 3 min. 
ir 43 sekundėmis aplenkusi 
amerikietę Mari Holden bei 5 
min. ir 2 sekundėmis Rusijos 
dviratininkę Zulfiją Zabirovą. 

J. Polikevičiūtė nuo Prancū
zijos dviratininkės bendroje 
įskaitoje atsiliko 10 minučių ir 

EUG&EC DECKER, DOS, P.C 
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Pirmas «pyt su Noithaartem un-to 
diplomo, lietuviams sutvarkys danes 
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VIDAS J. NEMICKAS, M. D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 
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37 sekundėmis, R. Polikevi
čiūtė — 12 min. ir 28 sek. 

Iš 128 dviratininkių, pradė
jusių varžybas, lenktynes 
baigė 107. 

Pasaulio taurės etape 
Ispanijoje 

Lietuvos dviratininkė Rasa 
Mažeikytė pasaulio dviračių 
treko taurės varžybų trečiaja
me etape Ispanijoje moterų as
meninėse 3 km persekiojimo 
lenktynėse iškovojo pirmąją 
vietą. 

Kaip žinoma, pirmajame 
etape Meksikoje R. Mažeikytė 
buvo taip pat pirma, o antra
jame JAV — aštunta. 

Trečiojo etapo vyrų asme
ninėse 4 km persekiojimo 
lenktynėse Lietuvos dvirati
ninkas Linas Balčiūnas užėmė 
penktąją vietą. Kita Lietuvos 
atstovė Rita Razmaitė moterų 
sprinto rungtyje buvo 11-ta, o 
500 m gite — 13-ta. 

Moterų lenktynėse dėl taškų 
dar viena lietuvė Edita Ku-
belskienė užėmė 10-ąją vietą. 

Ketvirtasis pasaulio taures 
etapas bus surengtas įtaigoje 
rugpjūčio 27-28 dienomis. 
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file:///Vasaga
mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:dianejk@interlog.com
mailto:stungys@en.com
http://CNmop.il


KIEKVIENAS PAGAL SAVO 
PAŠAUKIMĄ 

BRONIUS NAINYS 

Iš Lietuvos elektroniniu paš
tu atėjo tokia žinutė: 

„Persitvarkiusi Lietuvos val
džia pradėjo darbą: premjeras 
pakilo į orą akrobatikos, Sei
mo pirmininkas išvyko į 
Maskvą groti, o prezidentas — 
pas popiežių melstis. Kiekvie
nas pagal savo pašaukimą..." 

Spauda pranešė, kad savo 
veiksmams derinti tos trys vy
riausios galvos sudarė tarybą. 

Nors ir labai įdomus buvo 
pirmasis tos tarybos derinys ir 
premjero drąsus šuolis į erdve, 
tačiau ką tai Lietuvos ateičiai 
žadėjo, spėlioti lyg ir per anks
ti. Ypač domino premjero nusi
teikimas, į tokią aukštą val
džios kėdę atsisėdus, į savo 
pavaldinius pirmiausia iš 
aukščiau pažvelgti. Tiesa, 
daugybę kartų į savo gimtinę 
jis žiūrėjo iš padangių, bet ka
da jo žvilgsnis greičiausiai tik 

. jos grožiu tesigerėjo ir valsty
biniai rūpesčiai jo galvos per 
daug nevargino. O dabar... 
Dairykis kaip nori, kur tik 
nori, iš kokių tik nori aukš
tybių, bet nė akrobatika iš 
savo žemės jų neišvaikysi. Nu
sileidęs į ją rasi tokius pačius, 

-2T kokius palikai pakildamas. 0 
jų daugybė. Šiurpuliai gali nu
bėgti per nugarą, perskaičius 
tik jų sąrašą prezidento me
tiniame ataskaitiniame pra
nešime ir trumpai žvilgterėjus 
į Seimo priimtų įstatymų gau
są, tarp jų — kai kurias net ir 
prezidentūrą drebinančias 
keistenybes. 

Sugrįžę iš tų kelionių, visi 
trys vėl susitiko į kelias iš jų 
kartu pažvelgti. Williams In
ternational, Ignalinos jėgainė, 
Europos sąjunga, NATO, Gu
dijos skolos už elektros ener-

"^''gijV. keliJ$nntai milijonų litų 
neišrinktų mokesčių — nepa
bėgusios niekur. Šalia jų atsi
radusios ir naujos bėdos: 
maištas dėl vyriausybės pri
tarto sovietinių skulptūrų par
ko Grūto m ?ke steigimo, erze
lis dėl išeinančio kultūros 
ministro naujų kultūros atsto
vių Belgijoje, ypač JAV, pas
kyrimo, prieštaringos nuomo
nės apie Istorinio teisingumo 
komisijos veiklą ir su ja susi
jęs Izraelio ambasadoriaus at-

*... naujintas kaltinimas Lietuvai 
„ už.neva rojaus kūrimą žydų 

žudikams, kalboms apie lito 
nuvertinimą, rusų kariuome
nės pratybos Baltijos valsty
bių pasienyje — neva pagal 
planą, kaip jas vėl okupuoti. 
Taigi valstybės rūpesčiai — 
dideli, svarbūs ir jų daug. 
Bet... 

„Internete" sublizga naujos 
žinutės: ministras pirminin
kas į Telšius vėl akrobatikos, 
turbūt taupumo sumetimais 
su savo užkanda, suvartota 
kartu su draugais susėdus oro 

uoste ant pievelės, Seimo pir
mininkas ir gausi specialistų 
palyda „darbo vizito" į Vokie
tiją, prezidentas į Vengriją, 
vėliau į Varšuvą, į Rygą, 
užsienio reikalų ministras į 
Italiją atstovauti Lietuvai 
Maltos ordino 900 metų su
kakties minėjime. Birželio pa
baigoje, jau nebe oro, bet poli
tinės „akrobatikos" kartu su 
apie dvidešimt palydovų pir
mą kartą į užsienį, į buvusių 
pavergėjų sostinę Maskvą, 
skrido ir premjeras, o vos spė
jęs iš ten grįžti — į Zalcburgą. 
Krašto apsaugos ministras — 
į Čekiją. Ir tikriausiai dar ne 
visas iš naujo persitvarkiusios 
valdžios keliones į užsienius 
sunlinėjau, o kai šis rašinys 
pasieks skaitytojus, jų sąrašas 
bus dar bent pustuziniu pa
gausėjęs. 

Taigi gal ne kažin ką ir ne 
kažin kiek visus mus sudrebi
nęs prezidento „šūvis" į Vag
norių pakeitė? 

Tiesa, jo trenksmas sugriovė 
Tėvynės sąjungos ir Krikščio
nių demokratų koaliciją, ir kol 
kas dar neaišku, kokios pa
sekmės čia gali pasirodyti. 
Nors taip labai baisios jos gal 
ir nebus, nes kariuomenės va
dą Seimui tvirtinant, šios abi 
partijos balsavo vienaip. Bet 
Lietuvos spaudoje šis Krikš
čionių demokratų žingsnis at
garsį visgi rado. Atsiliepė ir 
didžiausias Lietuvos dienraš
tis „Lietuvos rytas". Sampro
taudamas, kad Krikščionys 
demokratai koaliciją su Tėvy
nės sąjunga nutraukė supykę, 
kad naujoje vyriausybėje jie 
nebeatgavo anksčiau turėtos 
ir prezidentams pasikeičiant 
prarastos švietimo ministeri
jos ir dėl to juos kaltindamas, 
1999 m. birželio dienraštis 4 
taip rašė: 

„Juk Krikščionių demokratų 
į G. Vagnoriaus vyriausybę 
deleguotas Z. Zinkevičius buvo 
iš jos nedelsiant pašalintas V. 
Adamkaus iniciatyva, jam tik 
pradėjus eiti pareigas... 
Sprendimas atleisti Zinke
vičių pagrįstas, nes jis per 
trumpą laiką sugebėjo gerokai 
apkartinti Lietuvai labai svar
bius santykius su Lenkija, nu
teikė prieš save nemažą dalį 
pedagogų, sukėlė mokinių tė
vų nerimą, kad jų atžalos pro
vincialiai suvokiamoje vadina
moje tautinėje mokykloje mo
kysis tikybos nei šiuolaiki
niam gyvenimui reikalingų 
mokslų... Tad ar iš tiesų va
dovavimą šiai ministerijai bu
vo verta dar kartą patikėti 
partijai, kurios atstovas mo
kyklą orientuotų ne į XXI 
amžių, bet į prieškario Lietu
vos laikus". 

Nebandysiu nei patvirtinti, 
nei paneigti šiais keliais sa

kiniais išsakytų tiesiog stulbi
nančių teiginių teisingumo, 
nes, kaip būtų galima patik
rinti, ar Zinkevičiaus pašalini
mas iš tikrųjų buvo tik vieno 
prezidento iniciatyva bei kiek 
tėvų sunerimo dėl tikybos pa
mokų įvedimo į Lietuvos mo
kyklas ir kodėl jie turėjo sune
rimti, nes niekas niekada ne
sakė, kad tikybos mokymas 
bus privalomas. Tačiau gryno
mis nesąmonėmis laikau dien
raščio postringavimus apie 
prieš karą buvusios nepriklau
somos Lietuvos mokyklas bei 
apie anuos laikus. 

Pirmiausia, jeigu vien tik 
prezidentui priskiriami Zinke
vičiaus pašalinimo „nuopel
nai", tai religijos mokymas 
mokyklose negalėjo būti tokio 
sprendimo priežastis, nes pats 
Valdas Adamkus, gegužės mė
nesį kalbėdamas Lemonto lie
tuviams, labai stipriai pabrėžė 
religinio auklėjimo svarbą Lie
tuvos mokyklose. Sakė, dėl to 
taręsis su vyskupais ir pats 
prašęs jų tuo klausimu labiau 
susirūpinti. Tai jis patvirtino 
ir keliuose privačiuose pokal
biuose. Be to, religijos mokytis 
niekas nevers — savaime su
prantama, ir negali versti — 
tų vaikų, kurių tėvai to neno
ri. Bet taip pat nesąžininga 
būtų paneigti teisę valstybinė
se mokyklose tikėjimo tiesų 
mokyti bei religiškai auklėti 
vaikus tų tėvų, kurie tokio jos 
patarnavimo nori? Juk ir jie 
moka tokius pačius mokes
čius, kurių dalis eina ir mo
kyklų išlaikymui? O privačių 
mokyklų Lietuvoje, deja, dar 
labai mažai. Bet jeigu ir dau
giau jų prisisteigs, valstybinė
se mokyklose religinio auklėji
mo galimybės neturi būti pa
naikintos. 

