i uiiiiii u lUiniuiii imiMiliii inllilliiililiililiiiMiil
. . . . . . > t . . . t . i . i . . . t « . t i « . « M I X K D

ADC

606

S173 P8 GRATIS
THE LIBRARY OF CONGRBSS
SUROPBAH RSADZMO ROOM
3*ri*l» Division

NEWSPAPER - P O NOT PELAY - Pate Mafled B f f l g

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGASOEARTHLINBCNET
Mty

THE L I T H U A N I A N W Q R L D - W I D E D A I L Y

26,

VoLLXZXVm

P E N K T A D I E N I S - F R I D A Y , G I R U Ž Ė S - MAY 2 6 , 2 0 0 0

„Williams International" neigia
pinigų „plovimo" galimybę
Vilnius, gegužės 25 d.
(BNS) — JAV bendrovės
„Williams International" pre
zidentas John Bumgarner pa
neigė teiginius, jog „Ma
žeikių naftos" ir Rusijos susi
vienijimo „LUKoil" numato
mos kurti bendrosios įmones
yra būdas „išplauti" pinigus iš
Lietuvos.
„Bendrosios įmonės bus val
domos pagal vakarietiškus fi
nansinės atskaitomybės reika
lavimus — kaip ir bet kuri
b u l i a m s ' įmonė JAV. Teigi
niai, kad šios įmonės pasuks
pinigų srautą ir pelną nuo ga
myklos, yra nesąmonė. Sutar
tas kainų nustatymo principas
yra skaidrus ir susijęs su rin
kos kainomis", dienraščiui
JLietuvos rytas" sakė J. Bum
garner.
Anot jo, jei Vakarų bankai
dalyvaus modernizuojant „Ma
žeikių naftos" gamyklą, jie
ypač įdėmiai stebės, ar visa
įmonės veikla yra skaidri ir
atneša daugiausia naudos
bendrovei, jos akcininkams,
įskaitant Lietuvos vyriausybę.
Apie tikimybę, kad per ben
dras įmones gali būti „plau
namas" turtas ir pelnas, šią
savaitę kalbėjo finansų žinovė
Margarita Starkevičiūtė, tokios galimybės neatmetė ir

buvęs ūkio ministras Eugeni
jus Maldeikis.
J. Bumgarner teigė, kad pa
skutinėse derybose Londone ir
„Williams", ir JLUKoil" padare
nuolaidų. Iš pradžių .LUKoil"
norėjo 33 proc. „Mažeikių naf
tos" akcijų, taip pat dalyvau
ti įmonės valdyme. Pradine
„Williams" nuostata buvo su
daryti tiesioginę komercine
naftos tiekimo į Mažeikius
sutartį ir atskiras perdirbimo
bei produktų pirkimo sutartis
su „LUKoil Baltija"'. TaCiau
Londone rusai pakeitė savo
nuostatą dėl „Mažeikių naf
tos" akcijų įsigijimo ir daly
vavimo įmonės valdyme, o
„Williams" sutiko dėl ben
drųjų įmonių kūrimo ir akci
ninkų ryšių užmezgimo tarp
„Mažeikių naftos" ir „LUKoil".

Nr.104
Kaina 50 c.

