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Naujoji sąjunga atsiriboja nuo 
kairiųjų ir A. Brazausko 

Viln ius , gegužės 4 d. (BNS) 
— Naujoji sąjunga (NS, social
liberalai) santūriai, tačiau 
tvirtai atsiribojo nuo kaden
ciją baigusio prezidento Algir
do Brazausko pasiūlymo su
burti didelį kairįjį sparną, dar 
kartą pareiškusi, kad ji yra 
centro kairės partija. 

Be to, NS gana netikėtai 
kritikavo ir patį A. Brazausko 
sprendimą vėl aktyviai reikš
tis politikoje. „Kiekvienas poli
tikas gali išeiti ir vėl sugrįžti į 
'didžiąją politiką' kada pa
norėjęs. A. Brazauskas sugrį
žimui pasirinko besiformuo
jančią LDDP ir LSDP koali
ciją. NS mano, jog prezidentas 
A. Brazauskas išlieka ištiki
mas abejotinai ckairės-dešinės' 
politinei švytuoklei", teigiama 
socialliberalų pareiškime. 

Anot NS pareiškimo, A. Bra
zauskas „taikliai teigia, jog 
konservatorių valdymas atne
šė Lietuvai nelaimes". Tačiau. 
kaip rašoma dokumente, „ten
ka pastebėti, jog šalį jau valdė 
ir kairieji, ir dešinieji, tačiau 
abi pusės konstruktyvaus val
dymo neatnešė. Todėl labai 
abejotina, jog vien kairiosios 
jėgos ir y ra ta ypatinga pagal
ba šaliai šiuo metu". 

Dokumente teigiama, kad 
„šiandien kaip atsvara deši
niesiems iškilo stiprios centro 
jėgos". 

Mirė New Yorko 
kardinolas 

John O'Connor 
N e w York , gegužės 4 d. 

(Reuters) — Trečiadienį že
miškąją kelionę taikiai baigė 
Katalikų Bažnyčios New Yor
ko vyskupijos dvasinis vado
vas, 80-metis kardinolas John 
O'Connor. 

Aukšto rango konservaty
vių pažiūrų religinis vadovas 
nepasveiko po praėjusį rugp
jūtį atliktos operacijos, kurios 
metu j a m buvo pašalintas 
smegenų auglys. Anksčiau po
puliarumu varžęsis su politi
kais ir kitais įtakingiausiais 
asmenimis, J. O'Connor po 
operacijos retai pasirodydavo 
viešumoje. 

Išliekame centro kairės par
tija, tokia, kokia buvome iš 
pat pradžių, ir toliau pasisa
kome už trinarę šalies politinę 
sistemą", pareiškime cituoja
mas socialliberalų vadas Artū
ras Paulauskas. 

Per prezidento rinkimus 
1998 metais A. Brazauskas 
faktiškai buvo paskelbęs A. 
Paulauską savo įpėdiniu, pa
raginęs piliečius balsuoti už jį. 
Rinkimus labai nedidele per
svara laimėjo Valdas Adam
kus. 

Centro sąjunga 
atsiriboja nuo 

kairiųjų koalicijos 
Vilnius , gegužės 4 d. (BNS) 

— Centro sąjunga (CS) pareiš
kė neturinti jokių sąsajų su 
prezidento Algirdo Brazausko, 
LDDP ir Socialdemokratų par
tijų idėja suburti didžiąją rin
kimų koaliciją. 

„CS pareiškia, kad LDDP ir 
socialdemokratų atstovų sam
protavimai apie galimą CS da
lyvavimą kokioje nors kairio
joje ar kairiųjų ir centro koa
licijoje nebuvo aptariami ir ko
kių nors prielaidų daryti šiuo 
klausimu nėra jokio pagrin
do", sakoma CS pirmininko 
Romualdo Ozolo pareiškime. 
Kartu jis pažymi, kad CS „pa
lankiai žiūri į politinių partijų 
vienijimosi pastangas". 

Pasak dienraščio „Respubli
ka", centristai baigia derybas 
su Artūro Paulausko vadovau
jama Naująja sąjunga (NS) 
dėl strateginio bendradarbia
vimo per Seimo rinkimus spa
lio 8 dieną. 

Kadenciją baigęs preziden
tas A. Brazauskas „Lietuvos 
rytui" sakė, kad Naujoji sąjun
ga galėtų prisijungti prie 
LDDP ir socialdemokratų koa
licijos. 

Buvęs prezidentas grįžta į 
„didžiąją politiką" 

^ j j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Ugniagesių paradas Vilniaus gatvėmis. 

Lietuvos ugniagesiai paminėjo 
savo globėjo dieną 

Vilnius , gegužės 4 d. (Elta) 
— Spalvingu gaisrinių auto
mobilių paradu miesto gatvė
mis, įvairiomis varžybomis, 
specialios technikos demonst
ravimu ketvirtadienį sostinės 
ugniagesiai pažymėjo Švento 
Florijono, savo globėjo, dieną. 

Labiausiai pasižymėjusiems 
priešgaisrinės apsaugos dar
buotojams buvo įteikti apdo
vanojimai — VRM pasižymė
jimo ženklai „Už pavyzdingą 
tarnybą", I laipsnio kryžiai 
„Artimui pagalbon" bei I ir II 
laipsnio atminimo ženklai 
„Tėvynės labui". 

Šventės metu ugniagesiai 
bendravo su gyventojais, iš
klausė jų pageidavimų. Pana
šūs ugniagesių šventiniai ren
giniai vyko ir Kaune, Klaipė
doje, Panevėžyje, Šiauliuose. 

Kaip papasakojo Priešgais-

Kard. John O'Connor 
Kardinolas, kuris, draugų 

nuomone, sugebėjo patrauk
liai perteikti Bažnyčios socia
linį mokymą, mirė sustojus 
širdžiai, apsuptas draugų ir 
giminaičių, pranešė vyskupi
jos atstovas spaudai. Likus 
kelioms valandoms iki kard. J. 
O'Connor mirties (8 vai. vak.) 
Šv. Patriko katedroje Manhe-
tene daugybė maldininkų mel
dėsi už kardinolą — nenuils
tamą švietėją ir vargstančių 
bei skurstančių užtarėją. 

Kardinolui mirus, jo pagerb
ti netrukus atvyko politikai, 
draugai ir Bažnyčios vadovai. 
JAV prezidentas Bill Clinton 
gyrė kardinolo ilgametę dvasi
nę tarnybą ir sake, kad jo drą
sa ir tvirtas tikėjimas kovo
jan t su mirtina liga pnli !mti 
visus įkvepiantis pavyzdys 

Vi ln ius , gegužės 4 d. (Elta) 
— Kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas neke
tina tapti „ etatiniu", iš politi
kos amato gyvenančiu žmogu
mi. Taip savo statusą j is 
apibrėžė ketvirtadienio inter
viu „Žinių radijui". 

Apie A. Brazausko grįžimą į 
politinį gyvenimą imta kalbėti 
po trečiadienį išplatinto pa
reiškimo, kuriame jis teigė 
nenorįs būti „pasyviu įvykių 
stebėtoju", išreiškė susirūpi
nimą dėl Lietuvą užgriuvusių 
bėdų ir paragino atsakingas ir 
kompetentingas politines jė
gas šlietis prie sudaromo 
kairiųjų bloko. Kartu A. Bra
zauskas pareiškė, jog iš kon
servatorių valdžios nėra ko 
tikėtis, kad Lietuvos padėtis 
pagerės. Jo nuomone, partijos 
programa negali būti val
stybės valdymo programa. 

„Tik koaliciniu būdu valdant 
valstybę ir formuojant vidaus 
ir užsienio politiką, galima pa
siekti optimalių sprendimų", 
„Žinių radijui" sakė A. Bra
zauskas. 

Didžiausia valdančiosios par
tijos politikų klaida A. Bra
zauskas laiko privatizavimo 
pobūdį. „'Mažeikių naftos' pri
vatizavimas — klasikinis pa
vyzdys, kaip negalima priva
tizuoti", teigė jis. Anot jo, 
pertvarkų darbai Lietuvoje 
vyksta nenaudinga valstybei 
kryptimi, nes jie buvo vykdo
mi vadovaujantis politiniais 

motyvais, negalvojant apie pa
sekmes. 

A. Brazauskas taip pat 
sklaidė būgštavimus dėl di
dėjančios kairiųjų jėgų įtakos. 
„Nuogąstavimai, kad grįžta 
kairieji, o su jais ir komunis
tai, kurie nusitemps Lietuvą į 
Rusiją, atsisakys stojimo į 
NATO ir ES, yra kai kurių 
žmonių, vadinančių save poli
tikais, primityvus supratimas 
ir politinė propaganda", sakė į 
politiką grįžtantis prezidentas 
A. Brazauskas. 

rinės apsaugos r gelbėjimo 
depar tamento (PAGD) direk
torius pulkininką? Kazys Zu-
lonas, ugniagesį, dabar j au 
ne tik gesina gaisrus, bet ir 
dalyvauja naikinant radioak
tyvių- ir cheminių įvykių pa
sekmes, autoavarijas ir stichi
nių nelaimių padarinius. 

Vien šiemet ugniagesiai ge
sino per 3,000*" --ų, juose ir 
kitose nelaimėse jie jau išgel
bėjo 160 žmonių. 

K. Zulonas teigė, kad daug 
ugniagesių komandų išlaiko
ma savivaldybių lėšomis ir at
lieka pagrindines priešgaisri
nės apsaugos tarnybų užduo
tis kaimo vietovėse. Taip pat 
PAGD atlieka svarbiausių val
stybinių objektų — Ignalinos 
AE, AB „Mažeikių nafta", 
Kruonio HAE priešgaisrinius 
techninius patikrinimus. 

* Min is t ro p i r m i n i n k o 
p o t v a r k i u s u d a r y t a darbo 
grupė pasiūlė- baigti ambasa
dos Kijeve pastato statybą, ka
dangi dabar jį pardavus, Lie
tuva patirtų daugiau kaip 4 
mln. litų nuostolį. Ambasadai 
persikėlus \ šį pastatą.bus ieš
koma pirkėjo. Prieš 5 metus 
įsigyto vaikų darželio pertvar
kai j au panaudota apie 10 
mln. litų. Daugiau kaip prieš 
20 metų statytą buvusį vaikų 
darželį Lietuva įsigijo už 2.8 
mln. litų. Dar beveik 300,000 
litų kainavo projektas, pagal 
kurį pastatą mtasi pritaikyti 
ambasados reikmėms. .BNS> 

Krikščionys „modernistai" 
neturi nieko bendra su sektomis 

ateityje", sakoma skelbime. Vi ln ius , gegužės 3 d. (BNS) 
— Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS) 
pirmininkas Vytautas Bogušis 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą ir Valstybės saugumo 
departamentą, prašydamas iš
tirti teiginius apie tar iamas 
MKDS sąsajas su religinėmis 
sektomis. 

Praėjusį šeštadienį, kai vyko 
MKDS steigiamasis suvažiavi
mas, dienraštyje „Lietuvos ai
das" greta interviu su V. 
Bogušiu buvo išspausdintas 
skelbimas, kuriame MKDS 
sveikina „rėmėjai ir gerbėjai" 
— Suvienijimo bažnyčia, Scien-
tologijos bažnyčia, Pastarųjų 
dienų šventųjų Jėzaus Kris
taus bažnyčia, Osho meditaci
jos centras „Odžas". „Tikimės, 
kad prasidėjęs mūsų dialogas 
bus sėkmingai tęsiamas ir 

MKDS si 
pranešimu, 
kinęs, jog šis 
skelbtas da 
nepriimtino: 
nių organu 
politinė pro\ 
kiama sum< 
litinę jėgą. 
panašių pr> 
ypač artėja 

a ūdos tarnybos 
•'. Bogušis įsiti-
sveikinimas. pa

kelyje valstybių 
na laikomų religi-
vijų vardu, yra 
'kacija. kuria sie
dinti naująją po-

- ekdami išvengti 
•kacijų ateityje, 

Seimo rinki
mams, pra-<me jus ištirti 
minėtojo skelbimo atsiradimo 
aplinkybes ir asmenis, pri
sidėjusius pne šios provokaci
jos", sakoma V. Bogušio pa
reiškime generaliniam proku
rorui Kaziui Pėdnyčiai ir VSD 
vadovui Mečiui Laurinkui. 

Anot MKDS pirmininko, „to
kio pobūdžio politiniai meto
dai peržengia civilizuotos poli
tinės konkurencijos ribas ir 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

A. Butkevičius 
užsienyje tęsia 

Lietuvos pareigūnų 
puolimą 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(Elta) — Jordanijos sostinėje 
Amane Seimo narys Audrius 
Butkevičius Tarpparlamen
tinės sąjungos Žmogaus teisių 
komiteto posėdyje trečiadienį 
pasakė 15 minučių kalbą apie 
jo teisinį persekiojimą Lietu
voje, rašo „Lietuvos rytas" 
(05.04). 

A. Butkevičius teigė Amane 
nepateikęs kaltinimų Seimo 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui — tik motyvus, kodėl 
prieš jį buvo įvykdyta tai, kas 
baigėsi suėmimu. A. Butkevi
čius viešai nurodė 4 priežas
tis, kodėl su juo buvo susidoro
ta: pirmoji — jis buvęs kvalifi
kuotas kandidato į preziden
tus Artūro Paulausko rinkimų 
kampanijos organizatorius; 
antroji — V. Landsbergiui bu
vo gerai žinoma, kad A. But
kevičius turįs pakankamai 
duomenų apie Seimo vado 
bendradarbiavimą su SSRS 
spectarnybomis; trečioji — A. 
Butkevičius savarankiškai gi
linosi į tilto per Bražuolės 
upelį sprogdinimo priežastis ir 
tyrė savo draugo Juro Abro
mavičiaus nužudymą; ketvir
toji — V. Landsbergis žinojo, 
kad visą A. Paulausko rinki
mų kampaniją finansuoja 
Smulkaus ir vidutinio verslo 
konfederacija, tampanti pa
kankamai didele jėga. 

Kai vienas A. Butkevičiaus 
verslo bendrų iš JAV atvedė 
„VVilliams", Seimo narys derė
josi ir su „Williams", ir su Ru
sijos naftininkais, kurie norėjo 
įsigyti „Mažeikių naftos" akci
jų. A. Butkevičius mano galė
jęs išgąsdinti „Williams" šali
ninkus kaip rusų tarpininkas 
ir tuo paskatinti jį pašalinti iš 
derybų. 

* P rez iden t a s Valdas 
Adamkus a n t r a d i e n i pasvei
kino Lenkijos vadovą Aleksan-
der ,Kwasniewski Valstybinės 
dienos proga. Savo ir visos lie
tuvių tautos vardu V. Adam
kus pasveikino Lenkijos prezi
dentą bei visą lenkų tautą ir 
palinkėjo valstybei progreso, 
gerovės. Sveikinime V. Adam
kus pasidžiaugė, kad abi tau
tas sieja tvirti ryšiai, stipri
nantys valstybių tarpusavio 
santykius. 'Eitai 

yra pavojingi valstybės poli
tinės sitemos stabilumui". 

* Komunis t inė K u b a ga
li sua rdy t i Lietuvos planus 
šiemet sėkmingai baigti dery
bas dėl stojimo į Pasaulio pre
kybos organizaciją (PPO). 
Dienraštis „Kauno diena" pra
nešė, kad prieš kelias savaites 
Kuba netikėtai paprašė dery
bų su Lietuva dėl laisvos pre
kybos. Nuogąstaujama, kad 
daug cukrašvendrių auginanti 
ir PPO priklausanti valstybė 
gali pareikalauti išskirtinių 
sąlygų eksportuoti savo cukrų 
į Lietuvą. Toks reikalavimas 
cukraus perteklių turinčiai 
Lietuvai reikštų vilčių gana 
greitai baigti derybas su PPO 
žlugimą. 

* Lietuvos l e n k a m s re i 
k ia a t k u r t i l enko — Lietu
vos piliečio įvaizdį, kuris suge
ba naudotis laisve ir demok
ratija, išsaugodamas tautinę 
savimonę, tačiau neužmiršda
mas, jog yra Lietuvos pilietis, 
mano Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Antanas Valionis. Jo 
nuomone, didelė Lietuvos len
kų problema yra tai. kad jie 
nemoka lietuvių kalbės. „Len
kų jaunimas, kuris baigia Lie
tuvoje lenkiškas mokyklas, sa
vo gimtąja kalba lietuviškose 
aukštosiose mokyklose gali 
įsigyti septynias specialybes, 
tačiau būna ir taip, jog prašo 
organizuoti lietuvių kalbos 
kursus, kadangi jos nemoka. 
Jauni žmonės, baigę aukštąją 
mokyklą Lenkijoje, užsidaro 
tautiniame anklave ir neno
riai dalyvauja Lietuvos valsty
bingumo kūrime", sakė A. Va
lionis Lenkijos kultūros mėn
raščiui „Salon polski". IBNS> 

* Kauno m e d i c i n o s un i 
vers i t e to kl inikų m e d i k a i 
vos suspėjo išgelbėti dviejų 
Vaidoto pagrindinės mokyklos 
pirmokų, apsinuodijusių mo
kyklos valgyklos maistu, gy
vybes. Pasak „Kauno dienos" 
(05.04) laimė, kad į ligoninę 
vaikai pateko ne per vėlai, nes 
kiekviena uždelsta minutė ga
lėjo būti lemtinga. J reanima
cijos skyrių atvežtų vaikų kū
neliai buvo mėlyni, tyrimams 
imamas kraujas — šokolado 
spalvos. Dėl šių požymių ne
sunku buvo įtarti apsinuodiji
mą, ką ir patvirtino laborato
riniai tyrimai. Pirmokų mo
kyklos valgykloje pirktuose 
kepiniuose buvo rasta nitrito 
ir būtent jis, labai mažais kie
kiais naudojamas mėsos ga
miniams, buvo vaikų apsinuo
dijimo priežastis. Kaip sakė 
mokyklos direktorius, iki šiol 
jokių nesklandumų mokyklos 
valgyklos darbe nebuvo, ta
čiau jis kreipėsi į prokuratūrą, 
prašydamas ištirti įvykį, galė
jusį virsti tragedija. M M 

* Vers l in inkas J o n a s Ur-
ka ke tv i r t ad i en i Generali
nei prokuratūrai nepateikė ta
riamos paskolos Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui 
dokumento originalo. To nepa
darius, prokuratūra nut raukė 
J. Urkos prašymo nustatyti jo 
paskolos Seimo vadovui faktą 
tyrimą. „Dabar visas reikalas 
bus tiriamas kitokiu aspektu 
— bandysime įvertinti, ar pa
ties J . Urkos veiksmuose nėra 
nusikaltimo sudėties", sakė 
Generalinės prokuratūros pro
kuroras. Pasak jo, J. Urka at
sisakė pateikti dokumento ori
ginalą, aiškindamas tuo, kad 
netiki, jog Lietuvoje kvalifi
kuotai bus atliktas dokumen
tų rašysenos tyrimas. IBNS> 

* Rusi jos a m b a s a d a 
niuje p r a n e š ė , k a d j o s d ip 
loma ta i gegužės 9-ąją, Rusi
jai minint pergalės Didžiaja
me tėvynės kare 55-ąsias me
tines, dalyvaus Lietuvos vete
ranų organizacijų šventiniuo
se renginiuose. Prezidento 
Vladimir Putin vardu Rusijos 
ambasadorius Jur i j Zubakov 
padės vainiką prie paminklo 
žuvusiems kariams Antakal
nio kapinėse Vilniuje. Be to, 
Rusijos ambasados Vilniuje ir 
generalinio konsulato Klaipė
doje diplomatai dalyvaus per
galės dienos minėjimuose 
Kaune, Visagine, Trakuose, 
Kaišiadoryse, Šalčininkuose, 
Alytuje, Ukmergėje, Druski
ninkuose, Panevėžyje, Zara
suose, Klaipėdoje,. Šiauliuose, 
Palangoje ir Mažeikiuose. <BNS> 

* K e t v i r t a d i e n i i i Rus i jos 
i Maže ik ius b a i g i a m a pum
puoti 65,000 tonų naftos siun
ta, tačiau jos nepakanka, kad 
praėjusio sekmadienio vakare 
dėl žaliavos t rukumo sustab
dyta naftos perdirbimo ga
mykla galėtų pastoviai dirbti. 
Kol kas neaišku, kada gamyk
la vėl bus paleista. Neoficialių 
šaltinių teigimu, I i prastova 
JAV verslovės „WilHams" val
domai „Mažeikių naftai" at
neša apie 700,000 litų nuosto
lių per parą, kur ie bus dengia
mi iš Vyriausybės rezervo fon
do. (Eltai 

* Telšių r a j o n o polici jos 
k o m i s a r i a t e VRM generali
nio komisaro Visvaldo Rač
kausko įsakymu trečiadienį už 
pilietinę drąsą ir ryžtingus 
veiksmus pasipriešinant už
puolikams ir išaiškinant nusi
kaltimą apdovanotas 70-metis 
Dadotkų kaimo gyventojas 
Kazimieras Žutautas , ryžtin
gai pasipriešinęs gerokai už jį 
jaunesniems tr ims nusikaltė
liams. Pensininkui policija pa
dovanojo sieninį laikrodį. Ba
landžio 3 d. K Žutautas buvo 
užpultas savo sodyboje: trys 
kaukėti vyrai mušė jį ir reika
lavo pinigų, tačiau senukui 
pavyko sugriebti kirvį ir smog
ti vienam iš užpuolikų. J ie visi 
iš įvykio vietos pabėgo, bet vė
liau buvo sulaikj'ti. 