Labai keistas „Lietuvos ry
to" išsireiškimas „provincia
liai suvokiama tautinė mokyk
la". Kaip jį patį suvokti? Iš 
užuominos, kad Krikščionys 
demokratai Lietuvos mokyklą 
„orientuotų ne į XXI amžių, 
bet į prieškario Lietuvos lai
kus", gal reikėtų suprasti, kad 
anų laikų Lietuvos gimnazija 
„Lietuvos rytui" ir buvo toji 
„provincialiai suvokiama tau
tinė mokykla". Jeigu taip, tai 
tenka tik labai apgailėti „Lie
tuvos ryto" supratimą apie 
1918-1940 m. buvusią Neprik
lausomą Lietuvos valstybę, 
kuri dienraščiui tėra tik kaž
kokia prieškario Lietuva, ir 
jos mokyklas. Įdomu būtų su
žinoti, kokia Lietuvos mokyk
la tokiems mandrapypkiams 
yra dabar? Jeigu ne provin
cialiai, tai turbūt kaip nors ki
taip, gal miesčioniškai, suvo
kiama? Ar ją tokią padaro iš-
gujimas religijos ir jose dėsto
ma kitatautiškais taršalais 
naikinama lietuvių kalba? 
Taip leidžia manyti ir dabar
tinė Lietuvos spaudos kalba, 
kur rašinių autoriai, tų mo
kyklų auklėtiniai, beveik kiek
viename sakinyje puse, turbūt 

Žiūrovams savo programą pristatė šalies premjeras Rolandas Paksas ik) 
ir akrobatinio skraidymo meistras Jurgis Kairys. Nuotr. Eltos 

nė jiems patiems nesupran
tamų, svetimžodžių prigrūda. 
Ir priedo — jose auklėjamas 
nebe lietuvis patriotas, lietu
vių tautos mylėtojas, bet ir to
liau ruošiama kažkokia, aiš
ku, miesčioniškai suvokiama, 
pilietinė visuomenė. Tokia pa
ti, kokią penkiasdešimt metų 
ugdė okupantas ir kurios pa
darinius dabar skaudžiai jau
čia ir lietuvių tauta, ir Lietu
vos valstybė. 

Nesu nei partietis krikščio
nis demokratas, nei jų ypatin
gas gerbėjas bei šalininkas, 
tačiau visiškai nesutinku su 
„Lietuvos ryto" jiems daro
mais priekaištais dėl jų parti
jai priklausančio buvusio Lie
tuvos švietimo ministro Zigmo 
Zinkevičiaus puoselėjamos 
Lietuvos pradinių bei viduri
nių mokyklų krypties. Taip 
pat ir prieš Antrąjį pasaulinį 
karą buvusios nepriklausomos 
Lietuvos gimnazija man nebu
vo kažkokia „provincialiai su
vokiama mokykla", bet labai 
gera Lietuvos jaunimo moky
mo ir auklėjimo įstaiga. Nepa
prastai dėkoju savo tėveliams, 
paprastiems Lietuvos ūkinin
kams, sudariusiems sąlygas 
man ją lankyti, ir didžiuojuosi 
jos auklėtiniu galėjęs būti. 
Juk ji, įskaičiuojant ir pra
džios mokyklą, išaugino lietu
vius patriotus, sugebėjusius 
mylėti savo tautą, savo valsty
bę, branginti savo kalbą, kul
tūrą, papročius, tradicijas, su
gyventi ir gerbti jos piliečius 
kitataučius, pasipriešinti 
žiauriesiems tėvynės okupan
tams, prieš juos kovoti, pakel
ti didžiausias kančias ir ne
palūžti, nepasiduoti. Ir tikrai 
nesuprantu, kodėl tokius lie
tuvių tautos vaikus, Lietuvos 
valstybės piliečius brandinan
čios mokyklos kai kam Lietu
voje dabar nebereikia? Aišku, 
kad nuo anų laikų per tuos 
pusšimtį metų civilizacija pa
saulyje labai smarkiai pažen
gė pirmyn, o su ja kartu ir mo
kyklos. Keitėsi jų sąranga, pe
dagogikos mokslas, mokymo 
būdai, priemonės. Prie jų rei
kia prisitaikyti ir Lietuvos 
mokyklai. Bet jaunimo auklė
jimo, žmogaus brandinimo sa-
voje tautoje, bendruomenėje, 

valstybėje, religijoje vertybės 
liko tos pačios. Kodėl mes tu
rėtumėm jų atsisakyti? 

Tikėkim, kad naujasis mi
nistras pirmininkas tokių pa
tarimų nepaklausys. Nepa
klausys ne?i nauja jo sudaryta 
vyriausybe, nei prezidentas. 
labai aiškiai už religinį auklė
jimą pasisakęs. Nenusigąs jų 
nė krikščionys demokratai, 
partinėje Lietuvos politikoje 
pasukę daugiau savarankišku 
keliu. Ministras pirmininkas 
— žemaitis, taigi kaip lietuvis 
turi būti „kietas". O kadangi 
jis yra ir inžinierius, ir dar 
lakūnas akrobatas — aštraus 
proto ir geros bei greitos orien
tacijos žyminiai — turėtų būti 
ir sugebantis valstybininkas, 
nesiveliantis nei į neišpainio
jamas tarpvalstybines pinkles. 
nei į mažas vidines intrigėles 
ir nepasiduodantis dabar jau 
pernelyg plačiai išsiplėtoju
siam valdžios „turizmui". Nors 
jo darbas tuo turizmu ir pra
sidėjo, linkėkime, kad jis taip 
nepasibaigtų, nes, nei varty
damasis erdvėje, nei po sveti
mus kraštus skraidydamas 
bei paskaitas ten skaityda
mas, savo krašte nesukursi ne 
tik labai reikalingos švietimo 
ir jaunimo auklėjimo sąrangos 
bei jos krypties, nei pasieksi 
kito ypatingai svarbaus tikslo, 
Lietuvos valstybės piliečių 
ekonominio gyvenimo pageri
nimo. 

Nepaisant, koks kieno pa
šaukimas būtų, neturi būti pa
miršta, kad valstybes vadovų 
uždavinys nėra kažkoks pra
moginis turizmas, bet sunkus, 
nuolatinis darbas jos žmonių 
gerovei. Žinoma, nors ir mo
derniausiomis šių laikų susiži
nojimo priemonėmis — elekt
roniniu paštu, faksu, radijo 
ryšiu ar net telefoninėmis 
konferencijomis tardamasis 
su, sakykim. Italijos preziden
tu, neparagausi jo puikaus 
aperativo ir nesuvalgysi ska
naus makaronų patiekalo, ir 
tavo rimtas valstybinis veidas 
neblizgės televizijoje, bet labai 
dažnai tomis priemonėmis iš
spręsi net ir painesnius klau
simus ir sutaupysi daug savo 
laiko ir ypač mokesčių mokė-
tojų pinigų. 

Danutė Bindokienė 

Tikėkime kad tai 
šviesesnės ateities 

pranašai 
Kas pastaruoju metu grįžta 

po apsilankymo Lietuvoje, vi
sų pirma pasakoja, kiek per 
trumpą laiką pasikeitė Vil
nius. Pasikeitimai labiausiai 
akivaizdūs žmonėms, kūne 
Vilniuje lankėsi okupacijos 
metais arba netrukus po ne
priklausomybės atkūrimo. 

Iš tikrųjų šiandien Lietuvos 
sostinei, nors dar toli iki tobu
lumo, jau nebereikia raudo
nuoti prieš kitų Europos kraš
tų miestus — senieji pastatai 
restauruojami, vis atidaromos 
vietinės ir tarptautines įstai
gos, parduotuvės, restoranai, 
visur jaučiamas pagreitėjusios 
pastangos tobulinti, kurti, pa
gražinti, neprarandant ir se
no, istorinio miesto bruožų, 
kurie kaip tik labiausiai trau
kia turistus iš arti ir toli. 

Tas modernus šurmulys tu
ri apsčiai ir neigiamų aspektų: 
butų paklausa kyla, kartu 
iškeldama ir jų kainas, siau
ros senamiesčio gatvės už
sikemša automobiliais ir pės-
čiaisiais, gausėja triukšmas ir 
oro tarša, tad ilgainiui mies
tas, besivaikydamas vakarie
tiškų didmiesčių įvaizdį, gali 
prarasti tai, kas jį daro savitu, 
lietuvišku, patraukliu. 

Jaučiant atgijimo pulsą, Vil
niuje gyvenimas turi būti ir 
įdomus, ir įvairus. Tik gaila, 
kad ne visuose Lietuvos mies
tuose tas vyksta. Po Vilniaus 
galbūt gyvastingiausia yra 
Klaipėda, nors ne dėl tų pačių 
priežasčių. Senasis Lietuvos 
uostamiestis savo veidą keičia 
į tikrą tarptautinį miestą, 
siūlantį savo paslaugas ir pra
mogas iš viso pasaulio atplau
kiantiems laivais ir atkeliau
jantiems kitomis susisiekimo 
priemonėmis. Manykime, kad 
miesto savivaldybė (o galbūt ir 
Lietuvos vyriausybė) atkreips 
didesnį dėmesį į kai kurias 
uostamiesčio „pramogas" ir 
apsaugos tiek savuosius gy
ventojus, tiek atvykstančius iš 
kitur nuo įvairių pavojų, su 
tuo atsirandančiu. Kaip jau ne 
kartą .JDrauge" buvo rašyta 
(pvz.,Pranės Slutienės straips
niuose). Klaipėda yra vienas 
pavojingiausių AIDS ligos šal
tinių... 

Galbūt daugiausia vilčių bei 
optimizmo kelia kai kurie Lie
tuvos kaimo gyventojai, paga
liau įsisąmoninę, kad ne vien 
bulvės, kopūstai, javai, gyvu
liai ir naminiai paukščiai yra 
neatskiriama kaimo dalia. Ka
dangi ūkininkams, ypač ma
žažemiams, šiuo metu gyventi 
ir verstis Lietuvoje labai sun
ku, sumanesnieji, veržlesnieji 
ieško kitų pragyvenimo būdų. 
užuot tik dūsavę ir keikė 

valdžią, kad jų neremia. 
Kaimo įvaizdį būtina keisti, 

tuo niekas neabejoja. Tačiau 
tas įvaizdis turi labiausiai 
keistis iš vidaus — persiorien
tuojant žmonių galvosenai. 
Lietuvos kaimas šio šimtmečio 
būvyje išgyveno keletą didelių 
sukrėtimų: išskirstant į vien
sėdijas, vėl sugrūdant kone į 
pirmykštę būklę, tik okupaci
jos metais virtusią ne laisvų 
ūkininku gyvenvietėmis, o 
raudonojo režimo įsteigtais 
kolūkiais, kurie po nepriklau
somybės atkūrimo vėl išda
linti pagal buvusių viensėdijų 
ribas. 

Vieni pasikeitimai buvo na
tūralūs ir atnešė kaimui daug 
naudos, kiti labai skaudūs, 
brutalia prievarta atlikti, iš 
pagrindų pakeitę jo veidą, o 
dar daugiau — jo dvasią. 
Ištisa lietuvių tautos karta 
užaugo ir subrendo, ne savo 
žemę dirbdama, jai pagarbos 
ir meilės neįsigijusi. Dėl tos 
priežasties jaunesnieji nejautė 
prieraišumo kaimui, nesisten
gė kažką geresnio pasiekti, 
bėgdami į miestus, kai tik pro
ga atsirasdavo, palikdama 
kaimą vyresniesiems. ar 
tiems, kurie buvo aplinkybių 
priversti jame pasilikti... 