Lietuvos naftos ū k i o a t e i t i s
rūpi b u v u s i e m s m i n i s t r a m s

Vilnius, gegužės 25 d. teigimu, nepaisant visų paža
(BNS) — Konservatorių rem dų, kol kas nematyti jokios
tas ir reklamuotas „Mažeikių pažangos modernizuojant ir
naftos" privatizavimo ir plėt atnaujinant „Mažeikių naftos"
ros projektas bei JAV bendro gamyklą.
vės „Williams" verslo planas
Pasak J. Liongino, skubus
žlugo, ketvirtadienį spaudos sutarties pasirašymas buvo
konferencijoje teigė Lietuvos aiškintas tuo, kad nepasira
liberalų sąjungos valdybos pir šius sutarties su „VVilliams",
mininkas Rolandas Paksas bei nepavyks gauti lėšų, būtinų
valdybos nariai Eugenijus „Mažeikių naftai" atnaujinti
Maldeikis ir Jonas Lionginas. iki 2002 metų, o to nepada
Buvęs konservatorių premje rius, susivienijimas bankru
ras ir tuomet nepartiniai mi tuos — virs metalo laužo krū
nistrai pernai buvo atsakingi va. „Tačiau žadėti pinigai Lie
už sutarčių su „Williams" ren tuvos nepasiekė, o įmonės mo
gimą ir rudenį atsistatydino.
dernizavimas stovi", sakė J.
Liberalų spaudos konferen Lionginas.
„Rekonstrukcįja vyksta jau
cija sutapo su „Williams In
Nuotr.: Ukiiiiiinga L I P U . . ' ) . - .r L.-.-if.ij:- k a r i ų kolona atžygiV •., p: le L i e t u v o s Krašto apsaugos ministerijos, kur
ternational" vadovo
John dabar. Ten, kur galima taisyti,
Lenkija perdavė Lietuva: i :::'.:. dolerių v e r t e s k a r i n e s techn - :.>.-. jinklų, radijo ir kt. įrangos.
Bumgarner atvykimu į Lie tvarkyti, investuoti į esamus
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr
tuvą. Daugelį liberalų teiginių įrengimus, tai jau yra daromar
o didelio masto rekonstrukci
leistas trimis kalbomis: lenkų, kaip nepagrįstus čia pat atrė
„Tai — teisingas sandoris
jai būtina įranga yra projek
mė
Aleksandras
Abišala,
lietuvių ir anglų. Leidinio vyr.
abiem pusėms. Būdama ben
tuojama", tvirtino A. Abišala.
redaktorė Maria Wagrowska „Williams" konsultantas, jai
dros įmonės akcininke, 'Ma
Tačiau į prašymą konkretizuo
pernai
perkant
„Mažeikių
Ginklu dovanoj;no iškilmė rašo, kad šiuo specialiu nu
Vilnius, gegužės 24 d.
žeikių nafta' tampa aktyvia
ti, kas yra rekonstruojama ir
naftą".
naftos
tiekimo
klausimų (BNS) —Trečiadienį Lietuvos se dalyvavo Lenk:. )S gynybos meriu siekiama „parodyti lie
kiek lėšų jau investuota, A
„Mes
linkime
šiam
projek
sprendimo dalyve", kalbėjo J. Krašto apsaugos ministerijoje viceministras R. S.eremetjevv, tuviams, jog lenkams svarbios
tui sėkmės, tačiau kyla abejo Abišala atsakė, jog tai bus pa
(KAM) Vilniuje pasirašyta be Lenkijos ambasad -ė Eufemia jų problemos".
Bumgarner.
daryta per artimiausias die
Trečiadienį parodų centre nių ir klausimų, ar to buvo
Jis tvirtino, jog „Mažeikių veik 1 mln. JAV dolerių vertės Teichmann, Lieti os Seimo
laukta ir tikėtasi", sakė R. nas.
nafta" nori, kad kitas Rusijos ginkluotės ir amunicijos, pa Nacionalinio saugi-.no ir gyny „Iitexpo" Vilniuje taip pat
„Todėl galima daryti išva
Paksas. Anot jo, „VVilliams"
susivienijimas ,Jukos" akty gamintos Lenkijoje, perdavi bos komiteto vade-- is Algirdas prasidėjo bendra Lietuvos ir
dą,
kad plačiai išreklamuotas
paroda-seminaras per 7 mėnesius nesugebėjo už
viai eksportuotų naftą per mo Lietuvai sutartis. Gink Katkus, KA tVur.istras Č. Lenkijos
verslo
planas yra žlugęs. Kar
tikrinti
pastovaus
naftos
tieki
v.eministras „Lietuvos ir Lenkijos mokslas
Būtingės terminalą, taip pat luotė skiriama bendrojo taik- Stankevičius,
tu
su
juo
žlugo ir mitas, kad
mo
gamyklai,
nors
žadėta,
kad
tiektų naftą Mažeikių gamy dariško bataliono LITPOL- Povilas Malakauskas, kariuo ir pramonė saugumui ir gyny
sutartis
reikėjo
pasirašyti kuo
tai
bus
įvykdyta
J
a
u
kitą
die
BAT lietuviškosioms gran menės vadas brige ;os genero bai". Tai pirmoji bendra Lietu
klai.
greičiau,
net
neužsitikrinus
ną",
nesugebėta
išspręsti
pro
las Jonas Kronkaa s.
vos ir Lenkijos mokslo ir pra
dims.
naftos tiekimo", sakė R. Pak
jekto
finansavimo
reikalų,
Kartu su ginki i :e lietuvių monės, orientuotos į krašto
Sutartį pasirašė Krašto ap
nors buvo žadėta, kad Būtin sas. Anot jo, visiškai žlugo
saugos ministras
Česlovas kariai taip pat t p u s 3,000 saugumo ir gynybos sritį, pa
gės naftos terminale per sa konservatorių partijos itin ak
Stankevičius ir Lenkijos gyny Lenkijos kariuoi.#..ės savait roda, kurioje dalyvauja maž
Vilnius, gegužės 25 d. Tada jie partijoms nepri bos viceministras Romuald raščio „Polska ^rojna" eg daug 40 bendrovių ar mokslo vaitę bus pripildomi 2 tanklai centuotas projekto privalu
mas, kad atėjus JAV kapita
(BNSX— „Kalbos apie tariamą klausė.
zempliorių. Jis pirma kartą iš įstaigų iš Lenkijos ir Lietuvos. viai, o to nėra.
Szeremetjew.
„Mažeikių nafta" ir toliau lui, bus atsijungta nuo Rytų
pinigų plovimo schemą yra
E. Maldeikis sukritikavo
Bendram Lietuvos ir Lenki
dirba nuostolingai — pirmąjį rinkų. Pasak liberalų, nauja
naivus bandymai ir toliau to susitarimą kurti bendrąsias
jos batalionui LITPOLBAT
šių metų ketvirtį patyrė 70 sis „Mažeikių naftos" ir
taliai kritikuoti vyriausybės įmones, pareiškęs, jog iki tol
dovanojama 10 šarvuotųjų au
mln. litų nuostolių, nors per „LUKoil" ketinimų protokolas
susitarimus
su 'V/illiams'. propaguotas ..Mažeikių naf
tomobilių MTLB, du pabūklai
visus 1999 metus, kai gamyk dėl naftos tiekimo taip pat
Mane tas šiek tiek stebina — tos" privatizavimo projektas
automobiliams LM-60K, dau
la dirbo iš esmės be apyvartos nesuteikia pagrindo džiūgauti.
atrodė, jog tokios kritikos pe žlugo.
giau kaip 100 šaunamųjų
R. Pakso tvirtinimu, nerimą
V
i
l
n
i
u
s
,
gegujzės
25
d
durys atviros naujoms na- lėšų, jos nuostoliai siekė apie
riodas jau praėjo. Tačiau mes
„Nenoriu, kad jie išgyventų ginklų — kelių rūšių automa
kelia
tai, kad konservatorių
(BNS).
NATO
valstybių
už
rems.
•
130 mln. litų, tvirtino R. Pak
gyvename Lietuvoje artėjant dėl 'Mažeikių naftos' sėkmės,
tai „Beryl", pistoletai, du kul sienio reikalų ministrai pa
vyriausybė,
valdanti valstybės
Tai
sakoma
trečiadienį
Flo
sas.
rinkimams", spaudos konfe ir tikiuosi, kad jie ras galimy
kosvaidžiai PK, taip pat 11 ra sveikino devynių kandidačių į rencijoje vykusio Šiaurės At
akcijas
„Mažeikių
naftoje",
Tačiau verslo projektų kon
rencijoje ketvirtadienį sakė bių turėti racionalesnį požiū
dijo stočių, keli tūkstančiai sąjungą Vilniuje paskelbtus lanto tarybos baigiamajame sultantas A Abišala tvirtino, neužtikrina Lietuvos siekių
premjeras Andrius Kubilius.
rį", ketvirtadienį sakė konser šaudmenų, šilumą išlaikan
įsipareigojimus tęsti euroat- pareiškime.
jog liberalai kritikavo ne patį atstovavimo ir gynimo „Ma
Anot jo, kritika sutampa su vatorius A. Kubilius.
tys indai maistui, medikamen lantinės integracijos pastan
NATO
užsienio
reikalų
mi
projektą, o savo susigalvotas žeikių naftoje", iki šiol net
Premjeras teigė nuogąs tų rinkinys.
„viena partija, kurios reitin
gas ir patvirtino, kad NATO nistrai sveikina valstybių kan schemas, modelius ir „pseudo- nesugebėta paskirti asmens,
gas praėjusį rudenį pašoko dėl taująs, kad veiksmingai vyks
didačių išsakytus įsipareigo realybę". A Abišala pripažino, kuris atstovautų vyriausybei
vyriausybės sutarčių su *Wil- tančias amerikiečių ir rusų de
jimus vykdyti Narystės veiks jog „Mažeikių nafta" patyrė santykiuose su „Mažeikių naf
Hams' ". A. Kubilius turėjo rybas, kai pereita prie verslo
mų planą (Membership Action nuostolių, tačiau, anot jo, ver ta".
galvoje Liberalų sąjungą, ku kalbos, gali įsipinti politika.
Plan,
MAP), tęsti reformas ir slo plane buvo numatytas apie
„Kol kas galima teigti tik
rios dabartiniai nariai — bu „Mūsų partija ir partijos pir
bendradarbiavimą
bei reiškia 90 mln. litų nuostolis, taigi, tai, kad senasis verslo planas
Vilnius, gegužės 25 d. basadoriui Vladimir Garkun.
vęs ūkio ministras Eugenijus mininkas (Vytautas Landsber
UR viceministras Vygaudas pasitenkinimą dėl pažangos, nuostoliai yra mažesni nei yra atmestas ir pradedamas
Maldeikis ir buvęs finansų gis — BNS) visą laiką nuosek (BNS) — Baltarusija pareiškė,
Ušackas
susitikime pareiškė, siekiant plano tikslų.
visiškai naujas etapas. Įdomu
planuota.
ministras Jonas Lionginas — liai buvo už tai, kad 'Mažeikių kad Lietuvą papiktinęs 1991
kad
sprendimas
paskirti
gene
Florencijos
susitikime
pa
metų
sausio
13-sios
sąmoks
Liberalų sąjungos atstovų būtų įvertinti, kaip naujasis
pernai rudenį atsisakė pasi naftos' projekte yra labai svar
rolą
V.
Uschopčiką
gynybos
modelis ir strategija siejasi su
tvirtintas
Vašingtono
„viršū
lininko
paskyrimas
gynybos
rašyti sutartis su „Williams". bus Rusijos bendrovių daly
*
Europos
Sąjungos
val
ministro
pavaduotoju
neatitin
'Mažeikių
naftos' akcijų par
nių"
susitikimo
sprendimas,
viceministru
„neturėjo
politi
vavimas ir garantijos, kad
• T r e č d a l i s Šilutės rajono 'Mažeikių nafta' visą laiką bus nio atspalvio" ir neturėtų pa ka geros kaimynystės santy kad NATO rengiasi priimti s t y b ė s paskelbė išvadą, jog davimo sutartimis", sakė E.
nebereikia tolesnių derybų su Maldeikis.
kių dvasios ir gali turėti nei naujas nares.
tarybos n a r i ų surinko pa aprūpinta nafta", tvirtino A. bloginti dvišalių santykių.
Lietuva
pagal penkis derybų
rašus po nepasitikėjimo pa Kubilius. Anot jo, vyriausybė
„Praėjus metams po Čekijos,
Pasak R. Pakso, vyriausybė
Kaip skelbta, Lietuva šią sa giamos įtakos tolesnei dvišalių
skyrius,
ir
derybos pagal juos „Mažeikių naftai" yra suteiku
reiškimo tekstu Šilutės rajo visą laiką nuosekliai siekė il vaitę perspėjo kaimynine Bal santykių plėtrai.
Vengrijos ir Lenkijos priėmi
no merui, 52 metų Naujosios galaikių susitarimų dėl naftos tarusiją, kad taikių Lietuvos
Šis paskyrimas taip pat mo, mes esame dar tvirčiau gali būti pirminiai laikomos si apie 2.4 mlrd. litų paskolų,
sąjungos Šilutės skyriaus va tiekimo.
kaip
gyventojų žudynių organizavi sukėlė labai neigiamą Lietu įsitikinę, kad mūsų sprendi baigtomis. Taip įvertinti Sta todėl kyla klausimas,
dui Algirdui Balčyčiui. Pa
mu įtariamo generolo Vladimi vos politikų, visuomenės ir mas plėstis buvo svarbus stra tistikos, Mokslo ir mokslo ty nuostolingai dirbanti „Mažei
reiškimas turėtų būti svarsto
teginis sprendimas sąjungai ir rimų, Švietimo ir mokymo, kių nafta" šias lėšas sugebės
paskyrimas žiniasklaid^s reakcija.
* S o c i a l i n ė s apsaugos ir ro Uschopčiko
mas kitam rajono tarybos po d a r b o ministrei Irenai De Baltarusijos gynybos vicemi
saugumui. Bendros užsienio ir saugumo grąžinti. A. Abišalos tvirtini
Gynybos viceministru V. Us- euroatlantiniam
sėdyje. Bet iš anksto paskelb gutienei nepavyksta rasti nau nistru gali pakenkti valstybių chopčikas buvo paskirtas pra Trys valstybės, į NATO įsto politikos, Mažų ir vidutinių mu, vyriausybės paskola „Ma
toje būsimojo tarybos posėdžio jo „Sodros" vadovo. „Respub santykiams.
ėjusį penktadienį, Baltarusijos jusios 1999 metais, nebus pa įmonių skyriai. Derybose su žeikių naftai" šiuo metu yra
Lietuva jau
svarsto 1.7 mlrd. litų, tačiau jis pripa
darbotvarkėje nėra numatytas likos" (05.25) teigimu, prieš
Anot ketvirtadienį paskelbto prezidento Aleksandr Luka skutinės", teigiama dokumen ES
mero atstatydinimo ar pasi porą savaičių iš pareigų at Baltarusijos ambasados Vil šenka įsakymu. Iki tol genero te. Pasak jo, „Sąjunga tikisi Konkurencijos politikos, Kul žino, kad nuostolingai dirban
tikėjimo juo patiknnimo klau leidus buvusį „Sodros" vadovą niuje pranešimo spaudai, „šis las leitenantas vadovavo Bal ateityje pakviesti naujas tau tūros ir audiovizualinės politi ti įmonė negalės grąžinti pas
simas. Rajono tarybos nariai, Vincą Kuncą, iki šiol jo vieta paskyrimas neturi politinio at tarusijos armijos 5-jam Bo- tas, kurios nori ir gali prisiim kos, Išorinių santykių skyrius. kolų.
nuo gegužės pradžios sekę neužimta. I. Degutienė žadėjo, spalvio ir neturėjo tikslo su bruisko korpusui.
ti narystės prievoles ir įsi
* Šveduos b e n d r o v ė s
„Todėl yra daroma viskas,
skandalą dėl A. Balčyčio ne kad kandidatas bus žinomas kelti įtampą Baltarusijos ir
a t s i s a k y m a s kad įmonė pradėtų dirbti pel
V. Uschopcikas, kuriam da pareigojimus, ir kai NATO nu „VattenfalT
teisėtai savo įmonėms pasis šios savaitės pradžioje, o dien Lietuvos santykiuose". Kaip bar 54-eri, Lietuvoje yra pa tars, kad jų priėmimas pasi investuoti į „Kauno energiją" ningai. Deramasi su naftos
kirtų lėšų iš uragano nuostro- raščiui prisipažino, kad rasti sakoma pranešime, naujasis trauktas kaltinamuoju anti tarnautų bendriesiems sąjun miesto vadovams tapo stipriu tiekėjais dėl garantuoto tieki
lių kompensavimo fondo, yra tinkamą žmogų šioms parei viceministras
„derins
tik valstybinio 1991 metų sausio gos politiniams ir strategi galvos skausmu, nes bergž mo, daroma ir planuojama to
nustebinti tokios darbotvar goms sudėtinga. „Prikalbinti techninius ir mokymo klausi 13-sios sąmokslo byloje. 1994 niams tikslams ir padidintų džiai belaukiant švedų investi lesnė rekonstrukcija, moder
kės. A. Balčytį, pažeidusi labai sunku, nes su visais kal mus". Anot pranešimo, Balta metais Lietuvos Generalinė bendrąjį Europos saugumą ir cijų, Kauno energetikos bend nizuojama gamybos veikla bei
viešųjų ir privačių interesų de bant iškilo pagrindinis — atly rusija „mažiausiai suintere prokuratūra kn ipėsi į Balta pastovumą".
rovė dar giliau įklimpo į nuos tvarkomas įmonės valdymas",
rinimo įstatymą, tuo sukom ginimo — klausimas", tvirtino suota kurti politinę įtampą su rusiją, prašydama išduoti V.
Praėjusią savaite Vilniuje tolių ir skolų liūną, tikina sakė A. Abišala.
promitavusį skyrių ir sąjungą, L. Degutienė. Nė vienas kal kaimynine valstybe ir reiškia Uschopčiką. be: gavo neigia susirinkę Lietuvos, Latvijos, „Kauno diena" (05.25). „Vatparagino atsistatydinti Naujo bintas asmuo neišsigando ad viltį, kad minėtas faktas nepa mą atsakymą. Kaltinimai jam Estijos, Slovėnijos, Slovakijos, tenfall" po metų vilkinimo pa
KALBNDORIU8 "
sios sąjungos
pirmininkas ministravimo problemų, ta darys įtakos susiklosčiusiam Lietuvoje nepanaikinti.
Rumunijos, Bulgarijos, Make sitraukus iš Kauno šilumos
Arturas Paulauskas. Bet jis čiau nė vienas su siūlymu ne produktyviam dviejų
šalių
Gegulė. 26 d.: švt. Pilypas Neri;
V. Uschopcikas vadovavo donijos ir Albanijos UR mini ūkio modernizavimo projekto,
Šiam reikalavimui nepakluso. sutiko: „Vos sužinoję, koks at bendradarbiavimo pobūdžiui". Vilniuje dislokuotos sovietų strai ir viceministrai paskelbė Kauno vadovams lieka tik dvi Algimantas. Eduardas, Milvyde, Ve
jas, Vilhelmina.
Pagal statutą po nepasiti lyginimas, iš karto sako: Ne".
Lietuvos susirūpinimas dėl armijos motošaulių divizijai, pareiškimą, kuriuo paragino išeitys — derėtis su Prancūzi
Gegutei 27 d-: Sv. Augustinas i8
kėjimo pareiškimo meras turi Ministrė nesutiko pasakyti
V. Uschopčiko paskyrimo pir kurios tankai 1991 metų sau sąjungos valstybes 2002 me jos bendrove „Dalkia" arba Canterbury; Brunonas, Genadijus,
dvi savaites laiko parengti at žmonių, kuriems šios pareigos
madienį perduotas į URM sio 13-ją traiškė beginklius tais priimti sprendimą dėl to skelbti naują įmonės pertvar Leonora. Neringa, Virgaudas, Žy
sakymą.
kymo konkursą.
>EIU>
buvo siūlytos, pavardes. 'Eit». iškviestam Baltarusijos am žmones prie televizijos bokšto. lesnės NATO plėtros.
mante.