* Švenčionių r a jone t i es 
Andr ikėnų k a i m u trečiadie
nį budėję Vilniaus pasienio 
policijos rinktinės Pavoverės 
užkardos ruožo pasieniečiai, 
išgirdę pokštelėjimus, supra
to, jog tai šūviai ir šaudoma 
Baltarusijos pusėje. Nuvykę į 
Andrikėnų stebėjimo bokštą, 
pasieniečiai pastebėjo, į taiki
nį iš medžioklinio šautuvo 
šaudė 6 civiliai vyrai, o kulkos 
lėkė į Lietuvos pusę. Apie 
įvykį netrukus buvo pranešta 
Baltarusijos pasieniečiams. 
Anot Pasienio policijos depar
tamento pareigūnų, tai pir
mas toks atvejis pasienyje su 
Baltarusija. Iki šiol šiame pa
sienio ruože gana dažnai bo
davo apgadinami pasienio 
stulpai, nulupami herbai. <BNS> 

* Valsybės k o n t r o l ė džiau
giasi , kad pavyko pasiekti, 
jog dvišalėje atsiskaitymų su
tartyje tarp „Lietuvos energi
jos" ir „Belenergo" nebeliko 
tarpininkų. <EIU> 

KALENDORIUS 
Gegules 5 d.: Angelas (Anielius:, 

Barvydas, Irena, Gintaras, Mykolas, 
Neris, Pijus. 

Gegutes 6 d.: Argą. Benedikta 
i Bene). Eidmante. Judita, Minvydas, 
Liucijus, Rokantas. 

I 
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ILGAUSKO ŽVAIGŽDĖ 
NEGĘSTA 

Nepaisant, kad iškilusis iš 
Lietuvos atvykęs krepšininkas 
Žydrūnas Ilgauskas buvo pri
verstas pasitraukti iš krepši
nio aikštės dėl jį ištikusio ko
jos lūžimo, jis tebėra žinia-
sklaidos dėmesio centre. Sau
sio 21 dienos milijoninio tiražo 
Clevelando dienraščio „The 
Plain Dealer" laidos sporto 
skyriuje išspausdinti net du il
goki straipsniai apie Ilgauską. 
Skyriaus pirmo puslapio ve
damasis, pavadintas Jlgausko 
katastrofa galėjo būti išveng
ta", detaliai nagrinėja jo kar
jerą ir reiškia viltį, kad jis ga
lėsiąs žaisti naujame sezone. 
Tiek komandos vadovybė, tiek 
kolegos tuo abejojo. 1997 me
tais jis susilaužė kairės kojos 
kaulą, o 1998 metais ta pati 
nelaimė jį ištiko antrą kartą, 
tai net kelis sezonus Clevelan
do „Cavaliers" komanda buvo 
netekusi savo geriausio žaidė
jo, kurio dėka, nuo 1996 metų 
jam dalyvavus 97-iose žaidy
nėse 1997-1998 metų žaidynių 
sezono metu jo komanda lai
mėjo čempionatą. 

Š.m. balandžio 6 dienos to 
paties dienraščio sporto sky
riuje stambiomis raidėmis iš
rašyta: „Be jokių atsiprašinėji
mų, Ilgauskas tikisi rudenį 
sugrįžti". Prieš trejus metus 
jis buvo New Yorke pagerbtas 
kaip „iškiliausias metų krepši
ninkas". Pasirašęs su Cleve
lando „Cavaliers" krepšinio 
komanda šešerių metų 71 mi
lijono dolerių sutartį, jis jau 
du kartus nukentėjo, susi
laužęs kairės kojos kaulą. Po 
antrojo susilaužymo koman
dos gydytojai siūlė daryti ope
raciją, kurią Ilgauskas ilgokai 
atidėliojo, tikėdamasis natū
ralaus kaulo sugyjimo. Deja, 
tam nepavykus, š.m. sausio 26 
dieną jam buvo padaryta ope
racija. Anot laikraščio, jo koja 
gerai gyja ir jis daro lengvą 
mankštą vos dešimčiai sa
vaičių po operacijos praėjus ir 
jau vaikšto be ramentų. Nese
niai pirmą kartą apsilankęs 
Clevelando krepšinio arenoje, 
jis buvo labai laimingas būda
mas tarp savo kolegų. Nepra
radęs humoro jausmo, jis 
spaudos atstovui pasakė: „kai 
kurie sportininkai turi blogus 
kelius, kiti turi blogą nugarą, 

o aš turiu prastas kojas. Suti

kime su tuo, nes nieko dėl to 
negalima padaryti". 

Reikia tikėtis, kad Žydrūnas 
Ilgauskas netrukus grįš į žai
dynių aikštę, prisidės prie lai
mėjimų ir tuo pačiu toliau gar
sins Lietuvos vardą. 

Aurelija M. Balašaitienė 

LANKĖSI 
FECHTAVIMOSI 

ENTUZIASTAI 
South Bend, Indiana, ne per 

toliausiai nuo Čikagos, balan
džio mėnesio antroje pusėje 
vyko pasaulio fechtavimosi 
pirmenybės kadetų ir jaunimo 
grupėse. Jose dalyvavo ir ke
turi šios sporto šakos entu
ziastai iš Lietuvos su treneriu 
kauniečiu Juliumi Staškūnu. 
Po pirmenybių atvykęs į Čika
gą šis kaunietis papasakojo 
apie čempionatą, kuriame var
žėsi jauni sportininkai iš viso 
pasaulio. 

Jis pažymėjo, kad geriausiai 
pasisekė kaunietei Živilei 
Blauzdytei, užėmusiai 45-ąją 
vietą iš arti 80 dalyvių. Tačiau 
ji galvojo apie geresnį pasiro
dymą, tačiau jos nelydėjo spor
tinė sėkmė. 

Iš trijų vilniečių jaunuolių 
geriausiai pasirodė Tomas 
Kriščiūnas, kuris buvo 60-ju iš 
80 varžovų. Nors lietuvių at
stovai didesnių laimėjimų ne
pasiekė, trenerio nuomone, jų 
dalyvavimas buvo reikalingas 
ir naudingas ne vien patiems 
sportininkams, bet ir Lietu
vai. Varžybų metu salėje ka
bėjo Lietuvos vėliava ir skam
bėjo Lietuvos bei lietuvių var
das. 

Tik jis apgailestavo, kad 
sportininkai Lietuvoje iš nie
kur nesusilaukė piniginės pa
ramos ir reikėjo vykti už savo 
pinigus. Todėl treneris teira
vosi, gal atsirastų Čikagos lie
tuvių, galinčių prisidėti prie 
šių jaunuolių kelionės išlaidų 
sumažinimo. Deja, tokių nebu
vo galima sumedžioti. 

Apie fechtavimo sportą ir 
pasirodymą pasaulio pirmeny
bėse South Bende, treneris J. 
Staškūnas papasakojo ir per 
balandžio mėn. 30 d. A. Šluto 
radijo programą perduotą pa
sikalbėjimą. 

E.Š. 

Čikagos LFK „Lituanica" metiniame susirinkime š.m .̂ ovo 19 d. išrinkta nauja klubo valdyba ir revizijos komisija. 
Iš k.: sėdi — Jonas Pleirys, Alberto Glavinskas, Gediminas Bielskus. Stovi — Edvardas Šulaitis, Bronius 
Žukauskas, Jonas Rudaitis, Bronius Mikėnas, Leonas Juraitis, V. Marčinskas. Šie asmenys, pasikvietė kitus, 
rengs ir rudeni vyksiantį klubo 50 metų veiklos mintjimą. 

Nuotr. Ed. Š u l a i i i o 

ČIKAGOS LIETUVIAI FUTBOLININKAI 
ĮVEIKĖ LENKUS 

Sekmadienį, balandžio 30 d., 
„Lituanicos" vyrų vienuolikė 
pirmenybių rungtynėse įsirašė 
pirmąją pergalę. Antrame šio 
pavasario rato susitikime mū
siškiai pranoko lenkų „Light-
ning" vienuolikę 2-1. 

Pergalė buvo iškovota ne
lengvai ir reikėjo gerokai pa
sistengti rungtyniaujant prieš 
pirmenybių lentelės viršūnėje 
stovinčius varžovus jų pačių 
aikštėje. Jau žaidimo pradžio
je galėjo pasižymėti Danas 
Smulkys ir Laimonas Bytau
tas, tačiau jie smūgiavo nesėk
mingai. Ir tik 25-je žaidimo 
minutėje pagaliau Laimonas 
smūgiu su galva nuginklavo 
lenkų vartininką. 

Po pertraukos iniciatyvą ku
riam laikui perėmė lenkai ir 
maždaug 15 minučių laiko 
spaudė „Lituanicą". Bet tada 
Virgis Žuromskas iš prasiver
žimo rezultatą padidino dvigu
bai. Esant pasekmei 2-0 lietu
vių komandos naudai mūsų 
vyrai jau buvo galvoję apie už
tikrintą pergalę. Tačiau, neži
nia kodėl rungtynių teisėjas 
leido rungtyniauti 5 minutes 
ilgiau negu reikėjo, nes jokių 
žaidimo stabdymų nebuvo ir 
pridėtinio laiko negalėjo būti 
uždėta. Ir čia varžovams pavy
ko išvengti „sauso" pralaimė
jimo. Tačiau tas praktiškai 
mažai ką reiškė, nes mūsiš
kiai vis tiek iškovojo tris taš
kus. 

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 7 d., 3 valandą po pietų 
„Lituanicos" vyrai savo aikštė
je, Lemonte, prie Pasaulio lie
tuvių centro žais trečiąsias 
pirmenybių rungtynes. Čia 
mūsiškiai išmėgins jėgas prieš 
„Rams" vyrus. 

Šeštadienį, balandžio 29 d.. 
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žaidžiant savoje aikštelėje, Le
monte, vieną tašką uždirbo ir 
„Lituanicos* veteranai. Jie čia 
sukovojo lygiomis — 1-1, 
rungtyniaujant prieš „Fortū
nos" „oldtahT.erius". Gegužės 6 
dieną Center.ial Parke „Litua
nicos" veteranai išbandys jė
gas su „Lightiing" senjorų vie
nuolikė. Iš cviejų susitikimų 
jie dabar tur 4 taškus — vie
ną pergalę ir lygiąsias. Linkė
tina jiems ir toliau nepajusti 
pralaimėjimo kartėlio! 

E.Š. 

PASIRUOŠIMAS 
OLIMPIADAI 
UŽBAIGTAS 

Tarptautinio olimpinio ko
miteto (TOK) prezidento Juan 
Antonio Samaranch vertini
mu, pasiruošimas 2000 metų 
Sidnėjaus vasaros olimpiadai 
visiškai užbaigtas. 

„Viskas užbaigta ir aš lau
kiu puikių sporto varžybų", — 
trečiadienį, gegužės 13 d., pa
reiškė TOK prezidentas nuo 
1980 metų J. A. Samaranch, 
kuriam artėjančios olimpinės 
žaidynės bus paskutinės šiose 
pareigose. 

Sporto organizacijų kvieti
mu Meksikoje viešintis J. A. 
Samaranch teigė esąs paten
kintas dabartine TOK veikla. 

„Viskas turi pabaigą. Aš sa
vo duoklę atidaviau bei tikslus 
pasiekiau. Esu patenkintas, 
kadangi dabar mūsų organiza
cija yra skaidri, atvira bei pla
čiai atstovaujama", — kalbėjo 
J. A. Samaranch. 

(BNS) 

PATVIRTINTI ŽIEMOS 
OLIMPINĖS RINKTINĖS 

NARIAIS 
Žiemos olimpinės rinktinės 

nariais patvirtinti tik čiuožėjų 
pora ir slidininkas R. Pana
vas. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto 'LTOK) Vykdomasis 
komitetas ketvirtadienį, ba
landžio 20 d., savo posėdyje 
šalies olimpinės rinktinės na
riais patvirtino dailiojo čiuoži
mo porą Margaritą Drobiazko 
ir Povilą \ magą bei slidinin
ką Ričardą Panavą, o kandi
datais lar penkis sporti
ninkus: -iidininkus Jurijų 
Darzmek : Vladislovą Zybailą 
ir biatlonininkus Ričardą 
Gnaznov.i Liutaurą Barilą 
bei Igori š(,»kočichiną. 

Rinktine- narių ir kandi
datų statusas tradiciškai pa
tvirtinama po kiekvieno sezo
no LTOK žiemos olimpinių 
sporto saku komisijos teikimu 
pagal pasuktus rezultatus. 

Šiemet M. Drobiazko ir P. 
Vanagas pateisino visus lū
kesčius ir tapo pasaulio bei 
Europos n>mpionatų bronzi

niais prizininkais, o R. Pana
vas viename iš pasaulio tau
rės etapų buvo 29-tas. 

Kiti sportininkai į 30-tukus 
nepateko, tačiau vilčių teikia 
jaunųjų Jurijaus Darznieko 
bei Igorio Sčekočichino geri re
zultatai jaunimo čempionatuo
se. 

Taip pat patvirtintas olim
pinės rinktinės rezervo sąra
šas, į kurį pateko dvylika per
spektyvių sportininkų — 2 
biatlonininkai, 4 dailiojo čiuo
žimo atstovai, 3 slidininkai ir 
3 greitojo čiuožimo trumpaja
me take atstovai. 

Pagal patvirtintą rinktinės 
narių sąrašą ir kandidatų 
sąrašą nuo šių metų gegužės 1 
dienos iki 2001 m. balandžio 
30 d. sportininkams ir jų tre
neriams bus mokami maistpi
nigiai (bendra suma — 8,000 
litų per mėnesį). 

(Elta) 

LTOKIOC 
APDOVANOJIMAS 

A. BRAZAUSKUI 

Pažymint buvusio Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
paramą sportui ir dalyvavimą 
olimpiniame judėjime, penkta
dienį, balandžio 21 d., jam 
įteiktas 2000 metų Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) 
specialus prizas „Sportas ir 
universalumas". 

Įteikdamas apdovanojimą, 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas pažymėjo, 
kad A. Brazauskas visada bu
vo artimas sportui ir suprato 
sportininkų rūpesčius, todėl 
šiuo prizu norima pažymėti jo 
paramą. 

Padėkojęs už aukštą įverti
nimą, prezidentas su džiaugs
mu prisiminė lankymąsi IOC 
būstinėje Lozanoje, susitiki
mus su prezidentu Juan Anto
nio Samaranch ir paprašė jam 
perduoti nuoširdžius linkėji
mus. 

„Sportas yra viena iš nedau
gelio sričių, kuriose Lietuva 
gali konkuruoti pasaulyje, to
dėl stengiausi padaryti ką ga
lėjau, remdamas sportą, — 
sakė A. Brazauskas. — Šis 
prizas tikrai užims deramą 
vietą tarp mano gautų apdo
vanojimų". 

Jis išreiškė nuoskaudą, kad 
kūno kultūra ir sportas šiuo 
metu nustumti į šalį švietimo 
bei mokslo sistemoje ir ragino 
olimpinį komitetą bei Sporto 
departamentą imtis žygių ge
rinti padėtį. 

„Neįsivaizduoju harmoningo 
žmogaus, kuris botų neišsila
vinęs fiziškai", — pastebėjo A. 
Brazauskas. Buvęs preziden
tas pasirašė LTOK Garbės 
svečių knygoje. 

LTOK vadovas taip pat pa
kvietė A. Brazauską, kaip sta
tybų specialistą, apžiūrėti ir 
įvertinti naujosios LTOK būs
tinės projektą. 
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Nutarimą apdovanoti IOC 
prizu A. Brazauską priėmė 
LTOK Vykdomasis komitetas, 
atsižvelgdamas į Vilniaus 
olimpiečių klubo pasiūlymą. 

Nuo 1994-ųjų IOC kasmet 
skiria panašius olimpinius ap
dovanojimus, kuriais visose 
šalyse pagerbiami labiausiai 
sportui nusipelnę iškilūs žmo
nės. 

(Elta) 

LIETUVĖ — EUROPOS 
STALO TENISO 

ČEMPIONĖ 

Vokietijoje vykstančiame 
Europos stalo teniso čempio
nate mišrių dvejetų varžybose 
Rūta Garkauskaitė-Būdienė, 
poroje su serbu Aleksandru 
Karakačevičiumi, iškovojo 
aukso medalius, finale 21:19, 
21:12 nugalėję serbą Uja Lu-
pulescu bei švedę Marie 
Svensson. 