Galbūt dėl to ilgo priversti
nio atsitolinimo nuo žemės, 
šiandien ją atgavusieji dar vis 
labai vangiai kuriasi kaime, 
dar vis jaučiamas pasimeti
mas, nepasitenkinimas, lauki
mas, kad kažkas iš kažkur at
eitų ir viską sutvarkytų, kaip 
okupacijos metais tvarkė ko
munistų partijos potvarkiai. 
Galbūt dėl to ir Lietuvos vy
riausybė taip atžagariai rū
pinasi kaimo reikalais, nes 
juk ir joje sėdi tos pačios buvu
sios sistemos auklėtiniai. 

Bet yra ir prošvaisčių. Vie
na tokių — pradėjęs popu
liarėti kaimo turizmas. Kai 
kurie apsukresnieji ūkininkai 
savo sodybose ruošia vasaros 
poilsio vietas miestiečiams — 
ir lietuviams, ir užsienie
čiams. Neseniai išleistoje re
klaminėje knygelėje „Poilsis 
Lietuvos kaime" išskaičiuo
jama nemažai tokių vietų. 
Kiek tenka girdėti, jos darosi 
vis patrauklesnės, vis daugiau 
svečių sulaukiančios. 

Lietuvos gamta vis tik labai 
graži, švari, poilsinga, o atos
togos kaime miesto bruzdesio 
nuvargintiems žmonėms gali 
būti tikra palaima. Tikimės, 
kad tie kaimo turizmo pradi
ninkai neišsigąs vienos kitos 
nesėkmės, o jų pavyzdys pa
skatins ir kitus imtis pa
našaus ar kito neįprasto vers
lo. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJU8 GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.22 Tęsinys 

Visiems buvo 
nemalonu, kai pašonėje gulėjo apskretęs ir baisiausiai 
nešvarus... 

Grindis plaudavome paeiliui, tris kartus į savaitę. 
Kai Jonui priėjo eilė — neplauna, ir tiek. Mąsčiau, 
mąsčiau, kas daryti? Sugalvojau pritaikyti kalėjimo 
„kumščio teisę". 

— Jonai, plauk grindis! — griežtai pasakiau. 
—Neplausiu! nesveika! Kas man darbo su tavo grin

dimis! Jukš! 
— Jonai, plauk, o ne — „šunį laušiu"! 
— Jukš! Jukš, jukš!.. 
Greitai čiupau jį ir įvykdžiau „šunio laužimo" opera

ciją, tikrai „didelio šunio", ne šiaip sau „šunyčio". 
Po to Jonas klausydavo. Nesupratau tik vieno, kodėl 

jis nesuprato pasiskųsti prižiūrėtojui. Apie tą „šunio 
laužimą" neužsiminė nei budėtojui, nei viršininkui. Jie 
kartais ateidavo į kamerą tvarkos pasižiūrėti ir pa
klausdavo, ar nesą skundų. 

Kovo mėnesio pabaigoje iš kameros iškėlė Viaduką 
ir Povilą. Su Viaduku atsisveikinome labai nuošir
džiai. Prieš išsiskiriant jam pasakiau didžiąją pasise
kimo ir laimėjimo paslaptį: JLABORA, ORA e SPE
RA!" — melskis, dirbk ir nenustok vilties! Ką aš lai
mėjau per savo, palyginus trumpą gyvenimą, tik šios 
paslapties dėka. Skiriantis abu ašarojome. 

Atkėlė tris naujus kalinius, išblyškusius, pamėlyna
vusiais paakiais ir su išsišovusiais smilkiniais. Tai 
Jurgis A-nis, Antanas Z-ka ir Vladas V-tis. Visi pagy
venę vyrai, peržengę puskapį metų. 

Jurgis A-nis, buvęs policininku, simpatingas, inteli
gentiškas žmogus. Kalėjime jau sėdi šeštas mėnuo. 
Baudžiamas už tai, kad nepranešė turįs rašomąją ma
šinėlę ir jos neužregistravęs. Kad jas užregistruoti rei
kią, nieko nežinojęs. Būdamas kalėjime sirgęs gripu ir 
sąnarių uždegimu. Buvo liesas ir suvargęs, tačiau 
nuoširdus ir geras. Savo vargais niekam nesiskundė, 
laikėsi tyliai ir ramiai. Su juo mes dažnai žaisdavome 
šaškėmis ir šachmatais. Šachmatų buvo tikras meist
ras, puikiai kombinuodavo. 

Antanas Z-ka, buvo jau į penktąją dešimtį įžengęs 
žmogelis, linksmas, mokąs šimtus blevizgų ir dai
nuškų. Nuo pat jaunystės dirbo Utenoje vežiku. Tikras 
sangvininkas. Kai imdavo liūdėti, tai rodos, nebūdavo 
galo jo liūdesiui. Įremdavo galvą kur nors į kampą, ap
sisukdavo drėgnu rankšluosčiu ir per visą dieną „pūs 

arabą"... O kai linksmas, tai visą laiką tirliuoja savo 
„pripefkas", pasakoja apie įvairias muštynes, keistus 
atsitikimus ir visokiais būdais mus linksmina... Jis 
man patiko: nuoširdus, geras, užjaučiąs kitą. 

Vladas V-tis, senyvas, be dantų ūkininkas. Kojos su
suktos į vieną pusę. galva praplikus, pilvukas truputį 
priekin atsišovęs, mažo ūgio. Labai nuobodus ir šykš
tus, bet aplamai, žmogelis nieko sau. Jis jokio optimiz
mo niekados neparodė. Visą laiką „pučia arabą" ir vis 
kalba: „Mano žmona, maži vaikeliai ir jaunas kumelio
kas..." 

Mums visiems būdavo daug juoko iš jo to jauno ku
melioko". Atrodė, kad jam daugiau rūpi ne žmona, ma
ži vaikeliai, bet jaunas kumeliokas... Ypač mokėdavo jį 
paerzinti Antanas: 

— Nu, Vlada, kaip gyvuoja tavo jaunas kumeliokas? 
Tas už tai ' nepykdavo, bet ir toliau su didžiausiu 

gailesčiu minėdavo savo Jauną kumelioką"... 
Iš pradžių turėjome daug kalbos, nes jie visi buvo at

kelti iš penkioliktos kameros, kur sėdėjo mano drau
gas Juozas. Pasakojo, kad Juozas ėmęs smarkiai rū
kyti, buvo susirgęs sąnarių uždegimu ir bronchitu. 
Viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi, laisve — dar tebe-
turįs. Dieve, duok jam stiprybes ir jėgos viską pernešti 
ir iškentėti... 

Prasidėjo teismai. Alfonsas gavo penkis metus. Ilga
nosis Petras — penkiolika. Lenkų kareivis dar be teis

mo sėdįs. Taip telefonavo penktoji kamera. Be to, visi 
Zarasų apskrities jau po teismo. Vieną dieną užgirdau 
koridoriuje triukšmą ir klumpių taukšėjimą. Paklau
siau: atveda visus nuteistuosius iš pirmos ir antros ka
meros. 

— Čia neilgai būsite, tuoj gausite kitą vietą. — nugir
dau prižiūrėtojo pastabą. 

Ir mano gerasis Alfonsas vėl žemai „apsigyveno"... 
Girdžiu jo balsą ir tradicinį „ačiū", kurį visada garsiai 
ištaria po pusryčių, pietų ir vakarienės. 

Kartą išvietėje randu po praustuve, ant sienos, šluo
tos žabu parašyta: 

Teismai Utenoje. Penki metai lageriuos. 11 žmonių 
— po 8 mt.. Tuoj ir tau. 

Žaliui — Banditas". 
Supratau. Tai Alfonsas man rašo. Viską ištrynęs, 

šalimais irgi parašiau. 
— ..Laukiu. Būk sveikas ir su Dievu Eina gandai, 

kad rusai Vokietijos pasienin jėgas traukia, stiprina. 
Tikimės... 

Žalias — Banditui". 
Kitą diena randu parašyta: 
— ..Ištrink ir tikėk' 

Banditas — Ž " 
Laukiame teismo su įtempimu Kiekvieną kartą, kai 

kalėjimo kieme suurzgia automobilis, ar tik mūsų 
neatvažiavo išsivežti. (Bus daugiau) 
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LIETUVOS POLITINIŲ 
KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA' 

Žvelgdami į savo kartos ko- sia kalbų ir didžiausiu tiražu 
votojų kelią, galime išskirti 
aktyvaus pasipriešinimo 
tarpsnį Lietuvoje (vidutiniškai 
1-3 metai), įkalinimo metą (vi
dutiniškai apie 10 metų), ir 
tremtį, kuriai pradžioje pabai
gos nebuvo matyti. 

Lietuvoje pradėta kova už 
didžiąsias vertybes nesibaigė 
teismo nuosprendžiu - • ją pri
valu buvo tęsti agresyvaus ir 
koncentruoto blogio aplinkoje 
lageriuose, kurių tikslas buvo 
moraliai ir fiziškai naikinti 
nepasiduodančius. Šioje kovo
je pagrindine atrama tapo 
dvasinės vertybės ir solidaru
mas, nuolatinė tarpusavio pa
rama. Čia ypatingą vaidmenį 
atliko tie lagerinio gyvenimo 
žiburiai, kurie savo pavyzdžiu 
ir pastangomis ragino nepa
siduoti blogiui. Bendra malda, 
bendros šventės, daina tapo 
naujomis kovos formomis, ku
rias lagerine administracija 
draudė ir už kurias baudė. So
vietinių lagerių sistemoje ypa
tingu atšiaurumu išsiskyrė 
Kolymos lageriai. 

Kolyma — didžiulė sritis 
tarp Šiaurės ledynuotojo van
denyno ir Ochotsko jūros pie
tuose, kurią rytuose riboja Be
ringo sąsiauris, o vakaruose 
— Janos ir Chatangos upės, 
Čerskio kalnynas. Tai buvo la
biausiai izoliuota Sovietų Są
jungos sritis: į ją patekti prak
tiškai buvo įmanoma tik lai
vais ir lėktuvais. Čia vienam 
iš turtingiausių aukso-gyvybės 
šaltinių įrengti buvo paaukota 
dešimtys tūkstančių politinių 
kalinių 1937-1939 m. 

Rūsčios klimatines sąlygos, 
nuotoliai pavertė šį kraštą 
sunkiai pakeliamu. Pokario 
laikotarpiu čia, greta strategi
nių žaliavų, buvo rasta ir ura
no, buvo vystoma jo gavyba ir 
sodrinimas. Pokario laikotar
piu čia buvo gabenami akty
vaus pasipriešinimo dalyviai 
ukrainiečiai, lietuviai, latviai, 
estai. Buvo gabenamos ir poli
tiniais straipsniais teistos 
moterys bei merginos. Įvedus 
specialiųjų lagerių sistemą 
politiniams kaliniams Sovietų 
Sąjungoje, 1949 m. Kolymoje 
buvo įkurtas JJeregovoj" (Pa
krantės) lageris, kurio padali
niai išplito visoje Kolymos sri
tyje — pradedant Verchojans-
ku. baigiant Peveku. Anady-
rium Čiukotkoje ir Beringo są
siaurio rajonais. 