Lenkijos d o v a n o t a ginkluotė
perduota Lietuvai

„Pinigų plovimas" Mažeikiuose
— rinkiminis „triukas"

NATO ministrai sveikina
Vilniaus konferencijos
nutarimus

Baltarusija su Lietuva nori
išlaikyti gerus santykius

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

50-sios Š. AMERIKOS SPORTO
ŽAIDYNĖS BALTIMORĖJE
Baltimorės ..L.etuv.ų atletų ta šiose sporto šakose: moterų
klubas", ne: Į nrę—riiri na- tinklinis, moterų krepšinis,
riais. :ac:.= _ ;>e—s.: vykosia- vyrų tinklinis,
vyrų A ir B
m e mprinian r ŠALFAS s-gos krepšinis, j a u n i ų krepšinis,
s u v a r i i v : - ; apsaemė suruošti stalo tenisas, r a n k ų lenkimas,
ister.r.r.- 50-sias Šiaurės Ame pneumatinis š a u d y m a s , šach
rikos L.;:_•.;_ srvrro iaidynes matai ir kėgliavimas. Rung
tynės vyko penkiose skirtin
2000 ~ . cecuzes 5-" d.
gose
salėse. Krepšiniui ir
N r Į ^ u s u s Bahimoves lietu
tinkliniui
teisėjavo profesio
viu telkinys r.e kartą įrodė ga
lis nuveikti didelius darbus. nalai teisėjai. Sąlygos rungty
Kasmet čia ne vien lietuviai, nėms buvo labai geros, gal tik
bet ir amerikiečiai džiaugiasi lietuvių salėje stalo tenisas
puikiomis Lietuvių dienomis neturėjo p a k a n k a m a i apšvie
iš arti ir toli sutraukiančiomis timo. Gintaras Buivys buvo
tūkstančius lankytojų. J a u ke puikiai paruošęs tainklapį
letas metų Lietuvon siunčia (WEB page), kuriame iki
mi talpintuvai šalpos. Šis tel smulkmenos buvo pažymėta
kinys turi ir didžiulius Lietu ne vien žaidynių informacija,
vių namus su didele sale ren bet ir žemėlapiai kaip nuvykti
giniams, biblioteka, muziejum į skirtingas sporto sales.
ir baru, o penktadienių vaka- |
rais galima net lietuviška va
kariene pasigardžiuoti. Nuo
1948 m. vedama lietuviams
Radijo valandėlė, kurios da
bartinis vedėjas yra Kęstutis
Laskauskas. Nuostabūs dar
bai atliekami šiame negausia
me lietuvių telkinyje. Šios žai
dynės irgi nebe pirmosios
ruošiamos Baltimorės „Lietu
vių atletų klubo". Šis klubas
suruošė ir 31-sias žaidynes
1981 m. gegužės 15-17 d.
Sekant Žaidynių istoriją,
pačios pirmosios Š. Amerikos
Lietuvių sporto žaidynės 1951
m. buvo praverstos Toronte,
tuo metu vadintos Kanados ir
JAV olimpiada. Metų slinkty
je Fizinio auklėjimo ir sporto
komitetas (FASK-as) pasikeitė Jubiliejinių 50-jų ŠALFASS-gos
žaidynių, Baltimoreje vykusių l.m.
į ŠALFAS sąjungą. Žaidynės gegužes 5-7 d., leidinio viršelis, pa
buvo rengiamos kasmet dau puoštas spalvotu tų žaidynių ženk
giausiai didesniuose telki lu. Leiduų paruošė ir redagavo Al
niuose. J o s sutraukdavo šim girdas Veliuona.
t u s sportininkų iš įvairių JAV
J u b i l i e j i n i s leidinys
ir Kanados vietovių. Laiko
Jubiliejinėms žaidynėms pa
tėkmėje
mažėjo
komandų, žymėti buvo išleistas patrauk
sporto darbuotojų, kai kurios lus leidinys su Žaidynių prog
sporto šakos labai nukentėjo rama. Leidinį kruopščiai ir
— ypač tinklinis. Tačiau spor profesionaliai paruošė Algir
to veikėjai nenuleidžia ran das Veliuona. Pirmas šio leidi
kų, dirba ir toliau. Naujų emi nio puslapis prabyla sveikini
grantų banga sukūrė kelis mu:
naujus klubus — „Liepsną",
„Mieli svečiai sportininkai,„Krantą", „Griaustinį", o ki
ės! Baltimorės Tietuvių atle
t u s — tokį kaip Vašingtono
tų klubas' ir visi Baltimorės
„Vėją" — atgaivino. Priaugo
lietuviai nuoširdžiai ir bro
daug j a u n ų mergaičių ir ber
liškai sveikina jus, suvažia
niukų krepšininkų, taip, kad
vusius į 50-sias Jubiliejines
pravesti jiems krepšinio pir
Šiaurės Amerikos Lietuvių
menybes jau reikia atskirų
sporto žaidynes..."
j a u n u č i a m s žaidynių. Šven
Šiame leidinyje matoma ir
čiant šį sukaktuvinį auksinį
LR
prezidento Valdo Adam
jubiliejų reikia sveikinti visus
kaus
nuotrauka su jo asme
tuos, kurie nenuilstamai dir
niškais
pasiekimais sporte.
bo treniruodami, organizuoda
Gaila
tik,
kad jo sveikinimas
mi ir patys sportuodami.
nepateko į šį istorinį leidinį ir
Šios Žaidynės sutraukė dau buvo Žaidynių uždarymo metu
giau 300 žaidėjų. Rungtyniau žodžiu perduotas Rimo Dirvo-