Pusfinalyje lietuvės ir serbo 
duetas 21:16, 16:21 ir 21:14 
nugalėjo graiką Ntanielį Tsio-
ką poroje su kinų kilmės vo
kiete Jie Schoepp. 

(BNS) 

DIANAI ŽHIŪTEI LYGIŲ 
NEBUVO 

23 metų Lietuvos dvirati
ninkė Diana Žiliūtė sekmadie
nį, balandžio 24 d., laimėjo 
šeštąsias trijų dienų moterų 
dviračių lenktynes „Vuelta 
Navarra Feminas" Ispanijoje. 

Pasaulio taurės varžybų pir
mūnė šiose lenktynėse iškovo
jo keturias pergales. Ji laimėjo 
127 km pirmąjį etapą, abi ant
rojo etapo dalis — 80 km gru
pines ir 6.8 km atskiro starto 
lenktynes bei 102 km trečiąjį 
etapą. 

Antrąją vietą galutinėje 
įskaitoje užėmė brite Sara Sy-

EUGENEC DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oc*. tsMfc IL 
Pirmas apyl. su r4orthwettern un-to 
dšptomu, betuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absofcučtai punlUiaiai, 
Susitarimui (kabėti angMkai) 

Te). 706-422-8260 
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VIDAS J. NEMICKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.L.PEmĘUQS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd. Hfctory Hm* IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MJ)^ SC 
Specialybė-Valaus »»4 gydyto}** 

Kafcama H M M 
6918 W Archer Ava. Sta. 5 Ir 6 

Chicago. IL 80838 
Tet.773-22M886 

Vatandoa pagal susasrtną 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Sufte 310 
Naperville, IL 60563 
T o l (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower1,Suite3C 
Dovyners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

mington, nuo nugalėtojos atsi
likusi 12 sek. Trečia liko uk
rainietė Tatjana Stiajkina (-19 
sek.). 

Zita Urbonaitė (-2.04) tarp 
100 klasifikuotų dviratininkių 
užėmė 14-ąją, Jolanta Polike
vičiūtė (-2.39) — 25-ąją, o Ra
sa Polikevičiūtė (-2.50) — 31-
ąją vietas. 

(Elta) 

TARPTAUTINĖ KONVENCIJA 
DRAUSMINS ŠIURKŠČIUS SPORTO 

SIRGALIUS 
Seimas balandžio 13 d. pasi

rašė Europos konvenciją dėl 
žiūrovų brutalaus elgesio per 
sporto varžybas, ypač per fut
bolo rungtynes. 

Europos Tarybos šalys, siek
damos bendrų ir vieningų 
veiksmų žiūrovų brutalaus el
gesio per sporto renginius 
problemai kontroliuoti ir 
spręsti, 1985 metais pasirašė 
šią konvenciją. Lietuva prie 
jos prisijungė 1993 metais. 

Šios konvencijos tikslas — 
siekti kontroliuoti žiūrovų 
brutalų elgesį per sporto var
žybas ir, ypač, per futbolo 
rungtynes. Ši konvencija api
brėžia pagrindinius kovos 
prieš žiūrovų brutalų elgesį 
tikslus ir uždavinius, nustato, 
kokių priemonių ir bendrų 

veiksmų valstybiniu bei tarp
tautiniu lygiu reikia imtis. 

Aiškinamajame rašte sako
ma, kad gausėjant tarptau
tinėms varžyboms, Lietuvoje 
vis dažniau sporto arenose su
siduriama su žiūrovų žiauru
mu, agresija ir panašaus po
būdžio problemomis. 

Šios konvencijos pasirašy
mas sudaro sąlygas kurti ir 
tobulinti naujus įstatyminius 
aktus. Be to, ji įgalina už
megzti, plėsti ir palaikyti 
tarptautinius ryšius su kitų 
šalių atitinkamomis organiza
cijomis ir įsijungti į bendrą 
kontrolės ir bendradarbiavimo 
sistemą Europoje. 

Dabar ši konvencija galioja 
28-se ET valstybėse. 

(BNS) 



JONAS KRONKAITIS APIE 
LIETUVOS KARIUOMENĘ IR 

NATO 
ANTANAS A. NAUJOKAITIS 

Tarp įdomesnių ir reikšmin
gesnių Vilniuje veikiančio Už
sienio lietuvių klubo renginių 
išsiskiria susitikimas su Lie
tuvos kariuomenes vadu, bri
gados generolu Jonu Kron-
kaičiu. Visiems buvo įdomu 
sužinoti mūsų kariuomenės 
naujienas, Lietuvos priėmimo 
į NATO aktualijas. Be to, gen, 
J. Kronkaitis — įdomus, malo
nus pašnekovas, gerai žino 
šiuos reikalus. Todėl į šį klubo 
renginį susirinko gausus bū
rys jo narių ir šiaip Vilniuje 
besisvečiuojančių JAV, kitų 
šalių lietuvių. Atėjo jau bene 
dešimt metų Vilniuje gyve
nantys Kazimiera ir Kazys 
Bradūnai, rašytoja-poete Biru
tė Pūkelevičiūtė, dailininkas 
Pranas Lapė, amžiumi vyriau
sias klubo narys dr. Adolfas 
Darnusis su žmona Jadvyga, 
iš Australįjos grįžęs ir Vilniuje 
jau treji metai gyvenantis bu
vęs „Mūsų pastogės" redakto
rius Vincas Augustinavičius ir 
daugelis kitų. Klubo svečiais 
buvo JAV ambasados aukštas 
pareigūnas Tony Spakauskas, 
į Vilnių trumpam atvykusi 
garbės konsule Clevelande 
Ingrida Bublienė. 

Tenkindamas klubo narių 
pageidavimą, jo valdybos na
rys Edmundas Kulikauskas 
paprašė kariuomenės vadą 
brigados gen. J. Kronkaitį pa
pasakoti, atsakyti į klausimus 
apie mūsų kariuomenę, apie 
Lietuvos rengimąsi stoti į 
NATO. 

J. Kronkaitis pasakė, kad 
kariuomenė yra būtina apgin
ti mūsų kraštą, užtikrinti jo 

-saugumą. Juo stipresnė, ge-
"riau apginkluota kariuomenė, 

tuo mažesnė tikimybė, kad 
Lietuvą kas nors ryžtųsi pulti. 
O juk ir mažos valstybės, kaip 
Cečėnįja, net šiais laikais su
silaukė agresijos. Mūsų ka
riuomenė dabar didesnė, gė
riau apginkluota, negu čečė
nų. Nesiliaujantis čečėnų pasi
priešinimas rodo, kad ir maža 
tauta gali gintis prieš didelę, 
gausią kariuomenę. 

J. Kronkaitis sakė, kad Lie
tuvos kariuomenė pastarai
siais metais sustiprėjo, vis ge
riau apginkluojama. Didelę 
paramą teikia Vakarų šalys. 
Įsiminė kai kurie Kariuome
nės vado pateikti skaičiai. Vo
kietija mūsų kariuomenei ne
mokamai davė 2,000 kulkos* 
vaidžių, JAV dovanojo 40,000 
šautuvų, kuriuos perkant, kai
nuotų beveik po 2,000 dolerių 
kiekvienas. Didelę paramą tei
kia Švedija, kitos Vakarų ša
lys. Kasmet mūsų kariuomenė 
iš Vakarų valstybių gauna 
ginkluotės ir įrangos už 20-26 
milijonus, apmoko, lavina mū
sų karininkus. Rukloje, kur 
apgyvendinami naujokai, vie

toje niūrių, prastų sovietmečio 
kareivinių, įrengtos karei
viams patogios, jaukios patal
pos. Į kariuomenę pašaukti 
jaunuoliai čia jaučiasi gerai. 
Net 90 procentų pageidauja 
tapti liktiniais. Bet tiek palik
ti tęstį, karinę tarnybą nėra 
kaip, jau vien todėl, kad vie
ton išleistų į atsargą reikia 
šaukti kitus, kad visi išmoktų 
valdyti ginkle 

Vis dėlto krašto apsaugos, 
kariuomenės vadovybė dabar 
puolama iš visų pusių, kad gy
nybai, kariuomenei skiriama 
per daug valstybės biudžeto 
lėšų, kad kokius 140 milijonų 
litų reikia atimti ir atiduoti 
švietimui, mokykloms, sakė J. 
Kronkaitis. Žiniasklaida tuos 
dalykus išpučia, rašo, jog ka
reivinės dabar panašios į iš
taigingus, penkių žvaigždučių 
viešbučius, o karininkai gyve
na vos ne rūmuose. Bet kai J. 
Kronkaitis, norėdamas pa
neigti tokias paskalas, žurna
listams pasiūlė apžiūrėti jo 
paprastą, iš Alytaus įmonėje 
gamintų blokų pastatytą na
melį, jie tai priėmė negirdo
mis. Matyti, kad kažkas neno
ri Lietuvos įstojimo į NATO, 
kariuomenės stiprinimo, nors 
daug jo atliekama su nemoka
ma Vakarų kraštų parama, 
todėl valstybei nedaug kai
nuoja. Siekiama priešiškai nu
teikti visuomenę. Apklausos 
parodė tokių klaidinimų pra-
gaikštingas pasekmes — už 
Lietuvos stojimą į NATO pasi
sako tik apie 40 nuošimčių 
Lietuvos piliečių. Ypač priešiš
kai nuteikti sovietmečio la
biausiai paveikti 40-60 metų 
gyventojai. Kai žiniasklaida 
tyli arba trimituoja apie būti
numą sumažinti išlaidas ka
riuomenei, jos apginklavimui, 
neįsileidžia objektyvios infor
macijos, sunku gyventojam 
išaiškinti tiesą, kad stipri, ge
rai apginkluota kariuomenė, 
stojimas į NATO šimtmečiais 
puolamai ir niokojamai Lietu
vai užtikrintų ilgalaikį ir pati
kimą saugumą. 

Užsienio lietuvių klube Vilniuje. Iš kaires: Kazyte ir poetas Kazimieras Bradūnai, Lietuvos kariuomenes vadas 
brigados gen Jonas Kronkaitis ir Lietuvos garbės kc.iule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė. 

LIETUVOS KARO AKADEMIJA 
LYGIUOJASI Į NATO 

Brigados gen. Jonas Kronkaitis. 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
viršininkas pulkininkas Algis 
Vaičeliūnas ketvirtadienį Lie
tuvoje akredituotiems NATO 
valstybių gynybos atašė pri
statė ilgalaikę akademijos 
plėtros programą, kurios svar
biausias uždavinys — ruošti 
karininkus pagal NATO stan
dartus. 

Pasak pulkininko A. Vai-
čeliūno, siekiant šio tikslo, 
akademijoje parengta ilga
laikė plėtros programa, api
manti karinio ir akademinio 

Pasak J. Kronkaičio, dabar 
gera proga jau artimiausiais 
metais Lietuvai stoti į NATO. 
Vakarų valstybės, susipažinu
sios su mūsų 10 metų planais, 
pripažįsta, kad Lietuvos ka
riuomenė tinkamai ruošiasi ir 
dėl to yra visos galimybės būti 
priimtai į NATO. Jei kariuo
menė ir bus tinkamai pasiren
gusi, bet piliečiai nepasisakys 
už stojimą, Lietuva gali likti 
už NATO vartų. Todėl dabar 
svarbiausia visa tai išaiškinti 
gyventojams. 

Klubo valdybos narys E. Ku
likauskas siūlė J. Kronkaičio, 
kitų pareigūnų aiškinimus 
įrašyti į garso juostą, padėti 
jas platinti rajonuose, seniūni
jose. 

Iš J. Kronkaičio kalbos, at
sakymų į klausimus klubo na
riai įsitikino, kad, stiprinant 
Lietuvos kariuomenę, jos 
ginkluotę,, ruošiantis stojimui 
į NATO vaisinga veikla pasi
žymi kariuomenės vadas J. 
Kronkaitis. Padeda jo geras 
pasiruošimas JAV karinėse 
pajėgose. Klubo valdybos na
rys V. Augustinavičius J. 
Kronkaitį pavadino Dievo do
vana Lietuvai. 

Susirinkusiems pageidau
jant, E. Kulikauskas klubo na
rius supažindino su generolo 
J. Kronkaičio biografija, jo 
veikla JAV ginkluotose pajė
gose. 

rengimo sritis. Pagal Didžio
sios Britanijos pavyzdį bus 
įdiegta nauja kandidatų į 
kariūnus atrankos sistema, 
kuri leis nustatyti jaunuolio 
intelektą, pasitikėjimą savimi, 
sugebėjimą vadovauti, kelti 
naujas idėjas, motyvaciją, re
akciją į nesėkmes. 

Pagrindines pirmos pakopos 
4 metų studijas numatoma or
ganizuoti pagal vadybos ir 
tarptautinių santykių studijų 
programas. Numatyta per
tvarkyti dabartinę būrių vadų 
karinio rengimo mokomąją 
programą pagal Didžiosios 
Britamjos instruktorių reko
mendacijas. 

Taip pat numatyta sudaryti 
3 studįjų krypčių (personalo 
vadybos, inžinerinės vadybos 
ir tarptautinių santykių) ba
kalauro rengimo programas. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 5 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Ne visi pajėgia 
atleisti 

Ruošiantis magistrantūros 
studijoms, Karo akademijoje 
bus plečiama mokslinio darbo 
apimtis. Pasak akademijos 
viršininko A. Vaičeliūno, ska
tinami mokslo tiriamieji dar
bai personalo vadybos, civilių 
ir karių socialinių santykių, 
naujų technologijų tyrimo ir 
diegimo karyboje, saugumo 
strategijos vystymo ir gynybos 
ekonomikos bei kitose srityse. 

Dabar Lietuvos karo aka
demijos dieniniame skyriuje 
studijuoja 416 kariūnų, neaki
vaizdiniame — 187 ir dar 12 
— anglų kalbos kursuose. 
Karo akademijoje planuojama 
įdiegti magistro ir kapitonų 
studijų antrąją pakopą, kapi
tonų ir majorų kursus, turin
tiems aukštąjį išsilavinimą 
krašto apsaugos sistemos ka
riams ir civiliams — būrių 
vadų kursus, rezervo kari
ninkų rengimą — aukštųjų 
mokyklų studentams. IBNSI 

LOZORAIČIŲ ATMINIMO MUZIEJUS 
Kaunas, balandžio 28 d. tėvynės meilės", sakoma prezi-

(Elta) — Buvusioje Kauno 
tvirtovės alėjoje esančioje In
žinierių valdybos viršininko 
rezidencijoje, kurioje pirmo
sios nepriklausomybės metais 
veikė Ministrų kabinetas, 
penktadienį įsikūrė Vytauto 
Didžiojo universiteto rektora
tas. 

Už 4.4 milijono litų atnau
jinto pastato antrajame aukš
te įrengtas Lietuvos diploma
tijos vadovo Stasio Lozoraičio 
bei Stasio Lozoraičio (sūnaus) 
atminimo muziejus. 

Vytauto Didžiojo universite
to akademinės bendruomenės 
narius šia proga pasveikino 
lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus. „Iškilių 
Lietuvos vyrų —. tėvo ir sū
naus Lozoraičių — atminimui 
skirta ekspozicija — iškal
bingas ir gražus nesumeluotos 
ir pasiaukojamos tarnystės 
Lietuvai liudįjimas. Tikiu, kad 
iš tarpukario Lietuvos mokslo 
ir valstybės veikėjų ne viena 
mūsų piliečių karta šiandien 
ir ateityje semsis išminties ir 

dento atsiųstame sveikinime 
Naujojo pastato atidarymo 

iškilmių proga pasirašyta ben
dradarbiavimo sutartis tarp 
VDU ir Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus. 

VDU rektorius profesorius 
Vytautas Kaminskas dėkojo 
Danielai Lozoraitienei ir am
basadoriui prie Šv. Sosto Ka
ziui Lozoraičiui už perduotus 
originalius eksponatus bei as
meninius daiktus Lozoraičių 
kambariui-muziej ui. 

• Kaunas. Kovo 12 d. pal. J. 
Matulaičio namuose vyko šios 
parapijos Kolpingo šeimos su
rengtas iškilmingas Nepri
klausomybės atkūrimo 10-ųjų 
metinių minėjimas. Ta proga 
šv. Mišias koplyčioje aukojo 
mons. K. Senkus. Diak. A. 
Žygas įvardijo per 10 metų 
Lietuvos nueito kelio sunku
mus bei džiaugsmus raginda
mas įveikti pesimizmą ir 
pyktį, kurie neleidžia džiaug
tis Dievo mums duota laisves 
dovana. 

Prieš dvidešimt penkerius 
metus- — 1975 m. balandžio 
30 d., Amerikai pagaliau pa
vyko užbaigti galbūt vienintelį 
karą, kurį ji iš esmės pra
laimėjo. Ir ne vien dėl to, kad 
nepasiekė tikslo, dėl kurio 
buvo kovojama. Ir ne vien dėl 
to, kad Amerika prarado dau
giau kaip 58,000 savo karių. 
(Jau nebekalbat apie sužeis
tuosius ar dvasiniai karo 
veiksmų suluošintus, kurių 
daugelis dar nėra pagiję ir po 
dvidešimt penkerių metų.Gal-
būt jie niekuomet nepagis). 
Bet daugiausia todėl, kad 
Vietnamo karas pačioje Ame
rikoje iššaukė karštus protes
tus, demonstracijas ir net 
riaušes. Kadangi tuo metu 
šiame krašte dar nebuvo nuri
musi pilietinė audra, kilusi, 
norint sulyginti juodosios ir 
baltosios rasės amerikiečių 
teises, įšivėlimas į Vietnamo 
karą užpylė naujų degalų ant 
ir taip teberusenančio pilieti
nių neramumų laužo. 

Vietnamo kare aiškių lai
mėtojų apskritai nebuvo, nes 
kraštas padalintas (kaip ir 
Korėja, kaip po Antrojo pasau
linio karo Vokietija) į dvi dalis 
— demokratinę ir komunisti
nę, negalėjo veiksmingai eg
zistuoti. Tos dalys iki šiol 
tebėra atskirtos ideologine, 
ekonomine, tarpusavio nesu
tarimo uždanga, nepaisant, 
kad „abiejų vietnamų" gyven
tojai iš seniai giminiuojasi, 
turi nuosavybę vienoje ar ki
toje uždangos pusėje, bet ne
gali laisvai bendrauti, tik la
bai sunkiai gauna leidimą 
apsilankyti pas savuosius. Tik 
pačiu pastaruoju metu Šiau
rės Vietnamas pradeda kiek 
atleisti varžtus ir dairytis į 
Vakarus, ieškodamas leng
vesnės išeities iš kraštą sle
giančių ekonominių vargų. 