Berlage (sutrumpintai Be-
regovoj lager) kaliniams buvo 
taikomas katorgos režimas: 10 
valandų darbo diena (neskai
tant laiko nueiti ir pareiti į la
gerį'- kaliniai privalėjo nešioti 
numerius (kepurėje, nugaroje 
ir virš kelių), buvo draudžia
ma laikyti spaudą, knygą, po
pierių ar rašomą priemonę, 
nebuvo mokamas atlyginimas, 
draudžiama laikyti pinigus. 
Vakare po darbo buvo užra
kinami barakuose su grotuo
tais langais. Buvo leidžiama 
rašyti, tik vieną laišką į me
tus. Tik Stalinui mirus reži
mas šiek tiek sušvelnėjo, ta
čiau išliko nuostata, kad, pasi
baigus bausmės terminui, iš 
Berlago išėjęs kalinys automa
tiškai tapdavo tremtiniu iki 
gyvos galvos Kolymoje. Jis pri
valėjo registruotis specialioje 
komendantūroje, kur jam iš
duodavo ne pasą. o tremtinio 
pažymėjimą, ir nurodydavo ri
bas, kuriose jis gali judėti. Už 
šių nurodymų pažeidimą grė
sė 25 metai lagerio. 

Kolymos lageriuose ryškiau
siai atsiskleidė mokytojos 
Adelės Dirsytės veikla. Būtent 
čia, Kolymoje. gimė ir A. Dir
sytes iniciatyva sukurta Koly
mos maldaknygė, kun pasau
lyje išgarsėjo „Sibiro mergai
čių tremtinių" maldaknygės 
pavadinimu ir tapo į daugiau-

paplitusia lietuviška knyga 
pasaulyje. Nors už pastangas 
palaikyti dvasines vertybes A. 
Dirsytė buvo nuolat persekio
jama ir kankinama, ji nepasi
davė, ir, tikimės, jog ši kanki
nystė bus įvertinta, ją kano
nizuojant. 

Žinome daug lietuviško ir 
žmogiško solidarumo pavyz
džių Kolymos lageriuose: Ma
gadane vyrų pamaina perduo
davo — paslėpdavo nakčiai 
statomame objekte duoną ba
du nubaustai merginų briga
dai, Kolymos kasyklose buvo 
leistas lietuviškas pogrindinis 
laikraštis, vykdavo šachtose 
streikai lietuviškų švenčių 
dienomis (beje, kaip ir ukrai-
nietiškų), ir dar daug kitų žy
gių, kurie grūdino ir skatino 
nepasiduoti. 

Išėjus iš lagerio, patekus į 
amžiną tremtį, teko susidurti 
su visai kitomis galimybėmis, 
kurios gundė viską užmiršti ir 
naudotis šia diena. Čia jau 
buvo prieinamas ir alkoholis, 
ir palaidas gyvenimas. Lage
ryje siejo bendra visiems prie
varta, daugelyje vietų lietu
viai nusipelnė kitų kalinių pa
garbą už savo principingumą 
ir solidarumą. Tremtis iškėlė 
visai naujas problemas — 
kaip išlikti lietuviais, gyve
nant visai svetimame krašte, 
svetimoje aplinkoje. Ir ne tik 
išlikti, bet ir įtvirtinti tai bū
simose kartose. 

Reikėjo suvokti, kaip savo 
identitetą, savitumą išlaikė 
daugelį amžių be tėvynės gy
venę žydai, armėnai, totoriai. 
Turbūt visų pirma — sava re
ligija, kultūrinės tradicijos, 
kompaktiškos bendruomenes, 
kalba. Tad ir mums tremtyje 
reikėjo remtis istorijos patik
rintais išsilaikymo būdais. 

Kolymoje iš spec. lagerio iš
ėjęs kalinys neturėdavo jokių 
lėšų, civilių drabužių, vietos 
apsigyventi. Jeigu per keletą 
dienų jis nerasdavo kur įsi
kurti, jį komendantūros nuro
dymu gabendavo etapu (t.y. su 
kaliniais) į administracijos 
paskirtą vietą bet kur Koly
moje. Merginai tai dažnai bū
davo mirties nuosprendis — 
sužvėrėję recidyvistai nukan
kindavo. Tad pirmosios dienos 
buvo labai sunkios. 

Vienas pirmųjų, gal dar 
1951 ar 1952 m., išėjęs iš lage
rio laivų remonto įmonės ben
drabutyje įsikūrė jau vyresnio 
amžiaus Jonas Masionis, ku
ris nuoširdžiai dalinosi savo 
gultu ir ištekliais su naujai 
išsilaisvinusiais. Šis pavyzdys 
greit tapo elgesio norma vi
siems Magadano lietuviams. 

Magadano apylinkėse buvo 
keli Berlago padaliniai, vadi
nami kolonomis, kuriuose ga
lėjo būti kalinami 1,000-2,000 
lietuvių. (Manoma, kad Koly
moje lietuvių kalinių buvo ke
letas tūkstančių). Nors vyrai 
ir moterys buvo griežtai izo
liuoti, tačiau dalis jų susitik
davo bendrose statybose ir to
kiu būdu susižinodavo vienas 
apie kitą. Išėjusieji iš lagerio, 
žinojo mieste gyvenančių ad
resus, žinojo, kad bus kur ap
sigyventi ir kas parems pirmo
mis, sunkiausiomis dienomis. 
Jsikūrę vyrai statėsi namus — 
taip plito lietuviški židiniai, 
kūrėsi lietuviški kaimeliai 
miesto pakraščiuose, vystėsi 
bendruomenė tapusi Kolymos 
lietuvių brolija, kurią jungė ne 
formalūs nuostatai, bet tikrai 
broliška artuma. Lietuviai 
stengėsi bendrauti tik tarpu
savyje, šoko tik savuose šo
kiuose. Šventė tradicines lietu
viškas šventes, kūrė lietuviš
kas šeimas. Sutikti Naujuo
sius metus susirinkdavo per 
šimtą žmonių, visada su lietu-
vos himnu. Taip vystėsi nau-
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garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMO&UO. NAMU, SVBKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoto ir Ofl Ugr Aukse 
S. Kana katoa lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 W«at 95th Street 

Tat (708) 424-8654 
(773)S81-86S4 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

KMKX RESULTS 
REALTORS 

offc (773) S86-59S9 
nome (708M2S-/160 
pager (708) 886-4919 

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

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma" naru n. suvaž RumsiSki-se. 

jos tradicijos, saugančios nuo 
nutautėjimo, moralinės degra
dacijos. Lietuvius gerbė už 
kompetenciją darbe, kultūrą ir 
vieningumą. Vasarą vykdavo 
tradicinės gegužinės — išvykos 
j pajūrio kalnus — vėl bend
ras stalas, bendros vaišės ir 
dainos. 

Lietuvių buvo ne tik Maga
dane. Vien .Miaunnižos elekt
ros stoties statybos lageriuose 
jų buvo per 700. Daugelis jų, 
išėję iš lagerio, buvo priversti 
likti tremčiai. Taip susikūrė 
Susumano, Orotuk.ino, Toska-
no ir daugelis kitų bendruo
menių, kurias jungė lietuviš
kas solidarumas ir privilegija 
būti lietuviu. 

Magadanas buvo Kolymos 
administracinis centras. Iš čia 
buvo vadovaujama visai Koly
mos energetikai, transportui, 
kasykloms, statyboms. Maga
dano lietuviams įsidarbinus 
centrinėje energetikos labora
torijoje, tvarkiusioje naujovių 
diegimą energetikoje visame 
krašte, jie siunčiami į koman
diruotes legaliai galėjo patekti 
į tolimiausias kraštovietas, 
aplenkiant tremtiniui taiko
mus apribojimus. Tai leido su
sitikti su ten esančiais lietu
viais, užmegzti ryšius, dalintis 
patirtimi. Taip susikūrė, visą 
Kolymą jungianti, lietuviška 
bendruomenė, kurią siejo 
bendras laisvos Lietuvos sieki
mas. 

Chruščiovo laikais režimas 
ėmė silpnėti, vis daupiau lie
tuvių galėjo važinėti, taip, kad 
Velykų ar kitoms šventėms 
susitikti važiuodavo šimtus 
kilometrų — teji atstumai ne
buvo kliūtis bendravimui. 

Nesavanaudiško solidarumo 
nuostata išliko ir daugumui 
grižus i Lietuva. Ir čia teko 
kęsti pažeminimus ir priešiš
kumą, tačiau, sunkių lagerio 
dienų užgrūdinti, jie įsikibę 
laikėsi savo žemės, savo kraš
to. 

Atgimus Lietuvai, vėl buvo 
galima susiburti, atgaivinti 
broliško bendravimo tradici
jas, pasijusti viena didele šei
ma. 

1989 m. Rumšiškėse susirin
ko per 400 kolym/ečių. Ir kai 
bažnyčioje giedojome „Marija, 
Marija", pajutome nenutrau
kiamais saitais sujungti ne tik 
tarpusavyje, bet ir su šimtais 
mūsų brolių ir ses:ų, atgulu
sių tolimame krašte. Prie baž
nyčios buvo sustatytos atvyku
sių lengvosios mašinos — iš
tisas laukas. Ir kažkaip sma
gu pasidarė — „nors griovė, 
neišgriovė"... Vis tiek sovieti
nės valdžios spaudimas nesu-1 
laikė kolymiečių energijos ir 
darbštumo. 1990 m. Lietuvos 
liaudies buities muziejaus te
ritorijoje, gretą koplyčios, bu
vo pastatytas įspūdingas kop
lytstulpis Kolymoje žuvu
siems, vargusiems atminti. 
Tad Rumšiškės tapo kasmeti
nio susibūrimo vieta. Buvę po
litiniai Kolymos kaliniai su
sibūrė į bendriją, kuri, tęsda
ma broliško bendravimo tradi
ciją, savo pavyzdžiu kviečia 
tarpusavio pakantumui ir 
talkai. 

LIETUVOS TŪKSTANTMETIS IR 
VASARIO 16-OJI 

Ieškome pa tyrus ių dažytojų, 
tunnčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel . 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. m 

Tęsinys 
XX a. pradžioje politikai 

labai pamėgo žode.. ..balkani-
zacija", bet jis gi a:~:rado dėl 
to, kad Balkanuose kelis šimt
mečius nebuvo tautinių vals
tybių. Skelbdama visų šalies 
gyventojų išrenkamo seimo 
galias, Lietuvos Taryba nu
matė susitarimą su tautinė
mis mažumomis, ka ir parodė 
tolesni jos veiksmą;. 

Lietuvos santykiu su 
Lenkija painiava 

Sudėtingiausias praeities 
palikimas Lietuva: buvo jos 
santykiai su Lenk:;a. Kodėl 
Lenkija nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį švenčia de
vyniais mėnesiais vėliau už 
Lietuvą? Lenkijai dar 1916 m. 
nepriklausomybės garantijas 
buvo suteikusi Austrovengri-
ja, ji vienintelė buvo įtraukta į 
W. Wilson 14 punktų, ji dispo
navo ginkluota legionų jėga. Ji 
galėjo laukti parankaus mo
mento. Lietuvos Tarybai jokia 
geresnė perspektyva nesišyp-
sojo, pralaiminčią Vokietiją 
galėjo pakeisti tik laiminčios 
Rusija ir Lenkija. Lietuvos Ta
ryba turėjo išdrįsti ir ji tai pa
darė. Vasario 16-sios Akto sig
natarai buvo labai drąsūs 
žmonės. 