50-jų Jubiliejinių ŠALFAS s-gos žaidynių, Baltimoreje vykusių š.m. gegužės 5-7 d., Vyrų krepšinio I vietą
laimėjusi New Yorko „LAK" komanda. Priekyje klupo iš k: ŠALFAS s-gos JAV Rytų apygardos sporto vadovas
Pranas Gvildys su žaidynių organizacinio komiteto atstovais — Vaclovu Laukaičiu, Vincu Dūliu ir Algirdu Ve
liuona Žaidynių uždarymo metu gegužės 7 d.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

nio. Leidinyje išspausdinta
Baltimorės miesto mero Mar
tin CMalley proklamacija, ku
rioje j i s sveikina Baltimorės
„Lietuvių atletų klubą", iške
lia Lietuvių namų ir Lietuvių
muziejaus reikšmę ir skelbia
2000 m. gegužės 5-7 d. „as
50th Lithuanian Athletic Ga
mės of North America Days"
in Baltimore. Gauti ŠALFAS
s-gos c.v. pirm. Audriaus Ši
leikos, taip pat ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Baltimorės
apylinkės pirm. Vytauto Eringio sveikinimai. Paskutinis
sveikinimas šiame leidinyje
atsiųstas iš Australijos, tai
Lietuvos Tautinio olimpinio kto a t a š ė Antano Laukaičio.

karštą vakarienę.
Sekmadienio rytą Šv. Alfon
so parapijos bažnyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios, kuriose
giedojo Baltimorės „Dainos"
choras. Gaila, kad tuo pat lai
ku vyko krepšinio rungtynės.
Įvyko ir Žaidynių uždarymas
vadovaujant Vaciui Laukai
čiui. Buvo įteikti medaliai,
trofėjai, oet auksine spalva
nudažyti krepšinio kamuoliai.
Per uždaromą žodžiu sveikino
LB Baltirąorės apyl. pirm. Vy
tautas Erjr.gis ir „Lituanicos"
krepšinio /adovas Rimantas
Dirvonis.
Trumpi i apie rungtynes
ii u ž d a r y m ą
Nebuvo įmanoma stebėti vi
sų sporto šakų varžybas. Ma
lonu buv: stebėti tinklinio
rungtynes ąMoterų grupėje bu
vo tik dV: komandos — Bal
timorės Atletų" klubo „Vilko"
komanda ir Bostono „Gran
dis". Abi komandos žaidė pa
sigėrėtina, kiekviena iškovojo
po setą,('let Bostonui teko per
galė t r a t a m e sete. Vyrų nu
galėtojai tapo Kalifornijos
„Banga", kurioje nenuilstamai
žaidžia i ir komandą puošia
tinkliniame Zita Kuliešytė. Ne
buvo įmanoma stebėti ir visų
krepšinio komandų žaidimo,
tačiau vsos komandos sten
gėsi ir lošė entuziastingai su
aiškiu ncru laimėti.

Šalia Baltimorės „Atletų"
klubo istorijos išspausdinta ir
išeivijos sporto apžvalga bei
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir Sporto s-gos
išsivystymas. Šią istorinę me
džiagą paruošė Sigitas Kra
sauskas. Leidinyje sukaupta
nemažai istorinių įvairių klu
bų nuotraukų, išvardinti kiek
vienų metų Žaidynių vyrų
krepšinio laimėtojai ir daug
kitos informacijos.
Žaidynių organizatoriai
ir renginiai
Jubiliejinis leidinys liudija
kiek darbo ir laiko pašventė
Žaidynių organizacinis komi
tetas: Vincas Dūlys, Vytas
Brasauskas, Vytautas Dūlys,
Vyrų B klasėje kovėsi net 14
Augustinas Uleckas, Gintaras
komandų Pergalę nusinešė
Buivys, Nerimantas Radžius,
Čikagos Lituanica" nugalė
Viktoras Sajauskas, Antanas
dama Čikagos „Nerį" 65:54.
ITleckas, Algirdas Veliuona,
Nors rezultatai nebuvo aukšti,
Vaclovas Laukaitis, John Po
tačiau žaidime buvo keletas
cius ir Charles Loskarn.
gražių ir įtemptų akimirkų.
Prie organizacinio k-to pri Buvo gera matyti ir atsikū
sidėjo daug kitų darbuotojų rusią Vašingtono „Vėjo" ko
puikiai atlikusių savo parei mandą, vadovaujamą dr. Vid
gas, pvz., sportininkai ir ste manto Petraičio. Nors šie vy
bėtojai galėjo nusipirkti mais rai iškovo.o tik šeštą vietą, bet
to ir gėrimo sporto salėse.
atrodo, kad su šiuo nauju va
Penktadienį buvo suruoštas dovu klubas darys pažangą ir
susipažinimo vakaras Lietu plės savo sportinę veiklą.
vių namuose. Šeštadienį įvyko
Aukščiausio lygio žaidimas
Žaidynių vakaras — šokiai su
buvo pa-iektas baigminėse
puikiu orkestru. Kiekvieną
rungtynėse, k u r A klasėje su
vakarą buvo galima gauti
sitiko New Yorko Lietuvių
„Atletų" klubas prieš Toronto
„Aušrą". Laimėtojais
tapo
New Yorko „LAK", nugalėjęs*
„Aušrą" 109:91. Čia buvo gali
ma matyti Dariaus Songailos
jau profe> onalų žaidimą.
Gaila, kad vietinių stebėtojų
buvo tik turelis, o iš artimo
Vašingtor., vos keli. Gaila,
kad spor: stebėtojų entuzias
tų nedau. o juk sportas įro
do, kiek ; davė jaunimo pas
katinimo išlikti lietuviškoje
veikloje, -jkurti lietuviškas
šeimas ir tęsti sportinę veiklą,
kad jų v;i;--.ai ir vaikaičiai ne
nustotų s.i o lietuviškų šaknų.
Todėl
k, ečiame
Lietuvių
Bendruoru-nę ne vien mora
liškai skavnti, bet ir finansiš
kai remti >; sportinį judėjimą,
aplankyti -porto sales ir susi
pažinti si, sportuojančiu jauni
NPW Yorko ,.Lietuvių atletų klubo" moterų krepšinio komanda laimėjusi I vieta S.m. gegužės 5-7 d, Baltimoreje
mu irji visokeriopai remti.
Nuotr Elvyros Vodopalienės.
vykusiose 50 metų Jubiliejinėse S Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse.

REZULTATAI
Krepšinis Vyrų A —
Dalyvavo — Čikagos „Litua
nica", NY „LAK", N J „Lieps
na", Philadelphios „Aras", To
ronto
„Aušra",
Baltimorės
„Lietuvių atletų klubas".
1 vieta — NY „LAK" 109 —
Toronto „Aušra" 91
2 vieta — Toronto „Aušra"
3 vieta — Čikagos „Litua
nica"
K r e p š i n i s Vyrų B —
Dalyvavo — Čikagos „Litua
nica", Čikagos „Griaustinis",
Čikagos „Neris", Clevelando
„Žaibas", Detroito „Kovas",
Hamiltono „Kovas" 1 ir 2 ko
mandos, NY „LAK", Philadel
phios „Aras", Toronto „Aušra",
Toronto „Vytis", Vašingtono
„Vėjas", Baltimorės 1 ir 2-ra
komandos.
1 vieta — Čikagos „Lituani
ca" 65 — Čikagos „Neris" 54
2 vieta — Čikagos „Neris"
3 vieta Hamiltono „Kovas"
Krepšinis Jaunių A —
Dalyvavo — Čikagos „Litua
nica", Clevelando „Žaibas",
Hamiltono „Kovas", Toronto
Aušra" 1 ir 2-tra komandos.
1 vieta — Čikagos „Lituani
ca" 61 — Hamiltono „Kovas"
47
2 vieta — Hamiltono „Ko
vas"
3 vieta — Toronto „Aušra"
Krepšinis Moterų/jaunių
A — mergaičių —
Dalyvavo NY „LAK", NY/
Phil, Toronto „Aušra"
1 vieta — New Yorko „Lie
tuvių atletų klubas" 75 — NY/
Phil. „Aras" 23
2 vieta — NY „Atletų" klubas/Phil. „Aras"
3 vieta — Toronto „Aušra"
T i n k l i n i s Vyrų A —
Dalyvavo Bostono „Gran
dis", Los Angeles „Banga" lT
Baltimorės „Atletų" klubas
1 vieta — Los Angeles
„Banga"
2 vieta — Bostono „Grandis"
3 vieta — Baltimorės ALK
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Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
_
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$66.00
$50.00
$38.00
Uisakaat i Lietuvą:
Oro pasta
$500.00
$250.00
Reguliariu pilsto
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų ' " $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Bi-ia«Hf
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