Tai buvo žiaurus ir ypatin
gai kruvinas karas, nusitęsęs 
apie dešimt metų. Prasidėjęs 
nepriklausomybės kovomis, 
kai po vadinamojo Indokinijos 
karo viena — pietinė — Viet
namo dalis, pagal Ženevos 
konferencijos nutarimą, teko 
Prancūzijai (kone panašiai, 
kaip Klaipėdos kraštas po Pir
mojo pasaulinio karo), o 
šiaurinė liko valdyti naciona
listams ir komunistams, va
dinamais Vięt Minh. 1955 m. 
pietinio Vietnamo ministras 
pirmininkas Ngo Dinh Die at
metė Ženevos konferencijos 
nutarimą ir paskelbė Viet
namą Respublika. Tačiau tuo
met pakėlė galvas pietinio 
Vietnamo komunistai. Ameri
ka, norėdama padėti demokra-
tiškajai Vietnamo pusei su
tvirtėti, nusiuntė į jį savo ka
rinių bei civilių patarėjų būrį-

Kaip dažnai atsitinka, įsi

kišus užsieniui, dar labiau su-
sikiršino neramumai krašto vi
duje. Pietinės dalies komunis
tai, remiami šiaurinių idėjos 
brolių, susiorganizavo į vadi
namąjį „Tautinį pietinio Viet
namo laisvinimo frontą", po
puliariai žinomą „Viet Cong" 
vardu. „Vietkongai" puldinėjo 
pietiečių įstaigas, įrengimus, 
terorizavo gyventojus — 
kraštas atsidūrė tikro pilieti
nio karo stovyje. 

Jau tuomet Amerikoje buvo 
siūloma užimti visą pietinį 
Vietnamą ir padaryti galą 
tiems neramumams. Sprendi
mas galutinai padarytas 1964 
metais, kai Šiaurės Vietna
mas Tonkin įlankoje užpuolė 
ir nuskandino Amerikos ka
rinį laivą „Maddox". Tuometi
nis prezidentas Lydon B. 
Johnson įsakė pradėti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą, o 
Kongresas pritarė imtis visų 
įmanomų priemonių ir su
gniuždyti komunistų pajėgas. 

„Vietkongai" pasižymėjo 
ypatingu žiaurumu, ypač be
laisviams amerikiečiams. Jie 
kovojo savame krašte, žinojo 
visus kelius ir takelius, turėjo 
daugelio gyventojų, pri
jaučiančių komunistams, pasi
tikėjimą. Amerikos kariai čia 
buvo svetimieji — priešai, ku
riems kiekvienas krūmas, pel
kė, žemės įdubimas, kalnelis 
dvelkė mirties pavojumi. 
Amerikiečiai nebuvo pratę ko
voti džiunglėse, juos vargino 
nepakeliamos klimato sąlygos 
ir nuolatinis nepasitikėjimas 
vietiniais gyventojais, neži
nant, kas priešas, kas ne. Tad 
to karo metu ir amerikiečiai 
kaltintini įvairiais bereikalin
gais žiaurumais, kurie ne 
vieną Vietnamo karo veteraną 
ir po dvidešimt penkerių metų 
tebekankina. (Verta paminėti, 
kad Vietname karo metais 
žuvo per 3.5 mln. gyventojų 
abiejose kovojančiųjų pusėse.) 

Minint 25 m. karo pabaigos 
sukaktį daug veteranų vyko j 
Vietnamą, stengėsi aplankyti 
vietoves, kuriose anuomet 
praleido tokias baisias, pavojų 
kupinas dienas, net susitiko 
su buvusiais savo priešais, 
atrasdami, kad tai „tokie pat 
žmonės, daug kentėję ir pra
radę". Buvo stengiamasi už
gydyti senąsias žaizdas, atleis
ti, užmiršti. Tačiau ne visiems 
tas lengvai sekėsi. Kai kurie. 
ypač buvusieji „Vietkongų" 
belaisviai, patyrę visus žiau
rumus, pažeminimus ir nu
žmoginimą, negalėjo pasakyti 
„atleidžiu". Vienas tokių buvo 
ir neseniai pirminiuose respu
blikonų partijos balsavimuose 
pralaimėjęs sen. John Mc-
Cain, kelis metus praleidęs 
„Vietkongų" belaisvėje. 

VEPRIAI - WEPPEREN - VEPŠI 
Nr.2 JONAS ŠARKA Tęsinys 

Jau minėta Janina Akstina-
vičienė apie Geldutę perduoda 
tokią legendą: 

„Vepriuose gyvenusio kuni
gaikščio Gelvonio dukrą Gel
dutę pagrobusios ežero laumės 
ir nuskandinusios su visa 
kraičio skrynia... Tik tylią Jo
ninių naktį, kai skleidžiasi pa
parčio žiedas (Joninės — tra
dicinė apylinkės šventė), gali
ma išvysti ant savo kraičio 
skrynios į ežero paviršių išky
lančią Geldutę ir graudžiai 
graudžiai kankliuojančią"... 

šį paminklą Geldutei sukū
rė vietinės kilmės skulptorius 
Viktorai Žentelis, kurio dar
bais yra nusagstytas visas 
miestelis. Jo tėvas — Jonas 
Žentelis — skulptorius, isto-

riografas ir mokytojas, Vep
riams yra taip pat nukalęs ar 
išdrožinėjęs nemažai kūrinių. 
Tėvo dėka ir etnografinis mu
ziejus čia įsteigtas. 

Ne vien tik Vytautui Didžia
jam Vepriai buvo svarbūs. 
Nuo senų laikų juos valdė 
Kęsgailų giminė, vėliau Ogins
kių. Vėliau kraičio keliu jie 
atiteko Šemetams, dar vėliau 
Tizenhauzams, Juozapui Ka-
zakauskui, o į 19-to amžiaus 
pabaigą Veprių dvarą nupirko 
Marijonas Plateris. Čia jis 
buvo sukomplektavęs didžiu
lę, 80,000 auksinių vertės bib
lioteką, didesnę knygų dalį at
sivežęs iš savo gimtinės 
Švėkšnos. Pirmojo Didžiojo 
karo metu biblioteka kažkodėl 

susidomėjo ir vokiečių valdžia, 
didesnę dalį knygų sudeginda
mi arba išveždami Vokietijon. 
Per kleboną T. Vasiliauską 
grafui Plateriui pavyko išgel
bėti šešias dėžes svarbesnių 
knygų ir maišą svarbesnių do
kumentų. Visa tai vėliau buvo 
perduota Lietuvos archyvui. 

Veprių Kalvarijos 
Dar prieš grafo Platerio lai

kus Vepriai pasidarė svarbūs 
ir Katalikų Bažnyčios hierar
chijai. Tai labai įdomi istorįja, 
kurią, pasinaudodamas mums 
jau pažįstamos J. Akstina-
vičienės viename turizmo lei
dinėlyje užrašytais faktais, 
bostoniškė Lietuvių Enciklo
pedija ir iš privačių šaltinių 
surinktomis žiniomis, bandy
siu nors sutrauktai atpasako
ti. Keletas, kad ir nereikšmin
gų, bet mano jaunystėje pa

tirtų ir dar gana ryškiai pri
simenamų, atsitikimų, ma
nau, paįvairins Veprių Kalva
rijų istoriją. 

Vepriai yra viena iš trijų 
Lietuvoje vietovių, turinčių 
Kristaus kančios kelius — ša
lia Vilniaus ir Žemaičių Kal
varijų. Sakoma, kad kalvari-
joms pradžią davė kilę nesuta
rimai tarp kitoje Šventosios 
pusėje esančios Upnikų ir 
Veprių parapįjos. 1844 m. ru
sams uždarius apgriuvusią 
Upnikų bažnyčią, Vilniaus 
vyskupijos administracija įsa
kė visą inventorių perleisti 
Veprių parapįjai. Be abejo, 
kad ir kaip paklusnūs upni-
kiečiai buvo bažnyčios tvar
kai, tokiam įsakymui jie ne
galėjo lengvai paklusti. Tuo
metinis Veprių klebonas Vit
kevičius, su pusšimčio vyrų 
užnugariu, nuvažiavo į Up-

nikus parsivežti bažnytinio 
turto. Tik po pusantros paros 
trukusių vaidų bei riaušių. 
įsikišus rusų žandarams, vep-
riečiam pavyko laimėti ir par
sivežti „grobį". Upnikų para
pijiečiai nėjo į Veprių bažny
čią. Vepriškiai sumanė juos 
patraukti į savo pusę, stei
giant Vepriuose Kalvarijas. 
Buvo parinkta vietovė, pada
ryti planai, statomos koply
tėlės. Iš Jeruzalės viena mote
ris net parvežė 12 maišelių 
šventos žemės, simbolizuojan
čios 12 apaštalų. Ir štai 1846 
m. per Sekmines Veprių Kal
varijos apeitos pirmą kartą ir 
ta tradicija nėra nutrūkusi iki 
šių laikų. 

Pradžioje kryžiaus kelių 
koplytėlės buvo medinės, bet 
ilgainiui palei Cedrono upelį, 
nuo kur Riešė išteka iš ežero 
ir gal už kilometro savo van

denis įplukdo į Šventąją, išdy
go net 37 mūrinės, ant stiprių 
pamatų pastatytos. Sekminių 
atlaidų metu į šias Kalvarijas 
suplaukdavo ir suplaukia 
tūkstančiai maldininkų iš ar

timesnių bei tolimesnių Aukš
taitijos vietovių. 

Prieš 20-to šimtmečio pra
džią maldos ir giesmės buvo 
skaitomos tik iš lenkiškų mal
daknygių. (B.d.) 

..Stebuklingasis" Šulinys Vepriuose 

1 
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APMĄSTYMAI IŠ EI 
MIESTELIO 

JUOZAS GAILA 

„Auglys piktybinis. Turite skaitęs ti 
prostatos vėžį", nepakeldamas tai gal s\ 
akių nuo tyrimų rezultatų būčiau aj: 
lakšto tarė urologas. Lyg rep- kaitęs, be 
lėmis suspaudė man krūtinę, taikęs ir 
Gerklėje atsirado kažkoks kasmetini 
gniužulas, neleidžiantis pra- Amerikie* 
tarti žodžio. Rodos, nesavomis minint mi 
akimis žiūrėjau į praplikusią soma, nuc 
tamsaus gymio gydytojo galvą vėžio, tai 
ir ten belikusi juodų plaukų kitomis Ii 
kuokštą, tartum tie bestyrą vengiant ] 
keli plaukai buvo man gyventi taip kasc 
belikę metai, gal mėnesiai. Baltimorė 
„Nesijaudinkite taip, juk tai jau, kad 
ne galas", pastebėjęs mano mirties pi 
būseną, ramino gydytojas, mas prost 
„Reikės operacijos?", pagaliau šešiasdeši 
išstenėjau. „Priklausys nuo to- katino mz 
limesnių tyrimų. Jei neišsi- ja prasta 
plėtės į kaulus, tikrai patar- įskaitant 
čiau operuotis, jei išsiplėtęs, ma tik „st 
tai neoperuojama, nes nėra kios ir ilg 
tikslo". „Kiek gi gyvensiu, jei paskelbsi, 
išsiplėtęs?" „Jūsų amžiuje, su nuo kokio 
palyginti agresyviu vėžiu, negarbė, 
kaip jūsų... dvejus, penkerius dar lyg ir 
metus, priklausys, kaip toli Ii- ir gal net 
ga pažengusi". jau vėžys. 

Staiga visa tai atrodė kaip Tai va, 1 
baisus sapnas. Man vėžys! Nei kilo.kai pi 
mano, tuo laiku gyvas, devy- laiko skai 
niasdešimtmetis tėvas, nei ki- mąjį „Ar 
ti artimi giminės juo nesirgo, ti?". Jami 
Juk tik ką buvau sulaukęs 62 Amerikos 
metų, išėjęs į ankstyvą pen- laidą, kad 
siją, niekada sunkiai nesirgęs, sę viską i 
neturėjęs jokių tos ligos simp- tinamasi, 
tomų ir net kasmetinė kraujo sikrėtę n 
analizė nerodžiusi PSA padi- Bet argi Ii 
dėjimo. Argi ne man turėjo tingas ir j 
prasidėti vadinami „Golden noti? Deja 
years", be to, tuometinio PLB laikraščių 
valdybos pirm. Broniaus Nai- nėra dabi 
nio buvau prikalbintas vykti daktorių : 
atstovu į Lietuvą ir štai — tik vo mūsų : 
keli metai belikę gyventi. vadinam* 

Praėjo aštuoneri metai po rastis at 
operacijos, ir vis dar kapstausi minčiai, < 
šioje ašarų pakalnėje, kai ką niam žoi 
juokindamas, kai ką pykinda- buvo užd; 
mas, bet kode aš apie tai ra- beraliuos< 
šau. O rašau, nes, jei būčiau konservai 

„ Š Y P S E N Ė L Ė * 
SEKMADIENI, GEGU26S 28 

3 vai. p.p. 
JAUNIMO CENTRE 
5620 8. Claramont 

Chlcago, Illinois 

Programoje: 
•NERINGA NEKRASIOTE 
1AIMA LAPKAUSKAITE 
Msttampolaa „O sa W choro 

•Antambte „Lakstut*-
vadovė Data GacMMnė 

Visus maloniai kvttta „SAULUTE", Ui 
vafcų globos bOrota 

Labdaros konosrto M M — nuptrkfl i 
busslų kaimo, rsjono vatos važB 1 rod 

ypač tuos su nagas* 

Auta. 
AMSI n*fi „SauMS* aitoa ..auragM Orptan / 

... 

s 5 d., penktadienis 

LICOTT 

lietuvišką spaudą, 
;ikatos skyriuose ir 
e tą vyrų ligą pas-
tikrai sau neprisi-

nepradėjęs nuo jos 
\ pasitikrinimų, 
ų laikraščiuose pa-
•usius, visada para
ko jie mirę. Jei nuo 
r kokio, panašiai ir 
omis, nors dar pri-
aminėti AIDS. Tad, 
eną bevartydamas 

dienrašti pastebė-
įenormaliai dažnai 
ežastim buvo mini-
tos vėžys, ypač tarp 
atmečių, kas ir pas-
įe susirūpinti savą-
i. Mūsų spaudoje, 
.Draugą" temiršta-
igiai" arba „po sun-
s ligos". Kaip gi čia 
kad lietuvis mirė 
nors vėžio. Juk tai 
Širdies smūgis tai 
mandagesnė mirtis 
romantiškesnė, bet 

ikios mintys man ir 
siminiau prieš kiek 
ytą „Draugo" veda-
ikrai norime žino-

pasisakoma prieš 
žiniasklaidos prie-
,visuomenė turi tei-
noti" ir atrodo pik-
tad ir lietuviai už-
iru „viską žinoti", 
ttuvis turi būti skir-
im nedera viską ži-
taip išrodė išeivijos 
redaktoriams ir tai 
rtinių „Draugo" re-
iradimas. Tokia bu-
pauda. Juk dėl to ir 
j atviro žodio mėn-
irado, nes kitokiai 
tviram, bet nemalo-
žiui mūsų spauda 
ra. Jei Amerikos li-
laikraščiuose yra ir 

rvių žurnalistų nuo

latinės skiltys, ku 
vaujama visiškai 
pasaulėžiūrai, tai 
spaudoj visi d a u g 
žiau pūtė i tą pačią 
gal redaktorių pa 
jau nusistovėjusi* 
Prieš porą dešim 
dirbdami JAV LB 
dybose, Algimante 
aš pradėjome JDr; 
nėti apie LB veik 
įsijungus į vadinai 
mo darbą. Norėjo 
jams ir visuomer 
realesnį vaizdą api 
tybės departamenl 
Lietuvos ir apskril 
valstybių reikalu 
„nepripažinimo po 
dė tikrovėje. Liet 
atsargos, iš kurių 
tuvos atstovybės 
tys diplomatai ja 
natvės slegiami, 
departamentas t 
kad tos atstovyb 
numirtų, net prad 
jo valstybes iš žen 
linti. Ne kartą ii 
balso" lietuviškaj 
grėsė pavojai būti 
Taigi, norėjome vi 
formuoti, kad re: 
lengviau būtų gal 

4U\> 

UVOS 

* * . 

419WeidnerRoad 
BuflaJo Grovs. IL 600tt 

USA 
TAX I.D. #36-3003331 

Koncertai vyks: 
Gegužės 24 d. — Dai 
Beach, Florida 
Gegužes 28 d. — Chl 
Illinois 
Biržeio 4 d. — DetroT 
MicMgan 

C M M S Į I t)Wstal Ii anlcHo 
„SMdyCIoK 

Pavasaris Vilniuje. Nuotr. Eltos 

riose atsto- nizuoti demonstracijas, teleg 
priešingai ramų ir laiškų vajus. Deja, ti 

mūsiškėj mūsų rašiniai būdavo geroka 
iau ar ma- pakeičiami, apkarpomi ir kai 
dūdelę, pa- tais uždelsiami, kol jie visa 

geidaujamą prarasdavo aktualumą. Kai 
^ melodiją, kaip atrodė, kad ne tik „Drau 
tmecių, be- gui", bet ir visai išeivijos spau 
krašto vai- dai buvo mielesni ALTo, ypa 

LS Gečys ir Kazio Bobelio, pareiškimą 
iugui" rasi- apie jų „šiltus santykius" s 
lą, ypač jai JAV valdžios ištaigomis. Tad 
mą laisvini- pradėjome atidžiai skaityl 
si skaityto- tuometinio JDraugo" redaktt 
įei pateikti riaus skiltį, ieškodami, ka 
e JAV Vals- jam aktualu, ko jis nemini i 
x> laikyseną t.t. Rezultatas: ir mes pake 
;ai Pabaltijo tėme savo rašybą, daugiau a 
ir kaip ta mažiau prisitaikydami prie j 

litika" atro- išreikštų minčių, ir tuo pači 
uvos aukso įpindami mums rūpimus re: 
laikėsi Lie- kalus. Mūsų rašiniai nebebi 
baigėsi, pa- vo karpomi, bet as jaučiaus 
u buvo se- kaip tas treniruotas Pavlov 
o Valstybės ciuciukas, nes tai nebuvo nu 
ik telaukė, no mintys ir rašiau ne skait] 
ės savaime tojui, bet redaktoriui. Nere 
ėjęs Pabalti- kia aiškinti, kaip Itokie raš 
tėlapio paša- niai skurdina laikrašti ir svai 
r Amerikos biausia, kad infornacija, ku: 
am skyriui turėtų pasiekti skaitytoj 
uždarytam, tampa arba praskiesta, art 

suomenę in- jo visai nepasiekia. Juk jei n< 
kalui esant rėdavome sužinoti kas ii tiki 
ima suorga- vyko kokio veiksnio ar orgi 

nizacijos seime ar suvažiav 
me, tekdavo laukti „Akiračių 
nes „Drauge" visi seimai pr; 
eidavo „darbingoje dvasioje s 
svarbiomis rezoliucijomis 
reikšmingais nutarimais 
Kartą tai paminėjus vienam 
tuometinių JDraugo" redakt 
rių a.a. Aloyzui Baronui, j 
pyktelėjęs atšovė: „Argi jas s 
vo namuose išverčiate šiukšl 
dėže ant valgomojo stalo?" \ 
sa bėda, kad, kartais t 
šiukšles beslėpdami, pat; 
įlysdavome į šiukšlyną. Ar i 
taip buvo su mūsų jaunim 
kuris įvairiuose suvažiav 
muose pradėjo v ešbuciuo 
girtuokliauti ir triukšmą u 
Tylėjome, o jie pradėjo viešb 
čiuose laužyti baldus, mėtj 
televizorius per langus ir pr 
bilome tik tada, kai paminėj 
lietuvių vardą viešbučiai at 
sakydavo nuomoti mums p 
talpas. 