Kelis mėnesius atrodė, kad 
šis aktas tėra tuščia deklaraci
ja. Neseniai esame patyrę, 
kaip vyriausybės, skelbiančios 
žmogaus teises ir demokrati
jos idėjas, mažų tautų pir
miausiai klausia, ar jų val
džios institucijos kontroliuoja 
savo teritoriją. Kuomet Lietu
vos vyriausybe pradėjo Šią te
ritoriją kontroliuoti, jos pusę 
jau spėjo okupuoti Sovietų Ru
sija. Ir čia po knygnešių tu
rime kalbėti apie antrą moder
niosios lietuvių tautos feno
meną — savanorius. Keli ar 
keliolika tūkstančių savanorių 
— nedidelis skaičius. Ir istori
kai turi pasakyti, kad gal ne 
mažesnė savanorių paskata 
buvo žadama žemė, kaip šių 
savanorių tėvų laikais sunku 
buvo atskirti knygų, cukraus 
ar degtukų kontrabandos pas
katas. Tačiau esmė yra ta, 
kad tiek knygnešiai, tiek sava
noriai už savo pečių jautė di
delę žmonių paramą. Tai ir 
rodė, jog lietuviai buvo tauta, 
ir Vasario 16-sios signatarai 
tai žinojo. Todėl jie nepabijojo, 
todėl jie žingsnis po žingsnio 
vykdė savo deklaracijos galią. 
1918 metai parodė, kad Lietu
voje visados atsiras ir bus pa
laikyti tokie žmonės. 

Jokia statistika nepasakė ir 
dabar jau, žinoma, nepasakys, 

Šiemet birželio 19 d. Rum
šiškėse susirenka dešimtąjį 
kartą Kolymo? broliai. Ir nors 
gretos mažėja, savo ryžtą ir 
patirtį jie tiki.-; matyti vaikų 
ir vaikaičių darbuose. 

Dr. M. Bloznelis 
Lietuvos politinių kalinių 

bendrijos „Kolyma" 
pirmininkas 

koks Lietuvos žmonių nuo
šimtis palaikė Lietuvos Ta
rybą ir suorganizuotą Lietu
vos kariuomenę. Yra aišku, 
kad Estijoje toks nuošimtis 
buvo didesnis, o Baltarusijoje 
mažesnis. Negalima nematyti 
tų, kurie nepalaikė, kaip ly
giai taip pat negalima matyti 
vien juos. Kalbant apie tauti
nę savimonę ir pačią tautą, šie 
nuošimčiai, jeigu įmanoma 
juos nustatyti, tėra vienas 
faktų, leidžiančių padaryti 
kur kas svarbesnę išvadą: ar 
palaikančiųjų nuošimtis lėmė 
valstybės posūkį. Vasario 16-

>s Akto įtvirtinimas leidžia į 
tai atsakyti teigiamai. Tuo pa
čiu šis aktas tapo ir lieka svar
biausia Lietuvos istorijos gai
re. Jis įkūnijo lietuvių tautos, 
jau moderniosios valstybės pa
vidalu, sugrįžimą į pasaulio is
toriją, savo vietos tarp pasau
lio tautų išsikovojimą. Reikia 
kalbėti kaip tik apie šią vietą, 
bet reikia ir visapusiškai su
vokti šių vertybių prasmę. Tai 
ne tik raudonas kilimas, tie
siamas Lietuvos atstovams. 
Tai visų pirma galimybė ge
riau pasinaudoti visais žmoni
jos pasiekimais. Tai galimybė 
augti geriau gyvenančių žmo
nių skaičiui, greičiau šiam 
skaičiui pasiekiant gyventojų 
daugumos nuošimtį. Vien rau
donu kilimu to nepasieksi, bet 
nepasieksi to ir bėjo. 

Pirmoji Lietuvos respublika 
įgyvendino Vasario 16-sios 
Akto nuostatas. Galima ir rei
kia svarstyti, kaip ir kiek ge
rai tai buvo padaryta. Daug 
kur gerai gyvenančių žmonių, 
demokratijos ir kultūros buvo 
kur kas daugiau negu Lietu
voje. Tačiau šių vertybių joje 
atsirado daugiau, negu val
dant svetimiesiems, daugiau 
negu kada nors praeityje. Tik 
šių vertybių suma išaugina pi
lietį. Daug ką galima Nepri
klausomai Lietuvai prikišti, 
bet pilietis joje išaugo ir visa 
naujausioji mūsų istorija tai 
įrodo. Ir pokario rezistencijoje, 
ir Sausio 13-ją Lietuva buvo 
viena, tačiau situacija skyrėsi. 
1991 metais Lietuva atsilaikė 
ir pasaulio istorija nuvingiavo 
ta, o ne kita kryptimi. Taip 
buvo atsakyta į klausimą „ką 
jūs du» site?" I jį atsakę žmo
nės žinojo, kad gina savo tau
tos ateitį. 

Apie autorių 

Šis žinomo istoriko. Nacionalinės 
premijos laureato Edvardo Guda
vičiaus straipsnis, parengtas pra
nešimo, skaityto Vasario 16-sios 
šiemetiniame minėjime Vilniuje, 
Operos ir baleto teatre, pagrindu, 
be abejo, sudomins .Draugo" skai
tytojus naujais duomenimis ir išva
domis apie savo tūkstantmetį su
tinkančios Lietuvos istorijos Valsty
bingumo kūrimo svarbiausius bruo
žus, jos vaidmenį pasaulio istori
joje. Autorius atskleidžia lemiamą 
Lietuvos vaidmenį susifomuojant 
ukrainiečių, baltarusių (gudų) tau
toms, parodo, kaip įveikdama savo 
atsilikimą. Lietuva dar 20 amžiaus 

45 m. moteris ieško darbo. Turi 
vairavimo teises ir mašiną. Gali slaugyti 
senelius, prižiūrėti namus, gaminti 
valgi, pristatyti maisto produktus. Gali 
būti 12 vai., 6 vai., arba vien naktimis. 
Skambinti nuo 4 p.p. iki 9 v. v. TeL 773-
427-1184. *2* 

Išnuomojamas 2 mieg. namas 
Lietuvoje, Vilniaus centre, su 
dideliu privačiu kiemu. Kaina 
$1,200 į mėn. Tel. Evergreen Pk., 
IL, 708-423-3105. Vilniuje 011-
370-272-8991. M » 

p . , „ KMIECIK REALTORS 
VJcTnUOiyi 7922 S Pulaski Rd. 

• * T - . / l - 4365 SArcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Išnuomojami du butai: vienas 4 
kamb., 2 mieg. $475 į mėn. + 
$500 „sec. deposit"; antras 5 
kamb.. 2 mieg. S600 į mėn. + 
$700 sec deposit". Skambinti 
Vincui, tel. 773-735-1433. **» 

BRIGHTON PARKO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

JAU SEPTYNIOLIKTĄ KARTĄ 
rengia savo metinį 

FESTIVALĮ 
Š. M. LIEPOS 9 DIENĄ, PENKTADIENĮ 

• Pradžia 6 vai. vakaro. 
• Šeštadieni ir sekmadienį nuo 12 iki 10 vai. vakaro. 
• Svečius linksmins Algimantas Barniškis su savo orkestru. 
• Bus gero lietuviško maisto ir gaivių gėrimų. 
• Patariama atvykti su kėdėmis, nes suolų nebus. 

Festivalio rėmėjai: City ot Chicago 
Fantasy Amuserneuts 

Marquette National Bank 
TCFBank 

Visi nuoširdžiai kviečiami! 

Rumšiškėse prie Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma" pastatyto 
koplytstulpio. 

pradžioje sugebėjo tapti Europos 
civilizacijos subjektu. Plačiai nag
rinėjamas carinės Rusijos priespau
dos laikais pasaulinėje istorijoje 
unikalus reiškinys — knygnešystė, 
padėjusi apginti ne tik mūsų tau
tos, bet ir Kuropos Kultūrą, bręsti 
kultūringai, moderniai lietuvių na
cijai. Pasak E. Gudavičiaus, išsi
mokslinusių lietuvių šviesuolių, ro
mantikų prikeltas Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės, tvirto 
valstybingumo vaizdinys tapo atra
ma, kokios neturėjo nei mūsų kai
mynai latviai, nei estai. 

(Pabaiga) 
A.N. 

* Siekiant sumažinti vai
kų dviratininkų trauma-
tizmą keliuose ir gatvėse, 
Kaune tris savaites vyko ren
ginys „Dėmesio — vaikai dvi
ratininkai", kurio metu kelių 
policininkai įspėjo apie 100 
mažųjų eismo dalyvių, važia
vusių dviračiais be vairuotojo 
pažymėjimo. Renginio organi
zatoriai džiaugiasi, kad pa
daugėjo skambinančių vaikų, 
kurie teiraujasi, ką reikia 
išmokti, norint įsigyti dvirati
ninko vairuotojo Veisės, ir kas 
gali išduoti šį pažymėjimą. 



PASAULIO MOTERŲ FUTBOLAS 
ČIKAGOJE 

Šiuo metu Amerikoje vyksta 
Pasaulio moterų futbolo pir
menybės, arba tiksliau pasa
kius —jų finalinės grupės žai
dynės. Prieš dvejus metus 63 
valstybių moterų futbolo rink
tinės visuose pasaulio konti
nentuose pradėjo atrankines 
varžybas dėl teisės rungty
niauti šiose pirmenybėse, ku
riose žaidžia geriausių pasau
lio moterų vienuoliktų. 

Nuo birželio 19 iki liepos 10 
dienos aštuoniuose JAV sta
dionuose, įvairiose šio krašto 
dalyse, bus sužaistos 32 rung
tynės. Ir tik liepos 10 d. gar
siausiame JAV stadione „Rose 
Bowl", esančiame Pasadenoje, 
Kalifornijoje, bus išaiškinta 
nugalėtoja. 

Iki šiol yra buvę dar tik dvi 
nugalėtojos (šį kartą tik tre
čiosios pasaulio pirmenybės) 
— pirmosiomis nugalėtojomis 
tapo JAV moterų komanda, o 
antrose — Norvegįja. Ameri
kietės yra laimėjusios ir 1996 
m. Atlantoje vykusioje olim
piadoje ( tai buvo pirmas kar
tas, kai moterų futbolas tapo 
olimpine sporto šaka). 

Dabar amerikietės yra šių 
metų pirmenybių fovoritės. 
Jos iki šiol trejose rungtynėse 
iškovojo tris pergales ir turi 
13-1 įvarčių santykį. Birželio 
24 d. JAV moterų rinktinė 
Čikagoje Soldiers Pield sta
dione įveikė Nigeriją net 7-1, o 
birželio 27 d. — Foxboro sta
dione Šiaurės Korėją — 3-0. 

„Draugo" gimtadienio proga 
šių metų liepos mėnesį „Drau

gas* švenčia 90-tiea metų su
kaktį. Nuo pat pirmo numerio 
„Draugas" siekė ir tebesiekia 
vienyti lietuvius išeivijoje, kad 
jie gyventų išeivijos tautiniais 
reikalais ir savo tautos 
rūpesčiais. Per tuos 90 metų 
keitėsi „Draugo" skaitytojai, 
bendradarbiai bei darbuotojai. 
Iš pagrindų pasikeitė ir laik
raščio leidėjai, Katalikų spau
dos draugija. 