dis", Baltimorės „LAK" „Vilko"
komanda
1 vieta — Bostono „Grandis"
2 vieta — Baltimorės LAK
„Vilko" komanda
R a n k ų lenkimo:
Vyrų (110+kg) 1 vieta — Ro
bertas Leonavičius B „LAK", 2
vieta — Joseph Ludvvig B
,XAK"
Moterų (70 kg) 1 vieta —
Sandra Leonavičius B „LAK",
2 vieta — Audrey Conners B
-LAK"
Pneumatinis šaudymas —
Dalyvavo 14 sportininkų:
vyrų, moterų ir jaunių. Buvo
šaudoma iš 4 pozicijų 10 met
rų nuotolyje.
Suaugusiųjų klasėje 1 vieta
— Tomas Dundzila, 2 vieta —
Gintaras Buivys B „LAK"
Jaunių klasėje 1 vieta —«.
Justinas Loskam B „LAK", 2
vieta — Christopher Leonavi
čius B „LAK"
Šachmatai:
1 vieta — Vytautas Nasvytis
Cleveland „Žaibas*
2 vieta — Edvardas Staknys
NY„LAK"
3 vieta — J o h n Pocius B
JLMT
Stalo tenisas
Vyrų vienetas;. 1 vieta —
Petras Sevelkovas; NY „LAK",
2 vieta — Alfredas Martinkus
N J „Liepsna"
Moterų vienetas — 1 vieta
Eglė Sidabrienė NY „LAK", 2
vieta Alanta Brazauskienė B
„LAK"
Mergaičių vienetas — 1 vie
ta Justina Ivaskaitė NY
„LAK", 2 vieta Marta Grocaitė
NY„LAK"
Senjorų vienetas — Alfredas
Martinkus N J „Liepsna", 2
vieta Česlovas Kiliulis Bosto
no „Grandis"
Vyrų dvejetas — 1 vieta
Martinkus - Morkvėnas iš NJ
„Liepsna", 2 vieta Gauba - Ki
liulis Bostono „Grandis"
Kėgliavimas — 1 vieta
Narimantas Radžius
Tinklinis Moterų A —
Padėka Žaidynių organiza
Dalyvavo Bostono „Gran- ciniam komitetui ir visiems

EUG&E C. DECKER. DOS, P.C.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn. IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tei. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfctory Hitą, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EDMUNDAS V0NAS,

MD.,S.C.

Specialybė - vidaus ligų gydytojas
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tai. 773-220 8886
valandos pagal sueHartma.

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, HickoryHite, IL

1'mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
T64. (708) 598-4065
Valandos pagal susitarimą
ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0080
3825 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

prisidėjusiems prie šių istori
nių 50 metų švenčiančių ŠA
Lietuvių žaidynių Baltimoreje
ir kaip antrajame leidinio pus
lapyje parašyta ...„Lai ir toliau
sportinis judėjimas tejungia
mūsų gretas: Aukščiausiojo
padedami, stengsimės išlaiky
ti savo širdyse gaivią Tėvynės
meilės ugnį ir išlikti tikrais
jos sūnumis ir dukromis". To
linkime su sportišku „Valio"
sportininkams,
organizato
riams ir sporto darbuotojams!
Elvyra Vodopalienė

Bostono ..Grandis" moterų tinklinio komanda laimėjusi I vieta Baltimoreje s.m. gegutes 5-7 d vykusiose 50-a*
Siauros Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse
Nuotr Elvyros VodopeJJeejė*