Bedirbdamas Vilniuje, 
„Apmąstymų iš Turniški 
spaudai, siuntinėdavau ele 
troniniu paštu savo savaitin 
apžvalgas pažįstamųjų rati 
tačiau joks išeivijos laikraši 
jų nebūtų spausdinęs. O V 
dėl? Kas gi būtų spausdin 
mano komentarus, kuriuo 
tada rašiau, kad konservą1 

rių kandidatų rinkiminiai 
sąraše mirga buvusieji kom 
nistai ir įvairūs prisiplakėli 

/fOna kad konservatorių rinkimi 
programa, pavadinta »Lie1 
vos sėkmė", yra tik propaga 

CagO, dinių šūkių rinkinys, kad C 
dimino Vagnoriaus sudaryt 
ministrų kabinetas neišsil 

L, kys nei pusmečio, kad Vytai 
Landsbergio rinkimii 
štabas, kuriame ir keli iieivi 
talkino, dirba, tartum ster 

gaunami damasis, kad nepapultų ne 
antrąjį rinkimų rats >r ^ 
pats G. Vagnorius jau ii anl 
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to nurašęs V.Landsbergį į pra- denj 
laimėtojus. Rašiau, kad į ant- Ro 
rąjį ratą pateks Artūras Pau-
lauskas ir Valdas Adamkus, ir 
kad pastarasis taps laimėtoju. Bai 
Tikrai nesu joks aiškiaregis ir Co 
daugeliu atveju apsirikau, kly
dau. Pavyzdžiu, G. Vagno- ^S 
riaus parinkti ministrai išsi
laikė daugiau nei pusmetį, o 
j i s pats pralaimėjo prieš V. JfjjĮjJ 
Landsbergį, nors rašiau, kad seks* 

v t 

j i s s tengsis neiti į konfliktus 
s u prezidentu ir daugiau ar 
mažiau neutralizuos Seimo J ^ į 
pirmininką iš politinio gyveni
mo. 

Kai kas pasakys, o kokia 
* n a u d a būtų buvusi, jei m a n o 
i ir k i tų panašia i mąstančių ko-
- mentarai ar rašiniai būtų radę 
* vietos išeivijos spaudoje? Visgi ^ ! 
, m a n a u , k a d būtų. Skaitytojas, f0r 

užs iprenumeravęs laikraštį , ***igi 
turėtų g a u t i informaciją, net *Me> 

je i ta informacija nėra popu- ^ T 
Hari tarp skaitytojų daugumos \^A 
ir je i n e v i sa i atitinka to laik- 7.00 
rašeio l inijai. Bet svarbiausia, mom 

' kad iše ivi ja , prieš atidaryda- MK1 

Į m a p i n i g i n e s , būtų tikrai žino-
, . . , ,f- . . . struct 
1 jusi , kokius asmenis ji remian- ^ „ j 
' ti ir ko atei ty iš jų galima susi- catt: 
} laukti. O susilaukta to, kad po ar M 
' išeivijos remtųjų valdymo ir jų 
' pranašautos Lietuvos sėkmės, 
» jie vieni kitus pradėjo mėtyti ^ e s ; 
" iš savo įkurtos partijos ir tiek Ji"01' 
1 n u v y l ė ž m o n e s , kad Lietuvos ™aip, 
r patr iot i škiau8io miesto meru g a n u 

* tapo g a t v ė s rėksnys. Išeivijos ?** 8 

* s p a u d a piktinosi Lietuvos ži- n e 8 e i 

* n i a s k l a i d a , kritikuojančia vai- v ° j e ' 
8 danč iuos ius , net pritardama •l®1,aj 
' pas tar i e s i ems pavadinusiems 
4 ž in iaskla idą „purvasklaida" ir & 
* kad j ą paskaič ius reikia „ran-
3 k a s nusiplauti". O dabar ma-
8 tome, kad ta žiniasklaidą, j j j 
e nors ir s u žymiu bulvariniu at- 5. j 
|» spa lv iu , v i s tik yra buvusi tei- m e n < 
'' si . Todė l nenuostabu, kad msnį 
e naujai atvykusieji nelabai do- p ^ 
'• misi išeivijos spauda. Per pus- Q m ^ 
'* š imtį m e t ų j iems buvo prieina-
-1 ma t ik v i e n a spauda. Spauda, _ — 
'* terodanti n e tikrąjį gyvenimą, * 
3 bet tokį , kokį norėjo parodyti 
'* o k u p a n t a s ir jo primestoji par-
l" tąja. Kratos i j ie šiandieną laik

raščio: pamokslaujančio, gi-
* riančio savuosius , peikiančio 
l" k i ta ip galvojančius, nusle- į* 
'•' piancio blogybes, keičiančio 
f savo liniją pagal kažkieno už-
i> s a k y m ą . A r ne todėl ir buvęs 
8 k o m u n i s t ų laikraštis „Tiesa", 
y nors ir t a p ę s „Diena", bet pa-
88 l a ikęs kairiųjų, t.y. L D D P li-
* nįją, prarado skaitytojus ir 
*" b a n k r u t a v o , o „Lietuvos aidą" 
>e besąlygiškai rėmusį tik vieną 
}~ partuą, paliko skaitytojai ne 
i> š imta i s , be t tūkstančiais. 
'e Visg i , reikia pripažinti, kad 
x~ ir iše iv i jos spauda pasikeitė . 
'* „Drauge" turime laiškų sky-
e* rių, k u r i a m e telpa ir kontro-
18 vers i škos nuomonės, kurioms 
'" prieš 3 0 - 4 0 metų vietos ne-
•° b o t ų b u v ę . Redaktorės veda- ~* 
i* muos iuoae neminima apie 
ii „krūmą", k a i p amerikiečiai sa-
V kytų, bet neretai ir aštriai pa-
i s i sakoma, nevengiant ne t pa-

d vardes minėti . Juk ir a š pats 
»- v i e n a m e j ų esu „per galvą ga-

K E L B I 
ELEKTROS 

3IMAJ-PATAISYMAI 
Čikagos miesto leidimą, 
užmiesty. Dirbu greitai, 
antuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
RŪDIJUS PUMPUTIS 

iYVYBESDRAUOSMS. 
Fiar* Zipoi* ir Off. Mgr. Auka* 
:. Kana kaba totuvttkai. 
FRANKZAPOUS 

»1/2Waat9Glh8trMt 
T«L (708) 4244054 

(773)681-8664 

Mtow f M m Nccdcd! 
per year. We need 100 crews. 
>. necessary. Will train. Mušt 
Jid driver's license and trans
ui. Mušt be fluent in Enelish. 
cMahoo Window WwUnt> 
0420-6155. 

ne visų rusių „sklings", 
„soffits", įdedame 
vamzdžius (gutters) ir 
iame stogus. Skambinti į 
nuitel . 630-774-1025. s 

H E L P W A N T E D 
quet waitresses/waiters 
desadelMar. 12220 S. g 

Cicero s 
p, IL. Apply in person. 

200 auneaų Galima uldirbri viri 
į savait*. Darbas pir««l -leštd 
anai aajrraaaMa. Pauits a W f a \ 
nnfcf«i iirlr net inliaiitareti tavo 
irbama trapėnut po 2-3 asas. Tik 
B — — a m aa dsugotailasose. 
e faaadiea ir pradėkite darbą kovo 1 
«a-724-T7at, 1M9 UatVaratty 
Jait F, LUt Ofldta aU Yacklsr, 
| atSM U Ohto; tada | rytas H 
sr,kssrasMUarrenaty 

CaiMtStaffiag 
350E.OfdexiA 
Wuf i1 , IL<055* 

>rary Employment Agency is 
wi thout a fee in tfae companies 
emporary and permanent 
cots. 
įbly posiuons are available in 
srs Grove. Three shifts. Very 
Mjvirooroent Lots of overtime 
ublehrnebours. Payrate: $6.50-
a start Good benefiu after 3 
i. No English secessary. 
ne operstors and welders are 
I. Mušt read braeprints and in-
ns in English. 
iocuments iequired. 
OS-9204238. Ask for 
rak. 

[švystame ir straipsnių, 
anksčiau nebotų buvę. 
kaip vėžys žmogaus or-
ne neprapuola, jei jis 
epiamas, taip gyvenimo 
>vės, ar jos botų Lietu-
ar išeivijoje, neprapuls, 
ie jas nerašysime ir ne
šime, 
ITOIDATAI IŠ OHIO 

lLBTARYBĄ 
Ohio apygarda 

raryba — balsuojama už 
Vrdys Juozas, 2. Balčiū-
Nijolė, 3. Čepulis Algi-

is, 4. Gedrienė Irena, 5. 
rienė Dalia, 6. Valaitis 
utas, 7. Žibąs Horstas. 

A.Karnius 

GREIT Pi 

RIMAS L. 
> Greitas ir sąžintn 
• Nuosavybių (kai 
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MUZIKOS GARSUOSE GYVUOKI 
„NERINGA" 

Balandžio 2 dieną, kaip 
įprastai, rytas pakeitė naktį, 
žadindamas visa, kas gyva, 
naujai prasidėjusiai dienai. 
Putnamo Nekaltai Pradėtosios 

saičiui, Juozui Rygeliui, Ro
mui Drazdauskui, Gintarui 
Čepui, Aidui Kupčinskui. Ir 
ypatingi padėkos žodžiai buvo 
skirti koncerto organizacinio 

Mergelės Marijos vienuolyno komiteto pirmininkei Aldonai 
seselėms ši diena buvo ypatin- Prapuolenytei. Dana Grąjaus-
ga. Nuo ankstaus ryto girdė- kaitė, Neringos direktorė, dar 
josi nerimo šurmulys. Visi kartą priminė, koks svarbus 
ruošėsi religinės muzikos kon- gyvenimo tarpsnis mūsų jau-
certui — vajui, skirtam remti nimui yra stovyklavimas Ne-
Neringos stovyklą. Virtuvėje ringoje. Ir kad visa veikla, 
triūsė šeimininkės, centrinėje vykdoma šioje stovykloje, būtų 
vienuolyno koplyčioje repetavo turininga, naudinga ir duotų 
solistės. rezultatų, reikalinga finansinė 

Tyras, įvairiais kvapais pri- parama. Dana vaikų ir vadovų 
sipildęs oras, pakili, besiren- vardu ačiū tarė visiems susi-
kančių svečių nuotaika žadėjo rinkusiems, visiems, kurie sa-
gerą dieną. Prasiskverbęs pro vo aukomis prisidėjo, padėda-
vitražus, saulės spindulėlis 
suteikė pilnutėlaitei žmonių 
koplyčiai jaukumo ir šilumos. 
Visus susirinkusius pasveiki
no Gitą Kupčinskienė, Nekal
tai Pradėtosios Marijos Seserų 
Amerikoje rytinio pakraščio 
rėmėjų valdybos pirmininkė. 
Buvo pristatytos labdaringa
me koncerte sutikusios daly
vauti atlikėjos. Visų pirma 
Dalia Sakaitė — pianistė. 
Daugelis susirinkusių Dalią 
pažinojo, ne tik kaip puikią 
menininkę, bet ir kaip Nerin
gos stovyklautoją bei vadovę. 
Lina Veleckytė — smuikinin
kė — taip pat buvusi nerin-
gietė. Trečioji atlikėja — Aud
ronė Simonaitytė Gaižiūnienė 
— lyrinis sopranas. 

Profesionaliai atliekami kū
riniai dar kartą įrodė, kad mu-

mi išlaikyti lietuvišką dvasią, 
tikėjimą ir tautiškumą, Nerin
gos stovyklos egzistavimą, ir 
pakvietė dieną pratęsti prie 
vaišių stalo. 

Malonu buvo pabendrauti su 
koncerto atlikėjomis, susitikti 
senus pažįstamus ir susirasti 
naujus draugus jaukioje aplin
koje, kur švelniai kvepėjo 
puokštės pirmųjų pavasarinių 
gėlių. Už jas dėkojame Marijai 
Noreikienei. Stebino vaisių 
pasirinkimas; j as organizavo 
Sofija Sakalienė. Dėkojame vi
siems, prisidėjusiems prie vai
šių įvairumo, visiems, kurie 
kepė pyragus ar kitus gardu
mynus. 

Žiūri į nuotraukas, pasako
jančias apie neringiečių gyve
nimą, į linksmas ir nuotaikin
gas akimirkas, į nerūpestin-

zika, ta i dalis gyvenimo kiek- £as vaikiškas šypsenas ir su 
vienai menininkei. Su šiluma 
ir meile, atsidavimu ir kruopš
tumu buvo atliktas kiekvienas 
akordas. Vienuolyno koplyčia 
prisipildė stiprėjančiais, apty
lančiais, žaidžiančiais, ver
kiančiais, maldaujančiais gar
sais. Ir tada supranti, kad mu
zika užgimsta drauge su žmo
gaus siela — tai yra jo svar
biausioji ir pirmutinė kalba. 

Buvo atlikti M. Reger, P. 
Mascagni, Schubert/Liszt; G. 
Bizet, J^Brahms , G. F . Han-
del, VI. Jakubėno, P. Tschai-
kovsky ir kitų didžių kompozi
torių kūriniai. 

Netrūko aplodismentų ir gė
lių už nuostabų peną mūsų 
dvasiai, už galimybę muzikos 
apsupty Gavėnios laiku pabūti 
susimąstyme ir susikaupime. 
Visų susirinkusių vardu Regi
na Jagminienė, Neringos tary
bos pirmininkė, padėkojo so
listėms už koncertą. Nuošir
dus ačiū buvo tar tas visam 
koncerto organizaciniam ko
mitetui: seserų atstovei pro-
vincijolei sesei Paulei Savic
kaitei, nariams Gitai Kupčins
kienei, Sofijai Šakalienei, Gin
tarei Ivaškienei, Danai Gra-
jauskaitei, dr. Česlovui Ma-

pranti, kaip svarbu savo kely 
sutikti gerą draugą, išgirsti 
protingą patarimą, praplėsti 
savo žinių ratą ir paprasčiau
siai puikiai praleisti neuž
mirštamas vasaros atostogas. 

Į vakarą Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos vienuo
lynas pamažu tuštėjo. Tilo 
svečių balsai, geso šviesos. Tik 
muzikos garsai ilgai nepaliks 
koplyčios sienų. Ir mūsų šir
dyse giliai išliks susirinku
siųjų geranoriškumas, meilė 
šalia esančiam, padėka pa
galbą suteikusiems. Religinės 
muzikos koncertas — vajus, 
skirtas Neringos stovyklai 
remti, dėka profesionalių me
nininkių Dalios Sakaitės, Li
nos Veleckytės, Audronės Si-
monaitytės-Gaižiūnienės ir vi
sų susirinkusių dosnumo, pa
vyko. Lai niekada netyla va
sarą Vermonto miške lietuviš
kos maldos ir dainos, lai ne
gęsta draugystės laužas, sušil
dantis mus visus. 

Prabėgo dar viena diena... 
Užmigo visa kas gyva... Bet 
liko širdy kažkas nepaprasta 
ir neužmirštama, paslaptinga 
ir nepakartojama... 

Es te ra G. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 5 d., penktadienis 

Po pavykusio Rytinio JAV pakraščio Putnamo seselių rėmėjų ruošto religinio koncerto balandžio 2 d. Iš kairės: 
sol. Audronė Gaižiūnienė, pianistė Dalia Sakaitė ir smuikininkė Linda Veleckytė, o tarp jų — stovyklų vadovas 
Norbertas Lingertaitis. 

VIENOS BIBLIOTEKOS 
ODISĖJA 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Pal ikdami namus 1944-jų 
vasarą (ir neretai paskubo
mis), lietuviai su savimi pa
siimdavo t ik būtiniausius daik
tus . Knyga paprastai t a rp 
tokių retai, patekdavo, o jeigu 
taip i r nutikdavo, ta i ja i re ta i 
tekdavo daug vietos. Ir vis t ik 
Vakaruose įvairiais keliais at
sidūrė keli nemenki knygų 
rinkiniai. Daugiausia — as
meniniai, be to, iš Lietuvos iš
vežtos buvo ir Vytauto Di
džiojo universiteto Technikos 
fakulteto bei Ginkluotės val
dybos knygos. 

Tačiau didžiausia tokiu 
„DP" lemties ženklu pažymėtu 
knygų rinkiniu, matyt, buvo 
Kybartų mokyklos biblioteka. 
Vaikaruose j i vadinta gimnazi
jos biblioteka, tačiau, jeigu 
t ikėti „Lietuvių enciklopedija", 
Kybartuose 1918 m. pabaigoje 
buvo įsteigta Lietuvių kata
likų švietimo draugijos „Ži
burio" progimnazija, kuri 1925 
m. buvo paversta aukštesniąja 
komercine mokykla, o 1934 m. 
suvalstybinta, tad nelabai aiš
ku, a r ta i buvo gimnazija, a r 
komercinė mokykla. 

Kaip t en bebūtų, savo su
kauptu knygų fondu Kybartų 
mokyklos biblioteka, matyt , 
nesiskyrė nuo to meto Lietu
vos gimnazijų bibliotekų. Tarp 
daugiau ka ip 2,000 jos knygų 
daugiausia būta grožinės lite
ra tūros , ta ip pa t mokslinių 
veikalų bei vadovėlių. 

1944 m., iš rytų ar tėjant 
frontui, visuotinėje sumaištyje 
kažkoks A. Januškevičius su
gebėjo gaut i vagoną ir, pakro
vęs į jį bibliotekos knygas, 
išgabeno jas iš Lietuvos. Po 
karo biblioteka buvo suras ta 
Bavarijoje. Iš pradžių ją galvo
ta pervežti į Miuncheną, net 

buvo gautas leidimas, tačiau 
vėliau planai pasikeitė ir bib
lioteka pateko į Viurzburgą, 
kur buvo perduota vietos lie
tuvių gimnazijai. 

Kybartų mokyklos bibliote
ka tapo t ikru lobiu sparčiai 
besisteigusioms tremtinių mo
kykloms, kurioms buvo striu
ka su knygomis. Jos fondo pa
grindu buvo sudaryti keli 
knygų rinkiniai, kuriuos 1946 
m. gavo kai kurios didesnės 
gimnazijos. Jos , savo ruožtu, 
iš knygų turėjo parengti 
mažesnius rinkinius, kuriais, 
pasikeisdamos ratu, būtų ga
lėjusios naudotis aplinkinia
me rajone veikusios lietu
viškos mokymo įstaigos. Tie
sa, išlikę (ir šiuo metu Pasau

lio lietuvių archyve saugomi, 
dokumentai) teatspindi tik 
vieno tokio rato, kurį sudarė 
šešios Bavarijoje veikusios lie
tuvių gimnazijos bei progim
nazijos, egzistavimą. 