švęsdamas savo 90-tiea metų 
gimtadienį, dienraštis „Drau
gas" yra pasiekęs tokio 
amžiaus, kad gali žvelgti su pa
sididžiavimu į praeitį, su vilti
mi—į ateitį. Tačiau dabar, 

sparčiai mažėjant prenume
ratorių skaičiui, Katalikų spau
dos draugija nori nustatyri toli
mesnes dienraščio gaires, šios 
anketos tikslas yra sužinoti 
skaitytojų nuomones ir pagei
davimus apie dienraščio kryptį, 
jo skyrius, straipsnius bei tei
kiama informaciją. 

Iikirpus ir užpildžius anketą, 
prašome, ją nepasirašius, 
pasiųsti „Draugo" moderatoriui 
kun. Viktorui Rimieliui, 4545 
W. 63rd Str., Chicago, IL 
60629. Norint plačiau pasisaky
ti, prašoma naudoti atskirą 
lapą ir grąžinti iki liepos pabai
gos. Anketos duomenys bus pas
kelbti „Drauge". 

ANKETA 

1. Ar „Draugas" dar reikalingas? TaipU Ne O 

2. Ar jis Jus aplamai patenkina? Taip J Ne U 

3. jeigu nepatenkina, tai kodėl? 

4. Ar jaučiate dabartine „Draugo" kryptį? Taip 9 N c Q 

5. Jeigu taip, kokia, Jūsų nuomone, jo kryptis? 

6. Ar patinka dabartiniai „Draugo" skyriai? Taip 3 Ne • 

7. Kuris puslapis geriausiai patinka? 

8. Jeigu nepatinka, tai kodėl? 

9. Ar patinka šeimos skyrius? Taip 3 Ne 3 

10. Ar patinka jums laiSkų skyrius? Taip3 NetJ 

11. Aplamai kokie straipsniai Jums patinka, kokie ne? 

12. Ar daugiau medžiagos norėtumėte ii užsienio lietuviu 
gyvenimo bei veiklos, ar B Lietuvos? 

13. Ar pakanka žinių apie religini gyvenime ar norėtumėte 
daugiau? 

14. Surašykite eHės tvarka, ką „Drauge" skaitote ir ko visai 
neskaitote? 

15. Ar „Drauge" bendradarbiaujate: latikais, trumpom žinutėm, 
rasiniais? Taip O NeQ 

16. Ar tuo berKlradarbiavimu esate patenkintas? Taip • NeQ 

17. Kaip surasti daugiau prenumeratorių, ypač tarp jaunosios 
kartos, tarp dabar atvykusiu i$ Lietuvos? 

18. Jūsų amžius 

19. Kiek metų gyvenate išeivijoje? 

20. Parašykite, kas patinka, ar nepatinka, seitadteno kultūros 
priede. Jeigu reikia daugiau vietos, naudokite atskirą lapą. 

Smagu stebėti dvejas mo
terų rungtynes Čikagoje ir 
matyti didžiulį žiūrovų dė
mesį moterų futbolui, kas sun
kiai įsivaizduojama, nes čia 
vyrų futbolas nėra labai popu
liarus ir nesusilaukia daug 
dėmesio. Soldiers Field buvo 
perpildytas žiūrovais, kas 

pirmą kartą pasitaikė bet ko
kiose futbolo rungtynėse Či
kagoje. Buvo galima matyti 
daug j aunų veidų, ypač pradi
nių mokyklų a r gimnazijų 
moksleivių, kas garantuoja 
futbolo ateitį šiame krašte. 

E.Š. 

VALDAS ADAMKUS 
GUINESS PASIEKIMŲ 

KNYGOJE 

Knygų parduotuvėje bežio-
plinėdamas, į rankas paė
miau „Guiness Book of 
Records 1999" leidinį. Žodžių 
rodyklėje pasitikrinau, ar pa
minėta Lietuva. Taip! Ji pa
minėta vieną kartą, 26-jame 
puslapyje. Atsiverčiu tą pusla
pį. Tai Pasaulio vadovų sky
rius. Jame per du puslapius 
keliolika skyrelių ir keletas 
nuotraukų. Vienas skyrelis 
pavadintas „Trumpiausiai sa
vo krašte gyvenęs preziden
tas". Tam aprašyti paskirta 
dvylika eilučių. Ten rašyta 
maždaug taip: Valdas Adam
kus yra Lietuvos prezidentas. 
Jis, Lietuvoje gimęs, Ameri
koje išgyveno 50 metų ir buvo 
JAV Gamtos apsaugos agentū
ros Vidurio vakarų regiono di
rektoriumi. Į Lietuvą grįžo 
1997 metais. Prezidentu iš
rinktas 1998 metais. Jo opo
nentai teigia, kad jis lietu
viškai kalba su anglišku ak
centu. 

R o m u a l d a s Kriauč iūnas 
Lansing, MI 

NESUPRANTAMAS 
ELGESYS 

„Draugas" Nr. 119, birželio 
19 d., laidoje perspausdino 
„Lietuvos ryto" žinutę, kad 
ginkluotų pajėgų generalinis 
inspektorius, JAV Jūrų pėsti
ninkų atsargos pulkininkas 
Algimantas Garsys, negrįžta 
iš atostogų Floridoje. Neži
nant visų aplinkybių, sunku 
tikėti, kad pulkininkas Garsys 
nepateisino savo negrįžimo 
ministrui. Pulkininkas Garsys 
gerai žino JAV karinius įsta
tymus (UCMJ), kurie jį dar 
saisto, kaip ir visus JAV at

sargos karininkus, ir kurie 
nus ta to , kad, negrįžus iš atos
togų laiku (jo atveju gegužės 
21 d.), esi AWOL (pasišalinęs 
be leidimo), o dar po 30 dienų 
(po birželio 20 d.) esi dezerty
ras . Jeigu iš tikrųjų teisybė, 
kad pulkininkas nepaaiškino 
savo negrįžimo laiku, ta i tas 
y ra labai blogas pavyzdys be
sikuriančiai Lietuvos kariuo
menei ir nedaro garbės nei 
j am, nei kitiems JAV lietuvių 
kilmes karininkams. 

Antra vertus, ministro nesu
gebėjimas reaguoti ir tyliai 
su tvarkyt i šią padėtį, kelia di
delių abejonių apie pat į mi
nistrą. Je igu taikos metu ne
sugeba „susitvarkyti" su vienu 
pulkininku, kyla klausimas, 
kaip ministras tvarkysis ek
stremaliose sąlygose, kada ga
li dezertyruoti visa eilė kari
ninkų? 

Donatas S k u č a s 
Pik. Lt. (Pens.) JAV Aviacija 

Fairfax,VA 

GALĖJOTE IR 
NESPAUSDINTI 

Atidžiai skaitau „Draugą". 
J į la ikau vienu geriausių lie
tuviškų dienraščių. Ta i Jūsų, 
Redaktore , nuopelnas. Esame 
J u m s dėkingi. 

Kai Lietuvoje tarp politikuo
jančių vyksta erzelis: kai 
vyks ta kova dėl asmeniškų in
teresų; ka i bandoma propa
guoti asmens kultą, išlaikyti 
laikraščio skiltyse neutralumą 
yra sunku . Džiaugiuosi, kad 
Jums tai vyksta. Gal tik vienu 
ar an t ru atveju kai kurių 
straipsnių galėjote nespaus
dinti . Turiu mintyje laišką, 
pas isakant į už bolševikinio 
laikotarpio „stabų" parko 
įsteigimą. Tai įžeidimas mūsų 
kankinių. Tautos išdavikus 

Laima Pauliukionytė-Snyder ir Jennifer Vaząuez Neringos stovyklai siu
va naujas užuolaidas. Stovykla jau pasiruošusi priimti stovyklautojus, 
tačiau praneša, jog turi dar ir keletą laisvų vietų. Skambinkite tel. 802-
264-8090. 

sekmadieni, liepos 25 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncatobruotos SV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos -

Tėvas Algimantas Gudaitis, SJ 
124)0 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Nertngoa stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Dktttųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ u i Lietuvą 
5:00 ŠOKIAI If ŽAIDIMAI visiems 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

palikim užmarštyje; paves
kime juos Dievo gailestingu
mui. Sakau — gailestingumui, 
o ne teismui. Antras straips
nis, kuris nebuvo vertas 
spausdinti, nes įžeidžia tuos, 
kurių dėka ir net gyvybių 
auka Lietuva atgavo išsilais
vinimą iš bolševikines pries
paudos. Turiu mintyje Artūro 
Vazbio straipsnį „Partijos ieš
ko savo santykių su nauja vy
riausybe" (1999 birželio 8 d). 

Apie politinius kivirčus Lie
tuvoje reikėtų mažiau rašyti; 
daug ką nutylėti. Skaldančiai 
veikia į mūsų politinį gyve
nimą Lietuvoje dvi didžiosios 
pasaulio galybes, siekdamos 
savo interesų, kurie daugeliu 
atvejų mums ne tik nėra nau
dingi, bet net pavojingi. Nesu
tarimai, varžybos silpnina 
mūsų politinį pajėgumą. Da
linimais ordinų iš kairės ir 
dešinės nebus pasiekta lai
mėjimų. 

Prel. Ladas Tulaba 
Roma 

Redakcijos pastaba: laiš
kų skyriuje leidžiame skaity
tojams laisvai išreikšti savo 
nuomonę, nors tos nuomonės 
ir nesutinka su „Draugo" re
dakcijos nuomone. 

TŪKSTANTASIS 
MAGISTRAS 

Vilniaus Gedimino techni
kos universitetas (VGTU) šie
met įteikė tūkstantąjį ma
gistro diplomą. J i s atiteko 
VGTU Mechanikos fakulteto 
Biomechanikos studijų progra
mos absolventei Rimai Saka
lauskaitei. 

R. Sakalauskaitė yra baigu
si Vilniaus 35 vidurinę mo
kyklą. 1997 metų birželį įgijo 
mechanikos studijų progra
mos biomechanikos specializa
cijos bakalauro diplomą ir 
įstojo į magistratūrą. Už labai 
gerą mokymąsi pirmame se
mestre jai buvo skirta Rekto
rato, o antrame ir trečiame se
mestruose — Kazimiro Se-
menavičiaus vardo stipendija. 
Šiemet R. Sakalauskaitė 
aukščiausiais taškais buvo 
įvertinta už baigiamąjį darbą. 
„Eisenos su protezu analizė ir 
įvertinimas" ir yra pasiryžusi 
tęsti studijas doktorantūroje. 

Iš viso Vilniaus Gedimino 
technikos universitetą šiemet 
baigia 450 magistrų: pirmą 
kartą išleidžiami nekilnojamo
jo turto vertinimo, verslo va
dybos, biomechanikos. poligra
fijos magistrai. Pirmieji 27 
magistrai diplomus gavo prieš 
septynerius metus, o įskaitant 
ir šių metų laidą, VGTU baigė 
per 1.400 magistrų. 

Magistrų diplomų įteikimo 
iškilmes vyko birželio 24-25 d. 
(Elta) 

BUS ĮTEIKTA 
KARALIENĖS MORTOS 

PREMIJA 
Karalienės Mortos premiją, 

skiriamą talentingiems Šiau
lių krašto vaikams už pasieki
mus meno srityse, šiemet lai
mėjo dvi smuikininkės — Eglė 
Jarkova ir Indrė Dromantaite. 
Jos išrinktos iš šešių kandi
datų. Abiem laureatėms Kara
lienės Mortos premijos ir rega
lijos bus įteiktos iškilmingame 
Valstybės dienos minėjime 
Šiauliuose, Prisikėlimo aikštė
je. 