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 26 d , penktadienis
jos giminaičių, tikrųjų ir ne
tikrųjų brolių bei seserų, taip
Danutė
Bindokienė
t įtėvių ir įvaikių santuoka,
norma grindžiama ne tik
GINTARIJA SAMAJAUSKAITĖ
medicinos, bet ir moralės nu
ostatomis.
Tiek Jungtinių Amerikos kos taisyklėse net neužsimin „Kaip žmogus, šią teisės nor
Tačiau, kita vertus, teisinių
Valstyų, tiek Lietuvos teisinė ta apie teisėjo diskvalifikacijos mą vertinu neigiamai, nes ji
sprendimų
negalima grįsti
je sistemoje teisėjo elgesys yra galimybę, jei teisėjas ar jo ar prieštarauja moralei ir svei
vien
moraliniais
argumentais,
„Svarbu verslas ir pinigai; lio akyse pašlijusi gerą Rusi
reglamentuojamas nustatyto timi giminaičiai turi tam tikrų kam protui, tačiau, kaip teisė
vadovautis
vien
protu,
sąžine,
demokratija
gali palaukti: jos vardą, kad jis sudrebintų
mis etikos taisyklėmis. Pirma asmeninių
interesų bylos jas, esu priverstas ją taikyti*.
teisingumu
ar
kitomis
verty
nors
vyksta
laisvi
rinkimai, užsienio nuomonę, nustūmu
sis skirtumas, kuris labai aki baigmės atžvilgiu. Tik LR Kartais teisėjas, kritikuoja
bet prezidentp kandidatai vi sią rusų tautą į antraeilių, ar
vaizdus, — Lietuvos Respub CPK 19 str. yra reglamentuo mas už priimtą, švelniai ta bėmis ignoruojant galiojančias
suomet laimi; žiniasklaida net trečiaeilių, valstybių są
likos teisėjų etikos taisyklėse jami trys glausti teisėjo nuša riant, „keistą" sprendimą, tei pozityviosios teisės normas.
praneša tik tai, kas jai liepia rašą. Vienas pirmųjų šio už
teisėjų elgesio reglamentacija linimo pagrindai. Pastebėtina sindamasis apeliuoja į senovės Tačiau, nepavykus rasti atsa
ma; užsieniečiai mielai laukia mojo uždavinių yra užbaigti
nėra tokia detali ir konkreti tai, kad Lietuvos teisėjų elge romėnų maksimą — dura lex, kymo pozityviojoje teisėje, ar
ba
paaiškėjus,
kad
čia
patei
mi, kol jie laiko atviras pini konfliktus Čečėnijoje, kad šios
zuota, kaip Illinois valstijos sio teisinėje reglamentacijoje se lex. Ar iš tiesų toks „pateisi
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neteisingas,
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vien del to, malias vėžes — žinoma, būtų
(priimtos teisėjų elgesio tai nušalinimas", kuri tarsi ir su vienintelis galimas bet kokio
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šal
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o
naftos iš visiškai pavaldus Kremliui.
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Tokį
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cial Conduct).
lyvaujantys asmenys turi ži į šį klausimą gali būti nevie
Apie autorę
ralės
nuostatose.
ratinės
Rusijos
žodinį
portretą
mos
„skirtingos žaidimo tai
nareikšmis,
priklausomai
nuo
„Illinois Code of Judicial noti, ar teisėjas gali turėti tam
Gintarija Samajauskaitė — piešia gegužės 20-osios ,,The syklės": nors kai sritys galės
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atkreipti
teisės
ir
moralės
santykio
tikrų
asmeninių
interesų
by
Conduct" ypač detaliai yra
Vytauto Didžiojo universiteto
pasilaikyti rinktus guberna
reglamentuojamas teisėjo ir los baigmės atžvilgiu, ir pa klausimu pasirinktos pozici dėmesį į tai, kad negalima Kaune Teisės-filosofijos fakul Economist" žurnalas.
torius
ir kitus savivaldybės
Prezidentas
Vladimir
Putin,
įstatymų
leidėjo
laikyti
absojos.
reikšti
teisėjui
nušalinimą;
o
byloje dalyvaujančių asmenų
teto doktorantė.
Jos disertaci- maždaug mėnesiui praėjus po pareigūnus, svarstomi planai
liūčiai
neklystančiu,
absoliu
.__
sąvoka,
kad
teisėjas
pats
save
Akivaizdu, kad pozityvioje
elgesys, kaip teisėjas turi elg
nagnnėjama tema, susyu- oficialaus savo pareigų perė Čečėnijoje įvesti ir bent dvejus
tis ne tik teismo posėdžio turi nušalinti, net ir nemini teisėje ne visada galima rasti čiai sąžiningu ir absoliučiai Joje
8 l s u teu5mu
^endun^is, tei- mimo, rodo aiškius ženklus ne metus išlaikyti specialius,
metu, bet koks jo elgesys turi ma nei vienoje teisinėje teisė atsakymą, kaip išspręsti bylą. protingu. Pozityviąją teisę ku- sėtumu ir teisingumu.
Nuo
būti su bylos asmenimis, kai jų elgesio reglamentacijoje. Tad moralė tampa vieninteliu ria žmonės ir jie dažnai klysta gegužės 1 d. Gintarija visą tik rusų tautai, bet visoms Ne Kremliaus parinktus, valdi
priklausomų valstybių san ninkus.
errare
humanum
est.
Dar
dau
nevyksta bylos nagrinėjimas Tuo tarpu „Illinois Code of Ju šaltiniu, iš kurio turi semtis
stažuojasi
Cook draugos narėms, kad Krem
mėnesį
giau,
įstatynų
leidėjas
gali
ne
dicial
Conduct"
yra
pirmiausia
Prezidento griežta taktika
ne tik pozityvioji teisė, bet ir
teismo posėdžių salėje. Akcen
County (apskrities) Circuit lius valdžią tvirtai paima į vis tik turi pritarimą rusų
tik
kad
klysti,
bet
ir
veikti
reglamentuojama,
kada
teisė
teisėjas, aiškindamas ir taiky
tuotina tai, kad Illinois valstiCourt. Kai stažuotoja, ji kartu
jos Teisminio elgesio kodekse Jas Pa t e s a v e t u r i nušalinti damas pozityviąją teisę, kai nesąžiningai, neteisingai ar dirba su teisėja Jennifer Dun- savo rankas. Dabar valdžia tautoje, kuriai iš esmės nusi
nėra kitų šaltinių, kuriais re absurdiškai. Galų gale įstaty can-Brice, kuri yra pagrindinė bus labiau centralizuota, turės bodęs „plūduriavimas pasro
teisėjui draudžiama aptarinėti n u o D v l° s nagrinėjimo.
Dar viena aktuali teisėjų el miantis galima racionaliai mų leidėjas gali „pamiršti" stažuotojų koordinatorė, nu daugiau galios ir įtakos vi viui", dar labai ryškus po kone
bylą tik su viena bylos puse,
gesio
tema — dovanų ir kitų išspręsti bylą. Teisę ir. teismo vieną iš pagrindinių demokra kreipianti Gintarija dirbti su soms kasdienybės bei politikos dešimt metų demokratinės
apie tai nepranešus kitai bylos
santvarkos. Net 81 proc. gy
paslaugų
tema. „Illinois Code sprendimą, neturinčius mora tijos taisyklų — įstatymas kitais teismo teisėjais. Kartu sritims.
pusei, taigi vadinamos „ex
saisto ir pat, įstatymų leidėją
ventojų
remia Putin politiką ir
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ne
tušti
žodžiai,
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pagrindo,
visuomenė
ver
of
Judicial
Conduct"
yra
nu
parte Communications" yra
Geges 8uim ligent latorem). aptariamos bylos, kurios pa lima matyti ir iš praėjusią sa yra pasiryžęs „kiek paken
tins
kaip
niekuo
nepateisi
statytas
draudimas
teisėjui
uždraustos; nors yra numaty
Tad ar protnga būtų ginčyti, ruošiamos teismui, yra gali vaitę padarytų pakeitimų, kai tėti, net atsisakyti kai kurių
tos ir išimtys, kurios susiję su bei jo namuose gyvenantiems namą prievartą. Vadinasi, mo
kad iš esmės nėra potencialios mybė klausyti tų pačių bylų, Rusija buvo padalinta į sep asmeniškų laisvių", kol bus
teisėjo pagrįstu įsitikinimu, šeimos nariams priimti dova raliniais argumentais ne tik
grėsmės visiomenei kelerius susipažinti su teisine lite tynias administracines zonas, valstybėje atstatyta drausmė,
kad panaudojimas „ex parte nas. Lietuvos Respublikos tei reikia, bet ir privalu, gristi tei
ar daugiau netų būti neracio ratūra teismo bibliotekoje.
kiekvienai paskiriant prezi tvarka, nugalėta korupcija.
Communications"
nesuteiks sėjų etikos taisyklėse yra re sinę argumentaciją. Teismai
Gintarija sako, kad, besi dento parinktą administrato Tad su tautos pritarimu ir
nalaus,
neteisingo
ir
nesąži
dažnai
remiasi
nerašytais
sąlyginis
vienai pusei procedūrinio ar glamentuojamas
ningo įstatynų leidėjo įkaitei? mokant Vytauto Didžiojo u-te, rių. Jdomu, kad iš septynių Dūmos palankumu preziden
taktinio privalumo kitos šalies draudimas teisėjui priimti do principais, kurių nerastume
Logiškai mąstant, turėtų būti jiems dėstytojai iš Amerikos pareigūnų, penki yra susiję su tas Putin turi laisvas rankas
atžvilgiu. Tai, kad JAV teisė vanas: „Teisėjas negali priimti pozityviojoje teisėje. Nors daž
jėga,
svertai apsaugoti visuo pateikė žinias teoretiškai, o kariuomene ar saugumu. Ypač vykdyti savo reformas.
jas aptarinėja bylą tik su viso dovanų ir kitokių prielanku nai jie vadinami teisės princi
menę nuo absurdiškų įstaty dabar yra galimybė praktiškai vertas dėmesio asmuo, skirtas
Vis tik kyla daug abejonių
mis bylos pusėmis (o ne su vie- mo ženklų, gauti kreditų ar pais, tačiau iš tiesų tai yra
susipažinti, kaip teisėjai pasi administruoti
mų
leidėjo
sprendimų
ir
už
dėl
pernelyg optimistiškos Če
šiaurinėms
_na kuria nors jų, kitoms ne kitų paslaugų, jeigu tai daro moralės kanonai. Teisės prin
ruošia byloms, kaip jie bend
tikrinti
bent
minimalią
pozity
čėnijos
dramos
pabaigos.
pranešus), turėjau galimybę ma siekiant paveikti nagri cipai jie yra tiek, kiek taikomi
rauja su bylos šalimis ir kaip Kaukazo sritims. Tai genero Skeptikai prognozuoja, kad
viosios
teisės
ir
moralės,
racio
las Viktor Kazantsev, kuris
įsitikinti, atlikdama stažuotę nėjamos bylos eigą" (30 tai spręsti teisines problemas. Pa
nalių žmoniiį lūkesčių pusiau galiausiai vyksta bylos na dar neseniai vadovavo kari Kremlius su čečėnais nesusi
Čikagos Cook apskrities teis syklė). Toji sąlyga, mano nuo vyzdžiui, tokie principai yra
svyrą. Toks svertas turėtų grinėjimas teismo salėje.
nėms pajėgoms Čečėnijoje, doros nei per numatytus dve
me (Circuit Court of Cook mone, sudaro prielaidą atsi fraus omnia corrumpit (ap
Šią stažuotę suorganizavo taip pat priklausančioje šiai jus, nei per dvidešimt dvejus
būti teismai Tai reiškia, kad
gaulė
sunaikina
visus
teisi
rasti
įvairioms
manipuliaci
County).
prieš taikant pozityviosios tei VDU Teisės instituto direkto Kaukazo sričiai.
metus, nes ši tauta nesiruošia
Lietuvos Respublikos teisėjų joms, kai iškyla problema, ar nius padarinius); įstatymas
sės normai reikėtų jas įver rius Tadas Klimas, jam padėjo
pasiduoti Maskvos malonei ir
atgal
negalioja;
nemo
contra
teisėjas
priėmė
dovaną,
pasi
Prezidentui
Putin
nesunku
etikos taisyklėse nėra griežtai
Illinois
valstijos
apeliacinio
tinti
įvairiais
aspektais.
Tada
vykdyti nutarimus ir įgyven atsisakyti savo laisvės siekių.
reglamentuojamas draudimas ruošęs priimti dovaną davu factum proprium venire potest
teismo
teisėjas
Thomas
E.
galima
nustatyti,
ar
ncrma
dinti savo tvarką, nes Dūma Nepriklausomas karinių pa
teisėjui aptarinėti bylą tik su siems asmenims palankų (niekas negali ginčyti veiks
Hoffman
bei
Circuit
Court
of
yra
priimtina,
suderinama
su
šiuo metu Kremliui labai pa jėgų veiksmų stebėtojas Mask
vienos bylos puses asmenimis. sprendimą, nutartį ar nuo mo, kurį atliko pats savo nau
Cook County vyriausiasis tei
tam
tikra
visuomenės
pripa
dai,
padarinių);
niekas
negali
lanki. Prezidentui net suteik voje Pavel Felgenhauer nese
Taisyklėse tėra nustatyta, kad sprendį; ar priėmė dovaną, ne
žįstama vertybių sistema. Tai sėjas Donald P. O'Connell. Tai ta galia atleisti bet kurį iš 89 niai pabrėžė, kad pastaruoju
pelnytis
iš
neteisėtų
savo
turėdamas
intencijos
būti
su
„teisėjas turi vengti pokalbių
leidžia paaiškinti situaciją, pirmas kartas, kai į Ameriką Rusijos gubernatorių (nepai metu Rusijos kariuomenė ir
apie nagrinėjamą bylą su pro interesuotas tam tikra bylos veiksmų; neturi būti priešta
raujama gerai moralei ir ge kai formaliai) galiojanti pozity stažuotis atvyksta Vytauto Di sant, kad jie išrinkti laisvuose policija Čečėnijoje turėjo dau
ceso dalyviais ne teismo proce- baigme.
viosios teisei norma netaiko džiojo u-to doktorantai. Atei balsavimuose). Be to, guber giau aukų, negu pačioje karo
Taip pat norėčiau šiame riems papročiams, ir daugelis
.80. metu" (16 taisyklė). Taigi
ma praktiškai: neatitikdama tyje Gintarija planuoja tapti natoriai prarado teisę daly eigoje. Nepaisant Maskvos
reglamentuojamas vengimas darbe paminėti kitą, vis dėlto kitų. Pažymėtina, kad šie mo
visuotinai
pripažintų morali tarptautinės komercinės tei vauti aukštesniojo parlamento pastangų, Čečėniją parklupdy
nėra tolygus draudimui. Be to, pasitaikantį, Lietuvos teisėjų ralės kanonai įtvirtinti dauge
nių
vertybių
sistemos, ji ne sės advokatė.
sesijose. Vladimir Putin taip ti nebus lengva, o galbūt vi
yra žinomi atvejai, kai Lietu tarpe elgesio bruožą — mora lio valstybių teisėje. Moralinės
priimtina moralės aspektu.
siškai neįmanoma.
vertybės,
inkorporuotos
į
voje teisėjas savo darbo kabi lizuoti teismo procese daly
akivaizdžiai neteisinga, pilie pat panaikino vienintelę Rusi
konstituciją
ir
kitus
pozityvio
Bet Kremlius nesiliauja mė
nete kalbasi tik su vienos by vaujančius asmenis. Nors Lie
Gyvenimas rodo, kad pozity tinė teisėjo pareiga vadovau joje valstybinę aplinkosaugos
los pusės asmenimis, kitai pu tuvos Respublikos teisėjų eti sios teisės šaltinius, tampa ir vioji teisė, neturinti ryšio su jantis bendraisiais teisės prin įstaigą, motyvuodamas lėšų ginęs — gegužes 24 d. Rusija
kos taisyklėse draudžiama pozityviosios teisės principais. morale, verčia teisėją priimti cipais ir moralinėmis verty trūkumu. Dabar aplinkosau perspėjo Afganistaną, kad ne
sei nedalyvaujant.
Todėl pozityvioji teisė ne tik neteisingus, amoralius spren bėmis ieškoti teisingo sprendi gos reikalais pavesta rūpintis remtų Čečėnijos partizanų,
Kita detaliai reglamentuoja- teisėjui moralizuoti dalyvau
leidžia, bet ir įpareigoja, teis
ma „Illinois Code of Judicial jančius asmenis teismo pro- mo procese naudoti morali dimus. Tuo tarpu pati pozity mo ir net prireikus priimti Gamtos išteklių ministerijai, nesuteiktų jiems prieglobsčio
Conduct" teisėjų elgesio tema cese (13 taisyklė), vis dėlto tai nius argumentus. Tokiais at vioji teisė reikalauja, kad tei sprendimą contra legem, kuris kuri, pasak Greenpeace. praei ar ginklų — antraip Rusija
yra teisėjų diskvalifikacija. vyksta, ir tai tvirtina ne vie vejais moralės klausimas tam- sėjas vykdytų teisingumą (Lie veiktų įstatymų leidėją ir pri tyje pasižymėjo jokių saugumo turės imtis griežtų priemonių
ir prieš Afganistaną. I dialogą
Ypač konkretizuojama, kada nas teisininkas ar bylos daly ^a teisės klausimu, ir atvirkš tuvos Respublikos Konstituci verstų jį pozityvioje teisėje taisyklių nepaisymu.
netruko įsiterpti ir Vašing
Tačiau
daugiausia
dėmesio
jos
109
str.
1
d.).
Šis
pozityvio
ieškoti teisingesnių problemos
teisėjas pats save turi nuša vis, besilankantis Lietuvos čiai. Analizuojant pozityviąją
tonas,
primindamas Kremliui
kreipiama
į
prezidento
Putin
sios
teisės
tikslas
labai
aiškiai
sprendimo variantų. Tačiau
linti nuo bylos teisminio nag teismuose.
teisę galima rasti daugybę pa rodo neišvengiamą jos ir mo vis dėlto retai Lietuvos teismų politiką Čečėnijoje. (Prisimin neaštrinti padėties Kaukaze.
rinėjimo. Iš esmės tai yra susi
Kita aktuali, Lietuvos teisė- vyzdžių, kad teisės norma iš es
ję su teisėjo ar jo giminaičių jų praktikoje dažnai pasireiš- mės įtvirtina moralės nuosta ralės ryšį: net ir pozityviajai praktikoje pasitaiko, kad tei kime, kad ,jo nuopelnu" per Bijomasi, kad Čečėnijos atve
galimais tam tikrais asmeni- kianti, netgi galima sakyti, tą. Pavyzdžiui, LR SŠK 17 teisei esant neteisingai, teisė sėjas priimtų sprendimą vado nai rudenį buvo pradėtas nau jis neišsipiestų ir į kitas Kau
niais interesais, nagrinėjant dilema — tai teisės ir moralės straipsnyje draudžiama tiesio jas negali ignoruoti visuome vaujantis tik teisingumo prin jas karas su čečėnais.) Putin kazo respublikas, kurios dau
konkrečią bylą. Tuo tarpu Lie- dilema. Ne kartą teko girdėti sios aukštutinės ir žemutinės Uni nės visuotinai pripažįstamų cipu, reglamentuojamu LR jau ne kartą pabrėžė desiąs vi giau ar mažiau yra Maskvai
sas pastangas atstatyti pasau dar pavaldžios.
vertybių. Kai pozityvioji teisė Konstitucijoje.
tuvos Respublikos teisėjų eti- teisėjus viešai pripažįstant:

JAV IR LIETUVOS TEISĖJŲ ETIKOS
LYGINAMOSIOS ANALIZĖS BRUOŽAI

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS
ZARASŲ APSKRITYJE
RUSŲ IR VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS
Nr.ll
(Tęsinys)

PETRAS MATEKŪNAS

Su
kpt. Galminu dalyvavo Gardino, Lydos ir Gryvos pa
sitarimuose tarp gudų, lenkų ir latvių laisvės kovo
tojų. Vėliau, kai partizanų būrys, kuriam jis prik
lausė, išsiskirstė, apsigyveno Joniškyje, Biržų apskrity
ir ėjo bažnyčioje zakristijono pareigas. Dusetų komu
nisto buvo atpažintas, suimtas ir išvežtas į Sibirą, kur
buvo, kaip manoma, sunaikintas. Gimęs 1915 metais
Kundrotų kaime, Dusetų valsčiuje.
Vladas Mažiulis buvo 1941 m. rezistencinio sąjūdžio
dalyvis. 1943 m. įsijungė į Lietuvos laisvės armiją.
1944 m. rudenį lydėjo kpt. Galminą į Gardiną ir Lydą.
Suimtas Kaune, tardytas ir kalintas Zarasų kalėjime,
kur greičiausiai buvo sušaudytas. Gimęs 1911 m. Žukliškių vkm., Dusetų valsčiuje. Turėjo Lietuvos kariuo
menės vyresniojo puskarininkio laipsnį.
Jonas Zakarauskas — kilęs iš Deksnės kaimo, Anta
zavės valsčiaus. Iš pradžių buvo tapęs kęstutėnu, bet
vėliau perėjo į Lietuvos laisvės armiją. Jis su kpt. Gal

minu dalyvavo partizanų pasitarimuose Gardine ir
Gryvoje. Žuvo kautynėse, kurios įvyko 1948 m. Anta
zavės šile. Sunkiai sužeistą rusų kariai norėjo suimti
gyvą. Jis, nors ir labai silpnas, susisprogdino granata,
užmušdamas net 4 rusų kareivius.
Partizanų eilėse žuvo ir poetas bei dramaturgas Juo
zas Kuzma. V. Ramojus savo knygoje „Kritusieji už
laisvę" rašo:
„Kad Juozo Kuzmos patriotiniai eilėraščiai ir dra
mos nebuvo tik burbulas, bet nemeluotas jo širdies
žodis, liudija tai, kad, vos antrą kartą bolševikams
užėmus Lietuvą, jis su kitais išėjo į Lietuvos laisvės
kovotojų partizanų eiles ir čia išsilaikė iki 1949-1950,
kur jį ištiko partizano mirtis kovos lauke".
Jo kapas, kaip ir daug kitų partizanų, liko neži
nomas. Jis gimė 1912 metais Pažiegės kaime, Dusetų
valsčiuje. Mokėsi Antalieptės vidurinėje mokykloje.
Vėliau įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Bū
damas kariuomenėje pasireiškė kaip poetas — drama
turgas. Jo viena iš dramų, kuri pavadinta „Partizanų
daina" buvo pastatyta Panevėžio įgulos kariams, susi
laukusi didelio pasisekimo.
Jis parašė daug patriotinių ir kariškų dainų. 1936
m. drauge su Baliu Raugu buvo išleidęs eilėraščių rin
kinį „Balti balandžiai".
Ryšių palaikymas su kaimyninių
valstybių partizanais
Šioje srityje daug pastangų įdėjo kpt. Galminas.

Įdomus
demokratinės
Rusijos
portretas

1919 m. kovojo su bolševikais Daugpilio fronte. Šios
vietovės jam buvo gerai žinomos. 1944 m. rudenį vado
vavo net kelioms kautynėms. Su palyda buvo aplankęs
Gardiną ir Lydą. Tose vietose buvo susitikęs su lenkų
ir gudų partizanų vadais. Bet daugiausia ryšius pa
laikė su Latvįjos, kur slapstėsi jo brolis, laisvės kovo
tojais. 1947 m. grįždamas iš Latvijos, kur lankė Gryvos
ir Alūkštos partizanus Raudinės ir Suvieko miškuose,
pateko į spąstus. Įvyko kautynės, žuvo dalis jo paly
dovų, o jis pats buvo sužeistas į koją. Jo palydovas Ka
zys Šiura, kuris irgi buvo sužeistas, kpt. Galminą
paslėpė po žabais, šiaip taip pasiekęs sodybą, kurioje
turėjo pažįstamų, mirė. Jo lavoną paslėpę sniege, kad
nesurastų stribai. Ryšininkė nuvažiavo į tą vietą, kur
buvo paslėptas kpt. Galminas. Jį rado mirštantį, ne
tekusį daug kraujo. Buvo pradėjusi gangrenuoti koja.
Kpt. Galminą ryšininkė paguldė į roges, apdėjo medžio
šakomis ir, pastebėjusi, kad yra sekama stribų, sten
gėsi kaip galima greičiau pasiekti Čičirio ežerą ir
pabėgti. Bevežant kapitonas mirė. Temstant ir sniego
pūgoms siaučiant, partizanų ryšininkė užvažiavo ant
Cičiro ežero ir žvejų paliktoje eketėje kapitono lavoną
pakišo po ledu. Stribai ją pasivijo, bet rogėse nieko
neradę, išskyrus žabus, paleido.
Partizanų lavonų išniekinimas
Stribai siautė po visą Zarasų apskritį. Buvo žiaurūs,
turėjo sadistinių palinkimų, ypač Dusetų, Antazavės,
Antalėptės ir Imbrado valsčių stribai. Jie žuvusių par