Šiomis mokyklos knygomis 
keitėsi pagal nustatytą tvarką 
ir eilę, tačiau po 1946/1947 
mokslo metų paaiškėjo, kad 
tvarka subyrėjo, dalis knygų 
negrįždavo nustatytu laiku, o 
kai kurios ir visai prapuolė. 
Prieš kitus mokslo metus kny
gos buvo surinktos į vieną 
vietą ir parengtas naujas kei
timosi jomis planas, be to, pa
sistengta aptvarkyti susidė
vėjusias knygas, tačiau ir ki
tais metais kartojosi senos 
bėdos, ypač aktualia problema 
darėsi knygų susidėvėjimas 
bei dingimas. Susidėvėjusių 
knygų taisymui iš mokyklų 
buvo renkamas specialus mo
kestis (daugiausia — cigare
tėmis), o mokiniai raginami 

SIGNATARŲ NAMUOSE PAMINĖTAS 
KOVCf ILOSIOS DEŠIMTMETIS 

Neringos stovyklos administratorė Dana Grajauskaitė ir ses Paulė Savickaitė tarp jaunųjų stovyklautojų, kuri*' 
įteikė gėles programos atlikėjom* 18 kaires: Akvilė Girdaugkaite, Dainius Kazlauskas, Aista Kazlauskaitė. 

Kovo 11-osios dešimtmečiui 
paminėti Signatarų namai pa
ruošė dvi nedideles parodas: 
Sąjūdžio laikų plakatų, ku
riuos surinko ir išsaugojo bu
vęs aktyvus sąjūdietis Algir
das Remeika, ir Sąjūdžio in
formacinės agentūros fotogra
fo Andriaus Petrulevičiaus fo
tografijų parodą „Lemtinga 
Lietuvai diena — Kovo 11-oji". 
Be to, ka r tu su Kovo 11-osios 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarų klubu išlei
dome knygą ,.Lietuvos neprik
lausomos valstybės atstatymo 
signatarai 1990" ir kompak
tinį diską „1990 kovo 11 Lie
tuvos pasirinkimas: neprik
lausomybė", kuriuos prista
tėme 2000 metų kovo 11-os 
dienos renginyje. Renginys 
prasidėjo 10 vai. vakaro, tuo 
metu prieš dešimt metų buvo 
paskelbta vardinio balsavimo 
už Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimą pradžia. Iš 
Signatarų namu balkono Są
jūdžio laikų „ruporas" Algir
das Kaušpėdas pradėjo de
šimtmečio minėjimo iškilmes. 
Visus, susirinkusius prie Sig
natarų namų. pasveikino Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus. Zigmas 
Vaišvila Sąjūdžio iniciatyvi
nės grupės ir sitmatarų vardu 
padėkojo Lietu\ >s žmonėms, 
be kurių pagalins nebūtų ir 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Po to, ekrane, sumontuota-
• me Signatarų namų lange, 

buvo rodomos sąjūdžio laikų 
skaidrės, skambėjo tų laikų 
muzika. 

Skambant ,.J >rės" folklori
nio ansamblio atsekamos nuo
taikingos muzikos garsams ir 
susirinkusiems besisukant 
linksmos polkos ritmu, į Sig
natarų namus rinkosi signata
rai, kurie pasirašė Signatarų 
namų garbės .svečių knygoje, 
užsienio valstybių ambasado
riai, valstybės vadovai, Sąjū
džio žmonės. 

Iš balkono aktorius Tomas 
Vaisieta perskaitė Kovo 11-

osios Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo aktą, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas 
ir, skambant R. Vagnerio 
„Valpurgijos nakties" muzi
kai, dangus nušvito nuostabio
mis spalvotos ugnies salvėmis. 

Po šios ceremonijos Signa
tarų namuose Zigmas Vaišvila 
signatarų vardu padėkojo už
sienio valstybių, tuo sunkiu 
Lietuvai metu pripažinusių 
Lietuvos Respubliką, diploma
tams, įteikdamas atminimui 
po knygą ir kompaktinį diską. 
Po padėkos buvo pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota 
Lietuvai „Ilgiausių metų". Vi
są šią ceremoniją galėjo ste
bėti ir žmonės, buvę prie Sig
natarų namų, nes ją čia pat 
rodė Baltijos televizija, pade
dama LR Seimo informacijos 
technologijos skyriaus darbuo
tojų. 

Dar ilgai Signatarų namuo
se ir šalia jų netilo žmonių 
šurmulyss. 

J ū r a t ė Čern iausk ienė 
Signatarų namų direktorė 

kaip galima atidžiau saugoti 
knygas. 

Deja, kai kurių tokie ragini
mai jau nebegalėjo išgelbėti ir 
jų netekimas ar dingimas 
(ypač jeigu tai būdavo vienin
teliai egzemlioriai) būdavo la
bai skaudus dalykas, nes ne
turėta kuo jų pakeisti. Menkai 
gelbėjo ir reikalavimas, kad 
asmuo, prapuldęs knygą, pa
keistų ją vertingomis Lietu
voje ar tremtyje išleistomis 
knygomis. 

Naudojimąsi kilnojamomis 
bibliotekėlėmis apsunkindavo 
ir kai kurių knygų „atsili
kimas*7, t.y. bibliotekėlė iš 
gimnazijos į gimnaziją būdavo 
perduodama ne visa ir nauja
jam „savininkui" tekdavo gaiš
ti laiką, stengiantis atgauti 
„atsilikėles". 

Tiesa, Kybartų mokyklos 
biblioteka, prarasdama vienas 
knygas, sykiu buvo papildoma 
ir naujomis, išleistomis trem
tyje. Be to, 1947 m. gavo 
knygų siuntas iš įvairių Ame
rikos lietuvių organizacijų, tik 
gaila, kad šių knygų vertė 
buvo nedidelė, daugelis jų 
buvo išleistos JAV dar iki Pir
mojo pasaulinio karo. 

Bėgant laikui, tarp tremti
nių daugėjo nepatenkintų tuo, 
kaip tvarkoma Kybartų bib
lioteka. Šalia bėdų išvar-
dinimo girdėjosi ir siūlymai 
kaip pagerinti jos darbą, 
tačiau laikas ir ypač artėjanti 
emigracija padarė savo patai
sas — 1948 bibliotekos tvar
kymą perėmė LTB Švietimo 
valdyba bei Knygų leidimo 
komisija ir ji tapo centrine 
LTB biblioteka. Jos knygomis 
ir toliau galėjo naudotis iš
eivių mokyklos, specialiai 
joms buvo sukomplektuota 
apie 20 mažų kilnojamų bib
liotekėlių. Be to, mokyklų pa
geidavimu, būdavo sudaromi 
ir teminiai knygų rinkiniai, 
kur patekdavo mokymo proce
sui reikalingi leidiniai, ypač 
pasaulinės literatūros klasikų 
leidiniai, kurių iš naujo iš
leisti išeivijoje nebuvo galimy
bių. Be to, knygomis galėjo 
naudotis mokslininkai ir kul

tūros darbuotojai, tačiau Švie
timo valdyba griežčiau reika
lavo pakeisti prapuldytą 
knygą nauja, taip pat surinkti 
knygas iš skolininkų. 

Prasidėjus emigracijai, cen
trinė LTB biblioteka tapo prie
glauda panaikintų DP sto
vyklų bibliotekų knygoms. Kai 
kuriais duomenimis, jų dėka 
centrinės LTB bibliotekos fon
das padidėjo veik 5,000 kny
gų, o iš viso biblioteka turėjo 
apie 7,000-8,000 knygų. 

To meto sąlygomis skaičius 
nemenkas, tačiau viena bėda 
— DP erai einant į pabaigą, 
tragiškai mažėjo jos skaitytojų 
skaičius. Ir jai, kaip ir trem
tiniams, atsisveikinusiems su 
DP vardu, teko ieškoti naujos 
vietos, tačiau tolimesnis Ky
bartų mokyklos bibliotekos 
likimas neaiškus. Vienais duo
menimis, ji, kaip buvęs tur tas , 
buvo perdutoa VLIKui ir per
siųsta į Bostoną, kun. P. Ju 
rui, kitais — kad kai kurios 
knygos perduotos vienintelei 
Vokietijoje likusiai lietuviškai 
Vasario 16-tos gimnazijai, o 
kitos netgi pasiekė Vatikaną. 
Tad jos pabaiga lieka pabai
goje neaiški, tačiau galima 
tvirtinti, kad DP lemties 
ženklu paženklinta biblioteka 
tinkamai pasitarnavo išeivių 
bendruomenei pokario metais 
Vakarų Vokietijoje. 

P . BUGAILIŠKIO 
P R E M I J A 

Kovo 10 d., minint Šiaulių 
„Aušros" muziejaus 77-ąsias 
įkūrimo metines, muziejaus 
Frenkelio rūmuose (Vilniaus 
g. 74) miesto J. Janonio vidu
rinės mokyklos istorijos mu
ziejaus įkūrėjui ir vadovui J . 
Krivickui buvo įteikta Pelikso 
Bugailiškio premija. Ši 1998 
m. muziejaus įsteigta premija 
suteikiama už muziejininkys-
tės, kraštotyros darbus, kultū
rinę ir mokslinę veiklą bei 
darbus, įamžinančius Šiaulių 
kraštotyros draugijos, „Auš
ros" muziejaus įkūrimo inicia
toriaus ir globėjo P. Būgai; 
liškio vardą. 

Vasario 16-osios klubo pirm. Tomą Šerną sveikina tautodailininkė Birute 
Janavičienė ir reformatų kun Rimas Mikalauskas. 

Zigmas Vaišvila 
C.irlson • (li'šmcjei 

prc/. ikin.i pirm ui Danuos Karalystes ambasadorių Lietuvoje Doūg 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DRAUGAS, 2000 m. gegužės 5 d., penktadienis 

Mažeikių „Ventos" vidurine mokykla, priglaudusi 1998 ir 1999 m A P P I. K vasaros seminarus. 

RUOŠIAMĖS DEŠIMTAI 
A.P.P.L.E. SEMINARŲ VASARAI 

ALDONA MIŠKINIENĖ 

Artėjant vasarai, krei
piamės vėl į mūsų lietuvišką 
visuomenę, prašydami stipen
dijų Lietuvos mokytojams. Iki 
šiol j au daugelis dosniai atsi
liepė ir jau daugiau nei 5,000 
mokytojų palengvino finansi
nę naštą. 30 dolerių stipendija 
toli gražu nepadengia dviejų 
savaičių pragyvenimo bei ke
lionės išlaidų, o kur dar pra
rasto laiko sodų ir daržų dar
bams... Bet norinčiųjų daly
vauti skaičius nemažėja, o 
mokytojų a t ranka daroma Lie
tuvoje, tad dažnai specifiniai 
mokytojai, kuriems žmonės 
skiria stipendiją, kartais jos 
negauna. Kiekvienais metais 
programa yra kitokia, priklau
santi nuo to, kokie pageidavi
mai yra pateikti Lietuvos 

sistemą, kurios centre stovi 
vaikas, ugdomas ir auklėja
mas tėvų ir mokytojų teigia
mai, ir globojamas visuomenės 
bei vyriausybės organų. 

Sovietiniais laikais visose 
gyvenimo formose centras 
buvo valstybė. Mokykloje mo
kytojas mokė valdžios nusta
tytą programą, diskusijos su 
mokiniais, ar tarp mokinių, 
buvo nepageidautinos, nebent 
surežisuota forma ir nustatyta 
tema. Ateizmo pamoka kiek
vienoj disciplinoj (mokomam 
dalyke) buvo būtina, klasės 
nuolat inspektuojamos vado
vybės arba valdžios inspekto
rių. Tas, savaime aišku, nelei
do nei mokytojui, nei mokiniui 
vystyti individualų protavimą 
ir kritišką mąstymą, neleido 

mokytojų a r švietimo ministe- jaunuoliui išmokti pasitikėti 
rijos. Seminarų pasisekimą 
įrodo skaičiai norinčiųjų į juos 
patekti, švietimo ministerijos 
bei savivaldybių švietimo sky
rių finansinis įsigaliojimas. 
Vietovė, kuri kviečiasi semi
narus, neša didelę naštą — 
reikia vasarą atidaryti vieną 
mokyklą, parūpinti nakvynes, 
gaminti maistą keliems šim
tams žmonių. Atvykę mokyto
jai ne visi turi pažįstamų, kur 
galėtų pernakvoti, tad patys 
užsimoka už nakvynę ir 
maistą, o savaitgalį skuba 
namo, jei ne per toli gyvena. 

A.P.P.L.E. bendrijos darbo 
vaisiai jau noksta. Lietuvoje 
veikia įvairių disciplinų darbo 
grupes, kurios palaiko ryšį su 
A.P.P.L.E. darbuotojais ten ir 
JAV. Mano žiniomis, jau vei
kia mokytojų centrai bent dvy
likoje vietovių. Juose kaupia
ma profesinė literatūra, pagal
binės mokymo priemonės, 
ruošiamos mokytojams pasi
tobulinti paskaitos, kompiute
rių (laslauga. 

Seminarai padarė didelę 
įtaką pažiūrai į fiziškai ar pro
tiniai silpnai išsivysčiusius 
vaikus -"- kviečiami profesio
nalai daryti diagnozes, pa
gelbėti tėvams ir mokytojams, 
pagal turimas jų sąlygas, kad 
tie vaikučiai galėtų vystytis ir 
labiau sugebėtų mokytis. Šią 
žiemą Amanda ir Algis Mulio-
liai mokė vaikus su negaliom 
kompiuterio įgūdžių. 

Jau 1988 m. Lietuvos švie
timas pradėjo savo, dar dabar 
besitęsiančią, švietimo re
formą, kurios iniciatorės buvo 
pedagogės Kupcikienė ir Luk
šienė. 1992 m. buvo patvirtin
ti rtformos dokumentai Šios 
reformos prielaida, kad švie
timas yra socialinis ir kul
tūrinis gyvenimo veiksmas, į 
kurį reikia įvesdinti demokra
tiškumą ir humaniškumą. Mo
kyklą reikia pervesti į demo-

savimi, neleido jam išmokti 
daryti sąmoningą vertybių at
ranką. 

Lietuvoje ir čia skundžia
masi, kad Lietuvon keliauja 
vakarietiškos srutos, tačiau 
jų nenuvežėm mes, didelę 
paspirtį negerovių plėtrai da
vė tas faktas, kad daugelį jų 
lietuviai pasisavino patys, nes 
jos buvo duodamos nemoka
mai. Labai mažai buvo deda
ma pastangų padaryti atran
ką, pasisavinti, kas gera ir at
mesti, kas žalinga. O veltui 
duodama šalpa plaukė iš visur 
— knygos, žurnalai, žemiau
sio lygio televizijos programos, 
pornografija, visokie patarna
vimai ir prekės, blogiausi ka
pitalizmo požymiai rado der
lingą dirvą. Piktžolės giliai 
įsišaknijo, ir dabar bus sunku 
jas išrauti. 

Lietuvos valstybė yra atku
riama demokratiniais pagrin
dais, tačiau vyrauja dar sovie
tinis mentalitetas, kad de
mokratija yra utopija, totali 
laisvė, net anarchija — darau 
ką noriu, be jokios atsako
mybės. Sunkiai vyksta ne tik 
Lietuvoj, bet ir JAV įgy
vendinti idėją, kad demokrati
ja nėra laisvė, bet laisvas 
kūrimo būdas Demokra
tiškas sprendimo būdas pil
noms prieštaringumų pro
blemoms gvildenti kuria nau
jas problemas. 

A.P.P.L.E seminarai nuo pat 
pradžios buvo didelis postū
mis demokratinei bendruome
nei formuoti. Dviejų savaičių 
seminarai bando būti tuo 
švietimo reformos pageidauja
mo demokratinio, humanisti
nio proceso klasėje modeliu, 
kuris grįstas pasitikėjimu sa
vimi ir kitais, kad galima pro
blemas spręsti be nurodymų iš 
aukščiau. Lietuvos pedagogai, 
noromis ar nenoromis, turėjo 
keistis, ypač savo pažiūromis į 

kratiniais pagrindais pagrįstą vaiką ar jaunuoli. Jo asme

nybės lavinimas ir plėtojimas 
bus lemiamas veiksnys. Mo
kyklos tikslai yra auginti sa
varankišką, laisvei pajėgų as* 
menį, auklėti jį bendradarbia
vimui, pajėgų pasiaukoti ben
driems tikslams, ugdyti įgū
džius dalyvauti kultūriniame, 
socialiniame ir visuomeninia
me gyvenime. Vertybių siste-
mon reikia įvesti lavinimą 
tautinio sąmoningumo ir reli
gingumo. Mokyklos esminis 
tikslas yra šiltas mokinių — 
mokytojų bendravimas. 

Švietimo reforma toliau nu
stato standartus naujų moky
tojų lavinimui — kultūrinį, so
cialinį, pedagoginį, psicho
loginį ir dalykinį. 

AP.P.L.E profesinė partne
rystė nevažiuoja mokyti, bet 
dalintis patirtimi, metodais, 
mokymo būdais, pagalbinėmis 
priemonėmis, nauja technolo
gija. Nuolat palaikomas ryšys 
su Lietuvos pedagogais, ren
kant lektorius, kreipiamas dė
mesys į Lietuvos mokytojų pa
geidavimus. Skaičiau pasisa
kymą, kad gal vežam į Lie
tuvą Amerikos mokyklos ne
sėkmes. Tai nepatenkinamas 
argumentas, nes kai kurie 
Amerikos mokiniai yra pasie
kę nemažesnes aukštumas už 
olimpiadų medalius, kuriuos 
pelno taip pat rinktiniai Lie
tuvos mokiniai. Pagal Ameri
kos konstituciją sukurta švie
timo sistema, kuri ne tik turi 
mokyti ir auklėti kiekvieną 
jaunuolį, bet taip pat užgydyti 
begalę socialinių žaizdų. Ne
siimsiu jų gvildenti, bet tos 
pačios problemos jau reiškiasi 
Lietuvos mokyklose — per 
15,000 iki 16 metų vaikų ne
lanko mokyklų — sunki finan
sinė padėtis, skurdas, su
byrėję šeimos, savižudybės, 
augantis jaunuolių žiaurumas 
ir kriminalizmas, alkoholiz
mas, jau ir narkotikų naudoji
mas, auga sparčiai, ypač 
sąlygose, kur anarchija 
figūroja demokratijos vardu. 