Dešimtmetė E. Jarkova jau 
penkerius metus mokosi muzi
kos. Per tą laiką ji tapo res
publikinio Balio Dvariono jau-

DRAUGAS, 1999 m. lupos 2 d., penktadienis 

A. f A. 
Sesuo MARIA AQUINATA 

MARKŪNAS, SSC 
Mūsų mylima sesele mirė 1999 m. l iepos 1 d., 

sulaukusi 88 metų. 
J vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapi jos , 

VVrocester, MA. Įžaduose išgyveno 68 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sūnėna i S teven ir Peter Markūnas , gyv. 
Dudley,WA. 

Velione buvo sesuo a. a kun. Adam Markūno. 
A. a. ses. Aąumata bus pašarvota pirmadienį, liepos 

5 d., 1 vai. p. p. - 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 
2601 W. Marųuette Rd. 

Laidotuvių šv. Mišios antradieny liepos 6 d., 9:30 vai. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 
Laidotuves Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse po šv. Mišių. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seseles sielą. 

Šv. Kaz imie ro s e s e r y s ir Markūnu še ima . 

Laidotuvių direkt. Lack & Sor.s Funeral Home. 
Tel. 708-430-5700. 

A. t A. 
JONAS PARONIS 

Gyveno Oak Lavvn, IL, anksčiau Čikagoje. Marąuette 
Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. birželio 30 d., sulaukęs 
75 metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Aušra, duktė Irena 
Paronytė, brolis Zigmas su žmona Margot ir šeima, 
svaine Irena Kairytė. 

Velionis buvo vyras a. a. Branguoles. 
A. a. Jonas pr iklausė Lietuvių Skautų Sąjungai. 

Buvęs „Lituanicos" tunto tuntininkas ir LSS archyvo 
vedėjas. Už ilgametę ir išskirtinę skautišką veiklą buvo 
apdovanotas aukščiausiu LSS žymeniu, Geležinio Vilko 
ordinu. Taip pat Velionis buvo ilgametis Jaunimo centro 
narys: ejo pirmininko, vicepirmininko ir, paskutiniu 
metu, valdybos patarėjo pareigas. 

A. a. Jonas pašarvotas penktadienį, liepos 2 d. nuo 3 
iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby R d j . Religinės apeigos 6.30 vai. 
vakaro, atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės šeštadienį, liepos 3 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto Velionis bus at lydėtas j Pal . Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas, 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoš i rdž ia i k v i e č i a m e g imines , d r a u g u s i r 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s ū n u s , marti, duktė, brol is , svainė 
ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
VYTAUTUI PAULIONIUI 

mirus, r e i š k i a m e gilią užuojautą N E R I J U I 
PAULIONIUI. 

JA V LB San Francisco apylinkės lietuviai 

nųjų stygininkų konkurso Pa
nevėžyje laureate ir geriausia 
baroko epochos kūrinio atli
kėja. Prieš porą metų jaunoji 
smuikininke griežė tarptaut i
niame seminare „Gintarinė 
svetaine', daugelyje kitų kon
certų. 

Devynmetė 1. Dromantaite 
konkursuose pradėjo dalyvau
ti prieš trejetą metu. o šiemet 
pavasar) jau grojo su Lietuvos 
kameriniu orkestru jaunųjų 
atlikėjų festivalyje „Atžalynas". 

Karalienes Mortos premiją 
įsteigė Lietuvos kultūros fon
do Šiaulių krašto taryba ir 
Šiaulių miesto savivaldybes 
kultūros skyrius. Dabar Šiau
lių krašte yra 12 vaikų, pel
niusių šią premiją. (Elta> 

Anykšč ia i /Dabuž ia i . Ge
gužes 14 d. Anykščiuose ir ge
gužes 16 d. Dabužiuose buvo 
paminėtos lietuviškos raštijos 
pradininko, jėzuito, profeso
riaus Konstantino Sirvydo 
420-osios gimimo metines. Šia 
proga Dabužių Kristaus Dan
gun Žengimo bažnyčioje šv. 
Mišias aukojo Anykščių klebo
nas kun. S. Krumpliauskas, 
giedojo Griauzdės vadovauja
mas Anykščių kamerinis cho
ras. Po šv. Mišių įžangos žodį 
apie garbųjį kraštietį tarė 

Anykščių vicemeras V. Patum-
sis. K. Sirvydo asmenybės 
bruožus ir raštų tyrinėjimo ir 
išleidimo istoriją priminė prof. 
K. Pakalka. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan \« 
Assoclation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Atsiųsta paminėti 

Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s 
kviečia visus dalyvauti Mišio
se šeštadienį, liepos 3 d., 9:30 
vai. ryte, vienuolyno moti
niškojo namo koplyčioje, 
meldžiant, kad Motina Marija 
Kaupai te būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišias aukos kun. 
Vito Mikolaitis. 

Č i k a g o s m i e s t a s m i n ė s 
J A V N e p r i k l a u s o m y b ė s 
š v e n t ę su Č a i k o v r k i o muz i 
k a i r u g n i e s s a l v ė m i s . Lie
pos 3 d., šeštadienį, miesto 
centro Grant parke. 7:30 v.v., 
parko orkestras gros Čaikovs
kio „1812 Overtiūrą". 9:30 v.v. 
prasidės ugnies salvių šovi-
mas virš ežero, švenčių orga
nizatoriai teigia, kad Grant 
parke geriausia vieta stebėti 
ugnies salves. 

G a l t u r i t e a t l i e k a m ų 
g r a ž i u d a i k č i u k ų , kurie tik 
renka dulkes ir jau jokio malo
numo nebesuteikia? Nėra abe
jones , kad jie suteiktų 
džiaugsmo laimėtojams, kurie 
„Draugo" vasaros pobūvyje 
rugpjūčio 22 d. juos gautų. 
Bū tume dėkingi, jei laimėji
m a m s dovanų atvežtumėte į 
„Draugo" administraciją dar
bo dienomis. J u o daugiau lai
mikių, tuo daugiau laimėtojų 
ir pasitenkinimo. Kviečiame 
suteikti kit iems džiaugsmo. 

P L C p i rmoj i š iu m e t ų ge
g u ž i n ė — liepos 11 d., 12 vai.. 
centro sodelyje. Skanus mais
tas , linksma muzika, daina, 
laimėjimai, šeimyniškas pa
bendravimas. Rengia PLC 
renginių komitetas. 

L i e p o s 24 d., š e š t a d i e n į , 
nuo 6 v. p.p. iki 12 vai. nak
t ies . Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. „Vasara '99": muzi
ka, vaišės, šokiai, žaidimai. 
Rengia .Baltija". 

H o r a c e Zibas , Cincinnati. 
OH. pareme „Draugą" 100 
dol. dovana. Esame labai 
dėkingi už j© dosnumą! 

L i e t u v o s k o n s u l a t a s Či
kagoje maloniai primena, kad 
liepos 6 d., Lietuvos Respubli
kos valstybinės šventės. Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
dienos proga, LR generalinis 
konsulatas nedirbs. 

Pirmadien į , l iepos 5 d., 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
tad ir antradienio, liepos 6 d., 
dienraštis nebus išleidžiamas. 
Linkime visiems saugios ir 
malonios Amerikos Nepriklau
somybes šventes! 

Adv. V y t e n i s L ie tuvn in 
k a s , Chicago, IL, ne pirmą 
kartą suteikia dosnią dovaną 
dienraščiui „Draugui". J is ir 
vėl prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 100 dol. auką. 
Esame labai dėkingi! 

Linas Norus i s , Lockport, 
IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 100 dol. dovaną 
„Draugui". Labai ačiū! 

L i e t u v i š k ų s tud i jų sava i 
t ė Dainavoje vyks rugpjūčio 8-
14 d. J au galima registruotis 
ir užsisakyti kambarius pas 
Marytę Petrulienę itel. 734-
953-9182 •. arba Joną Vasarį 
(tel. 330-644-7411.. Šią 43-
čiąją Šiaurės Amerikoje stu
dijų ir poilsio savaitę rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. 

87-tas M E T I N I S LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

87-tas metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas 1999 m. 
liepos 29 - rugpjūčio 1 d. vyks 
Sheraton Society Hill viešbu
tyje. Philadelphia, PA. Suva
žiavimą globos Philadelphijos 
3 kuopa. 

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Santaros — Šviesos federa
cijos 46-tas suvažiavimas 
PLC, Lemonte. vyks š.m. rug
sėjo 9-12 d. 

P a s a u l i o l ietuvis . 1999 m. 
birželis, Nr. 6/356. Daug re
daktorių sudaro redakcinę šio 
mėnesinio. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamo, žur
nalo kolegiją: Jūratė Budrie
nė, Vytautas Kamantas, Regi
na Kučienė, Leonas N'arbutis, 
Edvardas Šulaitis, bet visgi 
paskutiniuose numeriuose 
pasigendame tarytum vienti
sumo, tarytum kietos redakto-
riškos rankos. Tiesa, žurnalas 
labai patrauklus, spausdina
mas „Draugo" spaustuvėje, 
bet galbūt truputį per daug 
"Lemonto", per mažai „pasau
lio" — juk tai „Pasaulio lietu
vis" ir jame turėtų atsispin
dėti visų lietuvių, visuose 
kraštuose gyvenančių, vei
kiančių gyvenimas. Supranta
ma — žurnalas, naujos redak
cinės kolegijos redaguojamas, 
tebeieško savo veido. Tikimės, 
kad jį netrukus suras , kaip 
pagaliau „pasivijo" laiką ir da
bar j au išeina tą mėnesį, ku
riam skirtas. 

Birželio mėnesio „Laiškų 
lietuviams" žurnalas j au 
spausdina premijuotus rašinių 
konkurso straipsnius. Paskai
tykite, jie tikrai įdomūs'. D. 
Karosaitė apmąsto, kaip pra
randamas ir a t randamas tikė
j imas, G. Bagdonaitė rašo apie 
savo svajonių vyrą, G. Vaičiū
nas - apie kultūringą ir inteli
gentišką žmogų. Užsisakykite 
„Laiškus lietuviams"! J ų adre
sas - 2345 W. 56th S t„ Chica
go, IL 60636. 

.Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio padėjėjai birželio 5 d. į sunkvežimį sukrovė net 326 dėžes. I eilėje iš 
k.: Algis Rugienius su Kasandra, Linda Rugienienė su Kovu ir Aleksa, Darius Gvidas. Ramunė Račkauskienė. 
M a n t * Černiūte. Petras Jedviršius, Raminta Marchertienė, Rimas Gerulis, Bronė Saladžiuvienė. Audra su 
Daina Biliūniene. II eilėje: Beatričė ir Linas Čepeliai su Raimundu, Algirdas Marchertas, Algis Saulis, Vladas 
Ruzgą. Vytenis Lietuvninkas su Juliumi ir Andriumi. Donatas Tijūnėlis, Daiva ir Aleksas Siliūnai. Taip pat 
padėjo Rimas Siliūnas su Andrėja ir Amelija bei Pranas Pranckevičius su Emilija. Alena ir Juozu. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlieoės 
- i 

Maksimas Karaska, Pre-
dricksburg, VA, ne tik at
siuntė 100 dol. „Draugo" pre
numeratos mokestį, bet 
pridėjo 125 dol. auką. Tai 
graži dovana „Draugui" 90-ojo 
gimtadienio psoga. O kad būtų 
daugiau fokių geradarių... 
Tariame nuoširdų ačiū už do-
vafią! 