Amerikos lektoriai dalinasi 
savo patirtimi, sėkminga ir 
nesėkminga, nugalėti ar su
mažinti šių negerovių bangą, 
užplūdusią visą žmoniją. Dau
guma paskaitininkų nėra lie
tuvių kilmės ir, nuvažiavę į 
Lietuvą, pamilsta lietuvius, 
bando kaip galima geriau pa
dėti. Tik gaila, galėtų 
A.P.P.L.E seminaruose daly
vauti daugiau jaunų išeivijos 
lietuvių. Mes turime prityru
sių profesionalų įvairiose sri
tyse, ir Lietuvoje A.P.P.L.E 
yra tikrai laikoma Amerikos 
lietuvių vienetu. Dauguma 
lektorių patys apsimoka kelio
nę ir visi vežasi mokymo prie
mones, ne tik sau, bet ir semi
naro dalyviams. Jie prisitaiko 
prie visokių gyvenimo sąlygų, 
ir išvažiuodamas beveik kiek
vienas jaučiasi, gavęs dau
giau, negu atvežęs. 

Man teko dvi vasaras dirbti 

MENAS PAJĖGIAI 
STIPRINA SVEIKATĄ 

Mat, grožis nuostabus visad, 
visur žavi visus. L z tai Lietu
vos dabartinis S'--.-;katos ap
saugos ministrą- gydytojas 
psichiatras Raimondas Alek
na ugdo Lietuvos žmonėse no
rą sveikai gyver.u per grožį: 
jis savo ministerijos patalpose 
patalpintais kūryoingu. lietu
vių menininkų kuriniais žadi
na lankytojų teigiamus jaus
mus, kas labai paderina žmo
nių sveikatą — taikina jų as
menybių sunormuiejimui. Tas 
labai svarbu, nes tik normalus 
žmogus pajėgia, aurai gyven
damas, nekenkti sau, kitam ir 
aplinkai. 

Tas psichiatras tvirtina, kad 
yra labai svarbu suvokti meną 
per skonio išlavinimą meniš
kais kūriniais, kuriuos su
pranta — jais gėrisi, net ne
būdamas meno žinovu, ūki
ninkas, moksleivis, darbinin
kas a r savo srities profesiona
las. 

Žmogus, kasdien susidurda
mas su džiaugsmą, gerą nuo
taiką žadinančiais meno kūri
niais, savyje ugdu gerą skonį 
menui, kuriuo neatsigrožėda-
mas, pats tampa šventiškes-
niu, skaidresniu, sveikesniu. 

Kiek kar tų pažvelgi į meno 
kūrinį, t iek kartų pamatai 
naujo, nepastebėto grožio. J a u 
Dovydas tvirtino, kad kvailas 
tarė savo širdyje nėra Dievo. 
Ne ką kitoks dabar sako, kad 
jau mačiau „Traviatą" — nei
siu. Yra normalių asmenų, 
mačiusių operą ..Faustą" net 

su ta pačia matematikos mo
kytojų grupe. Vieną vasarą 
mokėmės kooperatinio moky
mo būdo matematikos klasėje, 
kitą vasarą, naudodami šį 
metodą, išleidome knygelę, 
„Dirbame kartu — patarimai 
ir pavyzdžiai matematikos 
mokytojui, norinčiam dirbti 
kooperatiniu būdu". Kursų da
lyviai, bandę dirbti savo kla
sėje šiuo metodu, prisidėjo 
prie knygelės sudarymo, pa
teikdami savo sukurtus bei 
parinktus ir spręstus užda
vinius. Lektores ir dalyviai 
knygelę paruošė spaudai kur
sų A.P.P.L.E. — 97 metu. Šį 
metodą pristatėme tik pa
mokų paįvairinimui, tad pir
mosios užduotys buvo žaidy
binio pobūdžio, kreipiant dė
mesį į mokiniu bendradarbia
vimą, stebint jų logiką, at
renkant ar eliminuojant duotą 
informaciją. Pademonstruoti, 
ką bandom daryti, pasikvie
tėm vienos Vilniaus mokyklos 
6-tos klasės mokinių, kuriems 
suplanuotas grupinis darbas 
buvo naujovė. 

Artimai bendraujant ir in
tensyviai dirbant, užsimezga 
draugystė ir profesinis ben
dradarbiavimas, kurį Lietuvos 
mokytojai labai vertina. Nere
tai girdime išsireiškimą, kad 
„dvi savaites jaučiausi žmo
gus esąs, kurio nuomonė svar
bi". Svarbūs turiniu ir pa
dėkos žodžiai: 

„Širdingai dėkojame už jūsų 
norą dalintis su mumis ži
niomis, patirtimi, jausmais, už 
galimybę pajusti, kad ten ge
rai, kur mūsų nėra, už jūsų 
gebėjimą uždegti mus noru 
dalintis tuo. ką turime savyje 
su kitais. Būkite visada, kaip 
tas šaltinis, iš kurio galima 
pasisemti energijos, žvalumo, 
nuoširdumo, meilės darbui, 
gyvenimui ir žmonėms". 

Mums gal daug kas nepatin
ka, kas vyksta Lietuvoje, bet 
neapleidom jos ilgais okupaci
jos metais, dedami visas pa
stangas, kad ji vėl botų laisva, 
šviesi ir graži. Tęskime šį 
darbą ir toliau stipendijomis 
paremdami Lietuvos mokyto
jus. 

50 kartų, ir vis laukia progos 
ir toliau ją matyti — girdėti. 

Tą patį gėrį apturima, lan
kantis meno kūrinių parodose, 
koncertuose, dainų-šokių 
šventėse, pamaldose, dramo
se, o ypač operose bei balete. 

Mes lietuviai grožio pamėgi
mu skiriamės nuo daugelio: 
turime menui pasišventusių
jų, kurie mums paruošia lietu
višką nuostabų dalyką: nepa
prasto grožio operą „Traviatą". 
Kas savo sveikata neapsilei-
džiant rūpinas, tas būtinai ne
apsileis operos nepamatęs — 
neišgirdęs. Tai meno deiman
čiukas. Minėtas psichiatras 
pataria, menu besigėrint, ge
rinti savo sveikatą. Jo paklau
sydami, daug sveikesniais tap
sime. Sėkmės. 

J o n a s Adomavič ius , M.D. 
Chicago, IL 

PATIKSLINIMAS 

„Draugo" (2000.111.31) laiš
kų skyriuje po „Atviro laiško 
ponui Vizentaliui" yra redak
cijos pastaba, kurioje sakoma, 
jog šio laiško autorė gyvena 
Kanadoje. To laiško ir „Drau
ge" spausdinamų prisiminimų 
„Ketveri baimės ir pasiaukoji
mo metai" autorė Birutė 
Straupytė-Jereminienė iš tik
rųjų gyvena ne Kanadoje, o 
Lietuvoje. Jos prisiminimų 
rankraštį per Jūra tę Klovienę 
gavau Vilniuje ir, grįžęs Kana-
don, persiunčiau „Draugo" re
dakcijai. 

V i k t o r a s P r i š č e p i o n k a 
Ottawa, Canada 

AR VERTA 
KRAPŠTINĖTI 

UŽGIJUSIAS ŽAIZDAS? 

Pereitais metais gana pla
čiai tiek Lietuvoje, tiek ir išei
vijoje buvo prisimintas prez. 
A. Smetonos gimtadienis. Šia 
proga buvo išryškinta jo turi
ninga asmenybė ir neabejoti
nas patriotizmas. Tačiau taip 
pat veik visi kalbėtojai šia 
proga prisiminė ir 1926 m. 
perversmą, bandydami kalbė
tojai išaiškinti ir įvertinti šio 
nelemto istorinio įvykio tikrą
sias priežastis. Iš esmės bet 
koks perversmas, kai ginklu 
pašalinama visos tautos iš
rinkta vyriausybė, tautos val
stybiniame gyvenime lieka 
sunkiai pagydoma žaizda. 

Tad tenka tik džiaugtis, kad 
per septynis dešimtmečius ši 
mūsų valstybinio gyvenimo 
žaizda yra užgijusi. O šian
dieninės mūsų tautos kartos 
nenori nieko girdėti. Tad ir 
neaišku, kuriam galui kai ku
rie žurnalistai vis nori šią 
žaizdą pakrapštyti. Nejaugi 
jie nori, kad žaizda vėl pra
dėtų pūliuoti ir šiandieni
nėms mūsų tautos kartoms 
aptemdytų šviesų tautos vals
tybinio gyvenimo įvaizdį? 

Šią žaizdą rado reikalo pak
rapštyti ir „Draugo" #72 A. 
Gustaitis. Jis irgi bando ap
tarti tikrąsias šio istorinio 
įvykio priežastis. J is rašo, kad 
dr. K. Grinius dėl jo pašalini
mo iš prezidento pareigų jam 
yra pasakęs: „Aš buvau ver
tas". Atseit, svarbiausias 
perversmo kaltininkas buvo 
pats to meto prezidentas. 

Visi, kurie turėjome laimės 
dr. K. Grinių asmeniškai bent 
šiek tiek pažinti ir dalyvauti 

jo ir jo idėjos draugų visuome
ninėje veikloje, tur ime labai 
daug pagrindo abejoti, kad dr. 
K. Grinius būtų taip save ap
kaltinęs. Tad šis pokalbis tu
rėtų būti daugiau ver t inamas 
kaip Gustaičio lakios fantazi
jos padarinys. Gaila, kad tuo 
metu dar nebuvo t inkamų me
chaninių priemonių kalbas ir 
pareiškimus į garsiaj uostės 
įrašyti. 

Ta pačia proga Gustait is dar 
kartoja jau visiems „anekdo
tą", kad kažkoks chuliganas 
numušė gatvėje uniformuo
tam karininkui kepurę. Tiesa, 
prisimenu, tais metais buvo 
pasklidęs gandas, kad Šan
čiuose gatvės valkata unifor
muotam generolui (berods Bu
lotai?) numušė nuo galvos ke
purę. Kepurės numušimą A. 
Smetonos minėjimuose pakar
tojo ir veik visi kalbėtojai. Su
sidaro vaizdas, kad tuo ke
purės numušimu bandoma 
pateisinti ir visą 1926-ųjų per
versmą. 

Kyla klausimas, kokie j au 
tada buvo mūsų generolai, 
kad kiekvienas chuliganėlis 
galėjo jiems kepures daužyti . 
Kiek prisimenu, visi mūsų ka
rininkai prie uniforminio dir
žo dėvėjo ir rankinį ginklą. 
Tad jie tikrai galėjo jį panau
doti ir gatvės valkatą patvar
kyti, o ne vien tik verkšlenti . 

Tad nenuostabu, kad 1940 
m. tie generolai, kurių net ke
li buvo to meto vyriausybėje, 
nesugebėjo, Raudonajai armi
jai į šalį įsiveržus, suorgani
zuoti bent simbolinį pasi
priešinimą. O vienas jų, net 
nesulaukęs pas prezidentą vy
kusio paskutiniojo posėdžio 
pabaigos, išskubėjo į Gudagojį 
iškilmingai pasveikinti į šalį 
įsiveržusius pirmuosius bolše
vikinės armijos vadus . 

Bet vis tik galime didžiuo
tis, kad kiek vėliau daugelis 
mūsų jaunųjų karininkų-lei-
tenantų pasi traukė į gir ias, 
įsijungė į part izanų būr ius ir 
vadovavo žūtbūtinėms laisvės 
kovoms. Jų nei vienam neteko 
verkšlenti dėl numuštos uni
forminės kepurės. 

J o n a s D a u g ė l a 
Ormond Beach, FL 

šios bangos imigrantams, ji 
tik kėlė klausimą, kodėl atsi
randa spragų tarp dviejų imig
racijos bangų? K Šalavėjaus 
pasakymas ir galvojimas, kad 
naujieji imigrantai neat i t inka 
pirmųjų imigrantų „kurpa
liui", yra tik jo nuomonė. J i s 
taip pat pasakė, jog senoji 
banga galvoja, kad: „po mūsų 
nebus mūsų", yra įžeidimas 
ankstyvesniųjų imigracijos 
žmonių. 

Lankau naujųjų ateivių ruo
š iamas meno parodas, koncer
tus ir matau jose didžiules 
meno pajėgas. Daug muzika
lių žmonių. Tai meninės jėgos, 
kurios apleido Lietuvą, galėju
sios jai duoti daug kultūrinių 
vertybių, bet kartu džiaugia
mės, kad praturt ino išeiviją 
meniniais sugebėjimais. Seno
sios imigracijos menininkai, 
rašytojai pavargo ir daugelis 
iškeliavo į Amžinybę. Naujos 
jėgos mielai laukiamos. Esu 
t ikras, kad, jeigu K Šalavėjus 
ir kiti, nueitų į ankstyvesnės 
bangos ruošiamus susirinki
mus ir pasisakytų norįs į jas 
įsijungti, būtų sutikti išskės
tomis rankomis. Senoji banga, 
būdami jau gerokai pagyvenę 
ir veikę bent 50 metų jų pačių 
sukurtose organizacijose, ne
beras noro dar įsijungti į nau
jai kuriamas, nes jų gyvenimo 
dienos artėja prie pabaigos. 

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

JUNKIMĖS BENDRAM 
DARBUI 

Perskaičius Kęstučio Šala
vėjus laišką „Draugo" dien
raštyje, „Imigracijos bangos", 
rasi tik kaltinimus ankstyves
nei imigracijai. Aurelijos Ba-
lašaitienes rašinyje nebuvo* 
mesta jokių kaltinimų naujo-

* „ P r i e š 5 m e t u s Lie tu
voje a u g i n t a 1 m l n . 700,000 
kiaulių. Pernai jų tebuvo 
900,000. Kiek vien dėl to žmo
nių liko be darbo! O štai nedi
delė kaip ir mūsų šalis Danija 
per metus išaugina 22 mln. 
kiaulių. Randa rinką joms ek
sportuoti. Niekų kalbos, kad, 
sužlugdę žemės ūkį, galėsime 
verstis kaimo turizmu, vers
lais. Kokie gi tie verslai? Vy
žas, pintines pinti, šaukštus 
drožti? Betgi jų j a u pripynę, 
pridrožę neturintys darbo 
miestiečiai. Jokios paslaugos 
bedarbiams nepagelbės: netu
rintys iš ko pragyventi žmonės 
nelankys kavinių, restoranų, 
nesiilsės poilsiavietėse turis
tai", įsitikinęs Kauno rajono 
ūkininkas, Žemės ūkio rūmų 
prezidiumo narys Kęstutis 
Bružikas. 'Eitai 

* A t s i s k a i t y m u ko r t e l i ų 
o rgan i zac i j o s Europoje „Eu-
ropay International" duomeni
mis, praėjusiais metais Lietu
voje užregistruota 999,000 
operacijų, atliktų „Europay" 
atsiskaitymų kortelėmis, i Eitai 

A. t A. 
VALTERIUI BERŽINSKUI 

mirus, jo žmonai LIUCIJAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Henrikas ir Laima Novickai 

A . t A . 
IRENAI VEBRIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PETRĄ, dukrą 
ROMANĄ, jos vyrą ALLAN ir jų šeimą. 

Severiną ir Nardis Juškai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

2212WestCermakRoad , Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

•dnomm Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 



DRAUGAS, 2000 m. gegužės 5 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dailininko Vlado Vijeikio pagerbimas ir jo darbų parodos atidarymas 
vyks gegu2es 12 d. 7:30 vai.v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Paro
dos atidarym o metu taip pat bus skaitomos ištraukos iš V. Vijeikio kny
gos ..Geriau juoktis negu verkti". 

Brighton P a r k o l ie tuvių 
namų savin inkų gegužinė 
vyks gegužes 21 d., sekmadie
nį, Šaulių rinktinės namuose. 
Visi kviečiami smagiai ir ma
loniai praleisti sekmadienio 
popietę bendraujant su drau
gais ir pažįstamais. 

JAV LB Br igh ton P a r k o 
valdyba visus kviečia į jos 
rengiamus pietus, kurie vyks 
gegužes 21 d., sekmadienį, 
Švč. M. M. Nekalto prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje 
(4420 S. Fairfield Ave„ Chica-
go). Pietūs bus teikiami tuoj 
po 10:30 val.r. lietuviškų Mi
šių. 

P a v a s a r i s a t e ina į ateiti
ninkų namus! Jį pasitiksime, 
surengdami gegužinę Ateiti
ninkų namuose birželio 11 d., 
sekmadienį, 12 vai. Visi kvie
čiami. 

Tėvas A n t a n a s Saula i t i s , 
SJ, Moterystės Sakramentu 
surišęs šimtus jaunų porų, at
vyks ypatingoms pamaldoms. 
Vedusių porų santuokos paža
dų atnaujinimas įvyks specia
lių šv. Mišių metu birželio 10 
d., šeštadienį, 6 val.v. Ateiti
ninkų namų sode. Po pamaldų 
bus kuklios vaišės ir pasisve
čiavimas. Esant ribotoms vie
toms, norintys dalyvauti pra
šomi iš anksto registruotis, 
skambinant Grasildai Reiny-
tei tel. 708-352-3405 ar Pam 
Baukus tel. 630-325-9772. 

P e n k t a d i e n į , gegužės 12 
d., 7 vai. v. Meno galerijoje 
Lemonte įvyks Gintės 
Čepinskaitės mokinių koncer
tas. Pasirodys 20 jaunų mu
zikantų (5-18 metų;, koncertą 
užbaigs Gintės atliekami soli
niai fortepijono kūriniai. 

Savo mamas ir m o č i u t e s 
pasikvieskime į Motinos die
nos pietus „Mama tau", kurie 
ruošiami gegužės 14 d. 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Muzikas Faus
tas Strolia su savo jauniau
siais šeimos nariais atliks Mo
tinos dienai pritaikytą progra
mą. Skaniai ir sočiai visus pa
vaišins Aldona Šoliūnienė. 
Reikia užsisakyti stalus ar 
vietas paskambinus tel. 630-
271-9136. Pietus ruošia ir vi
sus kviečia Pal. J. Matulaičio 
misijos renginių komitetas. 

Šakiečių k lubo narių pus
metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 10 d. 1 val.p.p. Šaulių 
namuose (2417 W. 43 Str., 
Chicago). Visus klubo narius 
kviečiame dalyvauti! 

Solistė Audronė Gaižiū-
n ienė Verbų sekmadienį Pa
nevėžio katedroje atliko sopra
no solo partiją T. Dubois ora
torijoje „Septyni Kristaus žo
džiai". Ji dainavo kartu su 
Lietuvos Žemės ūkio ministe
rijos mišriu choru „Dobilas" 
'dirigentė Gražina Vaišnorai
tei. Koncerte, be kitų kunigų, 
dalyvavo ir vyskupas J. Preik
šas. Balandžio 17 d. A. Gaižiū-
menė solo atliko keletą religi
nio turinio kūrinių Šv. Kazi
miero bažnyčioje Vilniuje. 

Našlių, naš l iukų i r pavie
nių klubo susirinkimas vyks 
gegužės 12 d., penktadienį, 1 
val.p.p. Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Str. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

, Šv. Kazimiero kongrega 
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 

J a u p a s i r o d ė n e m o k a m a s Kaupaite būtų paskelbta pa-
t r e č i a s i s „ T u r g a u s " nume
ris, kuriame spausdinami ne
mokami skelbimai, informaci
ja apie darbus. Šį lietuvišką 
biuletenį galite įsigyti visose 
vietose, kur parduodamas ir 
platinamas „Draugas": Jauni
mo centre, Lemonto Pasaulio daug metų sėkmingai vadovą 

laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, gegužės 6 d., 9:30 vai. 
r. seselių motiniškame name 
2601 West Marąuette Road, 

Chicago i. Mišias aukos kuni
gas Thomas Pelton. t 

Stasys ir Giedrė Milašiai , 

lietuvių centre, siuntimu siun
timo įstaigose . .Transpak". 
„Baltia Express" parduotu
vėse „Gold Hen MarfceC" 2759 
W. 71st S u , „Ogia Food" 
• 2600 W. 69th 91 Brighton 
Park Food (4600 S Fairfield), 
„Park Food/Liq. . ' Mart" 
•2610 W. 71st 9t Tahnan 
Delikatessen" (2624 "A .'. -..-. .• 
anian Plaza Ct.j. „Sek.; ' ._•-. 
i2711 W. 71st S t ; ir jUways 
VVith Flovvers" parduotuvėje 
'8015 W. 79th Street, Justice. 
IL 60458,. 

„ D r a u g o " ba l andž io 29 d. 
l a idos straipsnyje ..Susipa
žinkime su Algirdu Vokietai
čiu" klaidingai išspausdinta A. 
Vokietaičio sesers Gražinos 
Vokietaitytės-Amonienes pa
vardė. Teisinga pavarde yra 
Amonienė. straipsnyje iš
spausdinta Armoniene. Atsi
prašome. 

vę tautiniu šokių grupei 
„Klumpė". dabar gyvena 
Carlsbad, Calif. Jie ir ten 
įsijungė į lietuvišką veiklą, su
organizavo tautinių šokių gru
pę iš vietinių lietuvių (net 
ruošiasi šią vasarą dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje To
ronte), nepamiršta ir savo 

Draugo" — atnaujindami 
prenumeratą, prisiuntė 100 
dol. auką Esame dėkingi. 

Gegužės mėnesio šiokia
dieniais po Mišių Pal. J. Ma
tulaičio misijoje bus kalbama 
Švč. M. Marijos litanija. 

Palaimintojo J u r g i o Ma
tulaičio misija „sveikina 
dienraštį Draugą', redaktores 
ir visus, dirbančius dienraščio 
gerovei. Linkime, kad 'Drau
gas' ir toliau lankytų mūsų 
namus". Priedas — 200 dol. 
auka. Labai ačiū! 

L ie tuvos M u z i k o s a k a d e 
mijos Kauno fakulteto pro
rektorius docentas Ramutis 
Čepinskas mums rašo: ,,Po 
jūsų laikraštyje pasirodžiusio 
straipsnio apie Lietuvos Muzi
kos akademijos Kauno Fakul
tetą buvęs Kauno konservato
rijos s tudentas (1942-1945 m.) 
Vytautas Rastonis, gyvenantis 
Centerville, MA, ats iuntė fa
kulteto bibliotekai vertingų 
knygų apie muziką ir gaidų 
siuntą. Nuoširdžiai dėkojame 
Vytautui Rastoniui už nesava
naudišką paramą mūsų mo
kyklai, l inkėdami jam geros 
sveikatos ir ilgų metų". 

Z igmas R a u l i n a i t i s , gyve
nantis Manahawkim, NJ, žur
nalistas, kar ininkas, buvęs 
„Kario" redaktorius, daugelio 
karinės istorijos temų knygų 
autorius, S. Džiugo fondui pa
dovanojo vertingų jo paties pa
rašytų knygų. Dar šiais me
tais Vilniaus universiteto bib
liotekos direktorei prašant 
Džiugas aprūpino Z. Raulinai-
čio parašytais leidiniais. 

„ T r a v i a t o s " pas ta tyme da
lyvaujančius svečius režisierių 
Eligijų Domarką ir solistą Ar
vydą Markauską viešnagės 
metu globos Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vaclo
vas, Margarita Momkai ir Ju
zė Ivašauskienė. Solistai Aud
rius Rubežius ir Kęstut is Al-
čauskis apsistojo Lidijos ir Vy
tenio Rasučių namuose. So
listė Sigutė Stonytė svečiuo
sis pas Virginiją ir Vytautą 
Kupcikevičius, kurie j au per 
daugelį metų da in in inkams iš j 
Lietuvos suteikia viešnagę. Į 
Svečių globėjams — mūsų pa
dėka, o svečiams iš Lietuvos Į 
palinkėkime smagios viešna
gės Čikagoje! 

M o k y t o j a R i m a P o l i k a i t y -
tė šios vasaros Mokytojų tobu
linimosi kursuose Dainavoje 
ves priešmokyklinio amžiaus 
vaikų parodomąją pamoką. 

M o t i n o s d i e n a Pal. J . Ma
tulaičio misijos bažnyčioje 
prasidės Novena už gyvas ir 
mirusias motinas. 

BENDROM J Ė G O M 
DAUGIAU N U V E I K S I M E 
Daugelio institucijų susibū

rimas į vieną didelę organiza
ciją a tneša gerų vaisių, nes tie 
patys rūpesčiai (saugumas, 
švietimas, gyvenvietės ir t.t.) 
apsunkina visus, o jų išspren
dimas yra lengvesnis, kai da
roma tai bendromis jėgomis. 
Kaimyno pažinimas ir ryšių 
palaikymas taip pat sudaro 
sąlygas geresniai aplinkai. 
Taip galvojant įsisteigė Piet
vakarių apylinkių organizavi
mo projektas (SWOP), kuriam 
šiuo metu priklauso 25 parapi
jos, mokyklos ir institucijos. 

Projektas yra įsteigęs anglų 
kalbos pamokas, yra pasisa
kęs prieš piktadarystes ir dir
ba su mokyklomis tuo reikalu. 
Taip pat, aktyviai veikia, kad 
sumažintų apleistų, apkaltų 
namų skaičių, tuo pačiu tarpi
ninkaujant namų įsigyji-
mams. 

Šeštadienį, gegužės 6 d., 
vyksta Projekto suvažiavimas. 
Čia žada atsilankyti guberna
torius George Ryan, Atstovų 
rūmų pirmininkas Michael 
Madigan ir Čikagos policijos 
viršininkas Terry Hillard. Su
važiavimo metu bus kalbama 
apie saugumą ir nesąžiningų 
paskolos davėjų veiklą (dėl 
kurių apgavysčių atsirado 
daug apkaltų namų). Šie rei
kalai yra labai aktualūs ir 
prašosi mūsų dėmesio, kad iš
silaikytų mūsų lietuvių para
pija Marąuette Parke ir tuo 
pačiu jos aplinka. 

Visi Čikagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti šia
me suvažiavime ir būti, sėdėti 
kartu su Gimimo parapija. 
Suvažiavimas vyksta Maria 
aukštesniosios mokyklos salė
je, 6727 S. California. Suva
žiavimo pradžia — 10 vai. 
ryto. MPV 

DAR KARTĄ APIE „TRAVIATOS" 
PREMJERĄ 

Greitai \ pančios dienos 
mus priart: 
šių metų 1 
gyvenimo c 
Lietuvių (, 
premjeros. J 
gegužės 7 d 
joje išvysime 
entuziastų 4 
vaisių — G. 
viatą". 

Mums, ku: 
čiais stebimt 
operos past. 

la prie svaroios 
•tuvių kultūrinio 
•.tos — Čikagos 
ieros ruošiamos 
m šį sekmadienį, 
Morton gimnazi-
akagiečių operos 
,-ojo sezono darbo 
,'erdi operą „Tra-

.- jau dešimtme-
Jikagos Lietuvių 
ymus, kasmeti

nės premjen - gal jau yra ta
pusios kasd.cnybe. Bet kita
taučiai, kurie nuolatinės ope
ros nebeturi šį reiškinį laiko 
didžiuliu dahku. 

Štai j au gerokai anksčiau 
vietinis lenkų dienraštis 
„Dzienik Cheagowski" apie 
mūsiškius ta:p rašė: „Jų (lie
tuvių) patriotizmas imponuo
jantis ; sumaterialėjusioje 
Amerikoje lietuviai gali būti 
pavyzdžiu kitiems". 

Taip jau dažniausiai yra 
gyvenime, joį. ilgesnį laiką sto
vint šalia brangenybių, jų pra
dedi visai ne.astebėti ir nebe
vertinti. 
O p e r a žavėjosi a m e r i k i e t i s 

J šio antrauienio vakaro re
peticiją buv. pakviestas, ją 
stebėjo, o taij. pat ir su kai ku
riais svarbe-niaisiais operos 
kolektyvo žn mėmis kalbėjosi 
Čikagos vakarinius priemies
čius aptarr.Aujančio „Life" 

I laikraščio r.dakcijos narys 
' Jim Harris . 

Šis ameriketis 

iš pradžių manė, kad pamatys 
paprastą, mėgėjiško lygio gru
pę, kokios dažniausiai rodosi 
priemiesčių salėse. Tačiau ko 
ilgiau jis repeticiją stebėjo, juo 
labiau jis žavėjosi matomais 
vaizdais ir atlikėjų profesiona
lumu. Apie tai jis žadėjo 
parašyti šio penktadienio Ci
cero ir kitų miestelių „Life" 
laikraščiuose. Jį taip pat ste
bino žemos šio operos kolekty
vo nustatytos bilietų kainos 
(nuo 15 iki 35 dolerių). 

Taip pat j am buvo keista, 
jog yra rengiamas tik vienas 
vienintelis spektaklis per me
tus, nes tokius pastatymus ga
lėtų žiūrėti ir plačioji šio kraš
to visuomenė. 

Žurnalistui buvo įdomu su
žinoti, kad Cicero miestelis ir 
kai kurie jame gyvenantys 
arba iš jo kilę žmonės yra 
glaudžiai susiję su šiuo dideliu 
kultūros fenomenu — Lietu
vių opera, kaip pvz., meno di
rektorius ir dirigentas Alvy
das Vasaitis, apšvietimo bei 
scenos vadovai Thomas Rus-
nak ir Laima Šulaitytė-Day, 
operos valdybos narė ir ilga
metė choristė Jonė Bobinienė 
ir kt. Deja, daugelis ameri
kiečių apie lietuvišką operą vi
sai nieko nežino. 

A. Vasa i t i s — d i r igen ta s 
Turbūt nedaug kas- žino, kad 

Lietuvių operos dirigentas Al
vydas Vasaitis 1963 m. yra 
baigęs Morton gimnaziją. Rei
kia pažymėti, kad anksčiau 

žurnalistas sis orkestras buvo parengęs 

Lietuvių operos dirigentas ir meno vedėjas Alvydas Vasaitis (kairėje) ir 

Vilnieti? soh-ias Arvydas Markauskas (kairėje) su čikagiečiu Vytautu 
Šimkumi. Nuotr. E. Šulaičio 

solistas iš Vilniaus Audrius Rubežius 
koncertą, kuriame, kaip for
tepijono solistas, pasirodė jau
nasis Alvydas. 

J i s nuo mažens mokėsi for
tepijono pas kompozitorių Vla
dą Jakubėną. Laimėjęs sti
pendiją, pradėjo mokytis pas 
vieną žymesnių Rooseveld 
universiteto muzikos mokyk
los profesorių Saul Dorfman. 

Žinome, kad dar būdamas 
gimnazistu, A. Vasaitis už
mezgė ryšius su Čikagos Lie
tuvių opera — iš pradžių ėjo 
akompaniatoriaus pareigas. 
Kaip matome, ir po 37 metų 
jis šiame kolektyve vis dar
buojasi — tik dabar j au yra 
pagrindinė operos ašis. Pirma
sis fortepijono A. Vasaičio mo
kytojas prof. V. Jakubėnas 
1963 metais rašė: „Man teko 
stebėti, kaip jis augo iš talen
tingo, bet daugiau iš prievar
tos sunkius fortepijono kūri
nius išmokstančio vaiko į pa
reigingą, nepaprastai rimtai į 
muzikos meną žiūrintį jaunuo
lį sugebantį savarankiškai 
dirbti, rodantį sveiką savikri
tiką". 

Ap ie P . Čelkį i r k i t u s 
v e t e r a n u s 

Kaip ir visi kolektyvai, taip 
ir Lietuvių opera negalėtų gy
vuoti be pasišventusių, savo
tiškų užsispyrėlių, kurie suda
ro šio sambūrio nugarkaulį. 
Sunku būtų visus išvardinti. 
Čia reikia atkreipti dėmesį į 
vieną iš jų — tai Petrą Čelkį, 

Nuotr. E. Šulaičio 
kuris chore dainuoja nuo pat 
įsisteigimo dienos — taigi jau 
44-ąjį sezoną. 

Pakalbinus šį vienintelį per 
ilgus operos gyvavimo metus 
ištverusį vyrą, sužinojome, 
kad Petras dainavimo pagrin
dus gavo Rokiškio gimnazijoje. 
Tada dainavo Kaune, o vėliau 
Vokietijoje. Atvykęs į Čikagą, 
tuoj įstojo" į čia įsisteigusi Vy
rų chorą, iš kurio ir išsivystė 
Lietuvių opera. 

Petras pareiškė, kad dabar 
tenorų chore nėra daug, tad 
jis dar stengsis kiek galima il
giau dainuoti, nors sako kar
tais jėgų bei sveikatos prade
da pritrūkti. „Bet kol tik svei
kata leis — dainuosiu", sakė 
dainos entuziastas. 

Daug dainininkų, panašių į 
Petrą dainuoja Lietuvių ope
roje, nors į dainininkų eiles 
įsijungė ir vėliau. Tačiau jų 
meilė dainai, muzikai, lietu
viškai kultūrai vis stumia juos 
į priekį, teikia jėgų visur daly
vauti. 

Šiuos dainos ir muzikos en
tuziastus pamatysime dainuo
jant šį sekmadienį, gegužės 7 
d., Morton gimnazijos audito
rijos scenoje. Jie dirbo, sten
gėsi, prakaitavo, aukojo savo 
laisvalaikį. O dabar jau mūsų 
eilė — pažiūrėti ir pasigėrėti 
to darbo vaisiais. Tegul šį sek
madienį Morton gimnazijos 
salėje nelieka nei vienos lais
vos kėdės! E. Šu la i t i s 

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE" 
Balandž; J3 d., trečiadienio ten garbinga Lietuva". 

Paskui pajūriais pamariais 
su šaunių karių pulkais trau
kėme: 

„Kelias tolimas, bet mielas 
džiaugsmas kuria dainą 

sieloj; 
mes žygiuojame pirmyn 
plačiais ir žydinčiais 

laukais". 
Po to dainavome „Tėvų na

meliai brangūs", trankią žygio 
dainą „Mes žengiam su saule, 
su daina" ir labai lyrišką B. 
Budriūno dainą: 

„Tėviškėle, tėviškėle 
man brangi, tartum širdis 
Tu, svajonių mano gėle, 
ir sapnų šviesi šalis". 
J ją panaši buvo skautų pa

mėgtoji Pauliko daina: 
„Graži, graži 

vyresniųjų lietuvių popietė 
„Seklyčioje praėjo labai šau
niai, nes. -.aip renginių va
dove E. Sir :;ienė savo kalboje 
pastebėjo, s si popietes daly-

gerai, šventiškai 
i a r vis nepraradę 
žiaugsmo Rengi-
gi džiaugėsi, kad 
nušvitus, mūsų 
tro F. Stroliai ne-
ilčius ir pusnis į 
dyčioje" važiuoti, 
(deklamavo: „Nė-
imbesnės už lop-
lainavo supdama 
šalies gražesnės 

urios per amžius 
/a". 
dainavom. Buvo 
dainų švente, tai 
vę, galėsime drą-
į didžiąją dainų 

šventę, kur. Įvyks vasarą Ka
nadoje, nes įors joje ir nedai-

galėsime būti ge-
;ais ir kritikais... 
, (o kaip smagu 
i F. Strolia apie 
:ainą paaiškina) 
ų. Pradėjom ilge-

viai atvyk-
nusiteikę — 
šv. Velykų 
nių vadove 
pavasariu: 
mielam ma-
reikės per -
popietes ,.S 
Baigdama 
ra dainos si 
šinę. kuria 
mama. Nėr. 
už tėvynę, 
vardas Liet 

Na. tai ii 
t ikrai mažo 
joje atsidai: 
šiai važiuot 

nematyta šalis 
vardas jos Lietuva 
Skamba man kaip daina. 
Toli, toli 
mūsų žemė brangi, 
ta r tum saulę aušroj 
tu širdy ją regi". 
Dainavom ir partizanų dai

nų: žinomą „Pražydo pirmos 
melsvos žibuoklės", „Tu buvai 
toks didis" ir pagal Žitkevi
čiaus žodžius ir F. Strolios 
muziką parašytą: 

„Broliai žemę išpurenę 
apraudojo arimus. 
Mielas broli partizane, 
a r sugrįši į namus". 
Dainavom K. V. Banaičio 

„Vėliavos iškeltos plakas" ir 
„Supinsiu dainužę", kurią pa
rašė Rokas Prakeiktasis (ir 
niekas nežino, kas už to slapy
vardžio slepiasi), Maironio 
„Ramios, malonios vasaros 

naktys" ir keletą liaudies dai
nų, kurios visiems yra didelė 
paguoda. Tai nuoširdžiai visi 
traukėm „Ko liūdi, berželi?", 
„Tylus vakars", „Sėdžiu už 
stalelio", „Saulutė tekėjo". Pa
baigai sugiedojom mūsų ilge
sio pilną „Lietuva brangi", ku
ri daug ką priveda prie ašarų. 

Po to pietavom, o po pietų 
bandėm „ištraukt laimę" iš šu
linio. Loteriją labai įdomiai 
vedė skautininkas A. Paužuo-
lis, nepailstantis gerų darbų ir 
darbelių atlikėjas. J a m 
šmaikščiai talkininkavo Va
lentina Gudienė. Visi paten
kinti skirstėmės namo laukti 
kito trečiadienio „Seklyčioje". 

Emil i ja J . Valantinienė 
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nuosime. b< 
rais klausyt 

ISdainavo 
dainuoti, k 
kiekvieną 
apie 20 dai 
sio pilna: 

..Norėčiau iš keliauti ten 
toli toli, 

užjūrių, marių, 
už upių vandenėlių, 
kur šiam,i >šia girios 
ir gieda vieversiai". 
Ir taip minties sparnais nu-

plasnojom — 
..Ten kur žaidžia Nemunėlis, 
kur Šešupe mūs miela 
Ten lauka: mūs tėviškėlės. 

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

• Akcijų, bonų bei k i tų 
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, t e l . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. U JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (.k.) 
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Ankstesnes talentų popietės, vykusios „Seklyčioje", dalyvės Is kairės 
Aldona Vaitienė (kairėje) ir Virginija Melone I 7 / ( 8 t « I0S0 