Dėkojame Algirdui A. Di
džiuliui, Cicero, IL, už 50 dol. 
dovaną „Draugui". 

N o r s ir truputį pavėlavęs, 
gegužės mėnes i .,Skautų ai
das" ragina ska:'-> tojus skaity
ti apie įvairio.-e lietuviškose 
bendruomenėse vykstančius 
skautiškus renginius. Norė
dami užsisaky:: ..Skautų ai
dą", rašykite: .Abina Rama
nauskienė, 4 6 L W. 106 Place. 
Oak Lawn, IL 60453. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS JAV LB 

KULTŪROS 
PREMIJOMS 

JAV LB Beltūros tarybos 
pirmininkės Marijos Reinie
nės pavedimu, yra sudarytos 
komisijos, kuri., tikslas: ap
svarstyti kandic. i». pristaty
tus 1999 metų p-,:riijoms skir
ti. 

Premijoms k • -iidatus iš 
JAV-se gyvenar. ų tarpo siūlo 
lietuvių visuom :.•••. Pasirašy
tame, su siuntė adresu laiš
ke, komisijai pr -'.atomą: kan
didato vardas, pavardė, adre
sas, telefonas ir bent trumpai 
raštu apibūdint >iūiomo as
mens veiklą. Pa-.ulymus siųs
ti iki rugsėjo 15 d. Šiems ko
misijų pirminink.-.ms: 

Muzikos premijai — Rita 
Kliorienė. 249 -•"• Pleasant 
Trail, Richmonc Heights, OH 
44143 

Dai lės premijai — Viktori
ja Matranga. 20'. N*. Elmvvood. 
Oak Park, IL 0302 

S p a u d o s darbuotojo — 
Antanas Dundz:..; 7621 Tre-
mavne PI. #202. McLean. VA 
22102 

Radi jo premijai — Pirm. 
Vytautas Šeštokas. 127 S. 
Clark Dr. Los Angeles. CA 
90048. 

Premijų švente .vyks lapkri
čio 14 d. Jauninu centre. Či
kagoje. 

TĖVO DIENOS 
MINĖJIMAS 

„SEKLYČIOJE" 

Birželio 16 d„ trečiadienį 
„Seklyčioje" minėjome Tėvo 
dieną. Labai įcomiai apie tė
vą, tėvo pareigas šeimoje ir 
apskritai apie šeimą pakalbėjo 
kun. Rimantas Gudelis (Ber
čiūnų bažnyčios statytojas ir 
Berčiūnų parapijos buvęs kle
bonas', kuris šiuo metu dar
buojasi Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke ir studijuoja 
socialinį teisingumą Čikagos 
u-te. 

Prelegentas pažymėjo, kad 
Motinos diena buvo pradėta 
švęsti daug anksčiau dar nėra 
net šimtmečio. Be to, Motinos 
diena yra brangesnė. Tos abi 
šventes labai reikalingos, ir 
abiejų tėvų pareigos svarbios, 
bet jos yra skirtingos. Motina 
tradiciškai yra prie šeimos 
židinio, visą laiką su vaikais ir 
šalia jų — už tai jie jai rodo 
daugiau meilės ir dėmesio. 
Tėvas yra ia:komas šeimos 
galva — ..rūpintojėlis", tur: 

Partizanų, atvykusių į paminklo „Partizano motina" pašventinimą, išleistuvėse. Iš kairės: Bronė Nainienė, 
partizanas Vytautas Balsys, Aldona Šmulkštienė, Bronius Nainys ir Marija Remienė. 

išlaikyti šeimą ..parnešti pi
nigų" — todėl yra toliaui nuo 
šeimos, t.y. vaikų. 

Vaižganto ir Žemaitės lai
kais šeima laikėsi „pagal ūkį". 
Buvo žemė, kurią tvarkė ir 
prižiūrėjo šeimininkas — 
„gaspadorius". Taip pat buvo 
ir „gaspadinė", kuri augino 
vaikus ir tvarkėsi apie ūkį. Be 
to, reikia neužmiršti, kad šei
ma, kaip svarbi institucija, 
nuo viduramžių buvo kontro
liuojama per Bažnyčią. Tuo
met celibatas buvo labiau iš
keliamas, tiesiog aukština
mas. Ir Lietuvoje anais „se
nais" laikais klebonas buvo di
desnis .,ponas", už viršaitį ir jo 
visi klausė. 

Šių dienų Bažnyčia atitaiso 
lygsvarą: iškeliami šeimos 
žmones — motinos ir tėvai, 
nes gyvendami moterystėje jie 
turi daugiau rūpesčių ir kan
čių negu celibate gyveną kuni
gai bei vienuoliai ar vienuolės. 
Dabartines Lietuvos šeimoje 
svarbus individualumas, nyks
ta aukos dvasia. Svarbu yra 
tik tiek, kiek vienas iš kito 
turi naudos ir malonumo. Nė
ra natūralaus gyventojų prie
auglio, o nuo 1993 m. mažėja 
gimstamumas. Geresnių gyve
nimo sąlygų ieškodami gana 
daug kas išvyksta į užsienį. 
Labai liūdna, kad taip daro 
net ir profesionalai, kurie 
krašte taip reikalingi. Lietu
voje šeima pažeidžiama tuo. 
kad dažnai tėvas neturi ar ne
tenka darbo (dėl blogos ekono
mikos). Be to, labai siaučia al
koholizmas. Iš tų grupių (be
darbių ir alkoholikų) daug kas. 
žudosi. Reikia dvasinės para
mos. 

Bažnyčia kuria šeimos cent
rus, yra paruošiamieji kursai 
prieš sutuoktuves. Reikia kaip 
nors patiems susitvarkyti 
krašto gerovę. Kodėl konser
vatoriams vadovaujant viskas 
atiduodama ar parduodama 
kitiems? Viską tvarko didelės 
svetimšalių korporacijos, ku
rios naudoja pigią darbo jėgą. 
Smulkiu verslu išsiversti da
rosi vis sunkiau. Iš rusu per 

okupaciją patyrėme daug kan
čių, o iš Vakarų ateina kiti pa
vojai. Reikia daug išminties ir 
atsargumo nuo jų apsisaugoti. 
Žinokime, kad pavojai mus su
pa ir budėkime. 

Klausytojai pateikė prele
gentui daug klausimų. Ypač 
svarbus (ar net svarbiausias) 
buvo apie tai, kas auklėja naš
laičius ir benamius vaikus. 
Buvo paaiškinta, kad yra va
dinamieji Vaikų namai (tai so
vietinių laikų padarinys). Ma
terialinės gerovės juose pa
kankamai, bet vaikas negau
na brandos, nes yra didelė 
dvasinė tuštuma. Dabar yra 
steigiami šeimyniniai vaikų 
namai, kur vaikai įvaikinami 
šeimose. Irena Degutienė 
tvarko soc. vaikų auklėjimą, 
taip pat yra ir Vaikų teisių ta
ryba. Tarp tų dviejų sistemų: 
valdiškų vaikų namų ir šei
myninių vaikų namų vyksta 
kova. 

Po įdomios ir daug rūpesčio 
ir diskusijų sukėlusios kun. R. 
Gudelio kalbos atostogaujan
čią renginių vadovę E. Siru
tienę pavaduojanti O. Lukienė 
pakvietė norinčią Šį tą papasa
koti apie Gudelių kaimą (iš 
kurio ji kilusi) agr. Martinkie-
nę. Taip pat ji visiems parodė 
labai senovišką pinigėlį. E. 
Valantinienė paskaitė eilėraš
tį „Tėtei", o E. Žiobrienė — du 
įdomius prozos „gabaliukus". 
Ypač visus sužavėjo, kaip apie 
tėvo išmintį galvoja vaikas 
metams bėgant. Programą 
baigėme, besiklausydami mū
sų šaunaus pianisto B. Ra
simo, kuris pasigyrė esąs jau 
prosenelis, atliekamo nuotai
kingo .Tėvų tango". 

Emil i ja J . Va l an t i n i enė 

TAURAGĖS LIETUVIU 
KLUBO VEDCLA 

Tauragės Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas įvy
ko birželio 20 d. Šaulių na
muose. Dalyvavo mažiau na
rių, kaip ankstyvesniuose su
sirinkimuose. Viena priežas
čių - Tėvo diena. 

•Jaunos mamos — Linda Rugienienė ir Elzytė Lietuvninkienė aukojo savo 
laiką, pakuodamos „Saulutės". Lietuvos vaikų globos būrelio, siuntinius į 
'.. • i N'uotr Indrės Tijūnėlienės 

Marija Norusis , Highland 
Park, IL, prie „Draugo" pre
numeratos mokesčio pridėjo 
100 dol. auką. Tariame šir
dingą ačiū! 

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė pirm. Justinas Šidlaus
kas, sekretorė Emma Padvas 
užrašė susirinkimo eigą, kasi
ninkas Kazimieras Rožanskas 
perskaitė šiais metais išmo
kėtas aukas. Prie anksčiau 
išmokėtų sumų nariai dar pa-
skvrė trims organizacijoms po 
300 dol. 

Šių metų išmokėtos aukos 
yra tokios: 

po 500 dol. — tragiškai žu
vusios Dabravolskienes šeimai 
ir Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei; 

po 200 dol. Čikagos liet. mo
kyklai ir Lietuvių operai; 

po 100 dol. dienraščiui 
„Draugui", „Margučiui II". 
Jaunimo centrui, Čikagos pe
dagoginiam lit. institutui; Lie
tuvos partizanų globos komi
tetui. ALTui, „Lietuvos Vaikų 
vilčiai", „Partizanų Motina" 
paminklui Lemonte; 

trims Lietuvos našlaičiams 
— 450 dol: 

po 300 dol. Žygaičių bažny
čiai Lietuvoje, Karaliaučiaus 
krašto mokykloms, Vilniaus 
krašto mokykloms, Gudijos 
krašto mokykloms ir Almos 
fondui. 

Čikagos ALTo skyriui — 75 
dol.; JLietuvių balsui" — 50 
dol. Iš viso paaukota 4,275 
dol. 

Skirstant aukas, ne visi bu
vo vienodos nuomones. Balsa
vimai vyko demokratišku 
principu. Tik dėl Gudijos lie
tuviškų mokyklų paramos nu
tar ta vienbalsiai. Daugumas 
klubo narių yra labai jautrūs 
Lietuvai ir lietuvybės išlaiky
mui, todėl mielai tas sritis re
mia. 

Sugiedojus giesmę „Lietuva 
brangi", susirinkimas baigtas. 
Vėliau prie vaišių stalo ilgokai 
pabendrauta. 

Vladas Pa l iu l ion is 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847^4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 
i'sk.i 

ARAS ROOFING 
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• Akcijų, bonų bei kitų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, te l . 312-
879-7751, dirbą su First AI-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. fcfci 
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