tizanų lavonus kartais atveždavo į Dusetas ar į Anta
zavę ir išmesdavo — Dusetose prie Nepriklausomybės
paminklo, o Antazavėje — prie Nepriklausomybės
kryžiaus arba įmesdavo į pelkę, esančia tarp dviejų
kelių netoli bažnvčios.
Lavonai išgulėdavo net keletą dienų. Stribai, matyt,
norėjo įbauginti tėvus, gimines, visus gyventojus. Vė
liau juos paimdavo ir palaidodavo ne kapinėse, bet
laukuose, arba įmesdavo i pelkę.
Stribai savo žiaurumą parode dar 1945 m. žiemą,
kai per kautynes žuvo broliai partizanai Grasiai, kilę
iš Rakėnų kaimo, Dusetų valsčiaus. Stribai iš lavonų
išlupo akis ir jas padėjo šalia.
Žuvusių partizanu skaičius Zarasų
apskrityje.
Kiek žuvo Zarasų apskrity partizanu'.' J šį klausimą
sunku atsakyti. Daugiausia jų žuvo Pasartes apy
linkėje, nes toje vietoje jie smarkiai veikė, kaip ir An
tazavės šile, Dusetų girioje prie Šventosios upės kran
to ir kitose vietose.
Iš viso, kaip manoma. Pasartes srity žuvo apie 40
partizanų, kitose vietose — mažiau. Iš Vakarų, kaip
tikėjosi, jokios pagalbos nesulaukė. Žuvo karžygių
mirtimi, aplaistydami savo krauju brangiąją Lietuvos
žemelę. Jie žuvo. bet jų Tėvynes meiles dvasia pasiliks
gyva, ji bus mums kelrodis, kaip reikia mylėti ir auko
tis dėl savojo krašto, kurį vakariečiai pardavė už
judošiškąta.ka.
Rabaiga
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PRIIMKIME LIETUVIO
ATKAKLUMĄ KAIP DIEVO
DOVANĄ
AUDRONĖ VIKTORIJA ŠKIUDAITĖ
Seniai kirbėjo mintis, kad daigeliai, nes kiti juos nu
laikas nuraminti žmones, nes stelbė, užstojo saulę, atėmė
šiandien valstybėje nesaugu gyvybei reikalingą drėgmę. Jie
ne del išorinių jėgų veikimo, neatlaikė konkurencijos. Kaip
bet del nepamatuoto nerimo ir bebūtų gaila, bet taip duota
pasimetimo. Tik kur ta jėga, Pranokėjo, toks gyvybės įsta
kuri galėtų lietuvius supurtyti tymas.
— kaip panikon puolusią mi Jeigu žmogus nori būti ge
nią — gana plėšyti savo ir ar ras gydytojas ir daug dirba,
timųjų širdis. Kaip įtikinti atkakliai gina savo nuomonę,
žmones, kad nieko baisaus ne norėdamas įrodyti naują teo
vyksta: Lietuvoje veikia ta pa riją, mes jį suprantame ir pa
ti gamta, kuri veikia visą gy teisiname, sakome: jis nori bū
vastį žemėje. Tiesa, neįprasta, ti geras gydytojas, prisidėti Už kandidatus j JAV LB XVI tarybą ir Pasaulio Lietuviu Bendruomenes seimą Philadelphijoje balsuoja Laima
kad viskas taip staiga: vieną prie visuomenės progreso, at Bagdonavičienė. Balsus priima (ii kairės) Dainius Didžbalis, Vidmantas Ruksys ir Dalia Mironaitė.
dieną gali kalbėti, ką nori, da kovoti iš tamsos gyvybes, ku
Nuotr. Viktoro Kučo
ryti, ką nori. Mes tiesiog pa- rios iki šiol buvo pasmerktos mokrato popiežiaus Jono Pau goms parodė, kad laikinas jo nizacijos kartu, sukūrę koali
s i metėm nuo laisvės ir oro mirčiai. Bet štai politikoje liaus II LKDP krikščionys ne pasitraukimas buvo lemia ciją. Visuose trijuose viene
pertekliaus. Ir tie, kurie kal apie naujų kelių ieškotojus pasimokė lankstumo, komp mas, kaip vėjas nupūtė buvusį tuose yra pakankamai ryškių
ba, ir tie, kurie klauso. Dau mes atsiliepiame kitaip, ne- romiso ieškojimo.
autoritetą. LKDP tarybos po asmenybių, kurios, netgi par
giausia žmonės, o ypač seni, geranoriškai, netgi su pykčiu
Kita vertus, šį faktą galima sėdyje buvo santūriai priimtas tijų sąrašui nepraėjus 5 proc.
kenčia dėl politikų ginčų, dėl ir panieka: kaip jie drįsta priimti ir kaip krikščioniš jo kreipimasis, susitaikymo barjero, laimės vienmandatėse
partijų skilinėjimo. Norėčiau drumsti ramybę.
kosios demokratinės idėjos gy konferencijos LKDP valdyba apygardose. Kita vertus, lai
j uos-įtikinti, kad tai, ko nega
Štai nuo Lietuvos Krikščio vastingumo rodiklį. Šiandien, nepaskelbė, o balandžio 29 d. mėti vietas ar procentus rin
lima pakeisti, jie priimtų kaip nių demokratų partijos atskilo kada siautėja dvasinė anarchi įsikūrė Modentiųjų krikščio kimuose nėra vienintelis tiks
neišvengiamą dalyką ir nesi- dalis ir susikūrė dar viena ja ir liberalizmas, tai, kad Lie» nių demokratų sąjunga.
las, svarbu išlaikyti ir toliau
kankintų, nes juk kiekvienas šaka — modernieji krikščio tuvoje atsiranda jaunų inte
vystyti krikščioniškosios de
Šiandien,
ž
i
ū
m
t
atgal,
ma
turi savo nuomonę ir kiekvie nys demokratai. Katalikai lektualų, kurie nori dirbti šios
mokratijos ideologiją valstybė
nas laikosi savosios. Gyveni kenčia, rankas grąžo. Žinoma, ideologijos naudai, yra didelė tyti ir dar viena buvusio je. Niekas geriau doros ir visų
LKDP
pirminin
to
klaida.
Kie
me mes vaikus mokome būti būtų geriau, jeigu atsinaujini vertybė. Tai teikia vilties. Jau
kitų moralinių vertybių neap
atkakliais ir nepasiduoti, įro mas būtų įvykęs kitaip, bet niems, gabiems ir jau visuo tas charakteri jam neleido gins kaip krikščionys demok
dyti savo teisumą. Jeigu žmo faktas jau įvykęs. Šiandien ga menėje pastebėtiems politi įžvelgti partį cje vykusios ratai.
gus neryžtingas ir visada nu lime tik nagrinėti klaidas, ku kams, tokiems kaip LKDP sluoksniavimos svarbos. Jei
gu anksčiau bū ų įžvelgta au
Negaliu tvirtinti, kad viskas
sileis, argi vyks pažanga? O rios privedė prie skilimo.
kūrėjas Vytautas Bogušis, po ganti
nauja
moderniosios
gerai
konservatorių partijoje,
jeigu atkaklūs visi, kaip, saky
Paprastai labiau kaltinami litologas dr. Egidijus Vareikis, krikščioniškosic s demokratijos kuri suskilo į 4 dalis, nes ne
kim, lietuviai, jeigu tai tautos
tie, kurie pritrūko kantrybės buvęs Kauno meras, dabar vi kryptis ir laiku įteisinta kaip žinau vidinio gyvenimo, bet
bruožas, priimkime šią savybę
ir išėjo. Bet, kaip dažnai būna ceministras Vidmantas Ado frakcija partijos viduje iki ski nujaučiu, kad krikščionių de
kaip Dievo dovaną ir nesikanšeimoje, kaltės tikriausiai yra monis, Seimo vicepirmininkas limo gal ir nei ttų prieita. O mokratų pasidalijimas nėra
kime, nes pakeisti savo pri
abiejose pusėse. Taip ir šiuo prof. Feliksas Palubinskas, juk tai, kas dalar įvyko, nėra vien asmeninių ambicijų pa
gimties mes negalime. Juo la
atveju. Jeigu modernistams jaunimo veikėjas Artūras Vaz normalu: maži aug 51 proc. sekmė, panašiai kaip ir social
biau, kad kaip tik atkaklumas
galima prikišti skubėjimą, ne bys, kiti žmonės, dirbę' ar dir partijos narių i • organizacijos demokratų partijoje. Ir ten, ir
lietuviui padėjo išlikti okupa
kantrumą, tai ne mažesnių, o bantys merais, vicemerais, mi valdymo išstūn e 49 proc. opo čia politikų grupės atstovauja
cijų, tremčių metu. Taigi, pa
gal ir didesnių priekaištų, ma nisterijų atsakingais parei nentų. Vidaus statymai turė tam tikrai krypčiai, kurios dėl
bandykime į partijų skilinėjinyčiau, verti ir vadinamieji gūnais, buvo paprastesnių bū tų būti tokie ta pus, kad galė jaunos demokratijos nemoka
mą_paiiūxėti, kaip į lietuvio
tradiciniai, arba LKDP liku dų palypėti karjeros laiptais. tų išspręsti b«- kurią proble dirbti kartu. Pvz., V. Andriu
atkaklaus charakterio, tegu
sioji dalis. Pirmiausia todėl, Jiems tereikėjo atsiliepti į mą. Taigi, galina sakyti, kad kaitį traukia toliau į kairę —
neigiamą, bet neišvengiamą,
kad ji šiandien yra šeimininkė gausius kvietimus tapti įvai tai, kas įvykoi yra ir partijos jis dažnai kalba ir veikia kaip
pasekmę. Priminsiu dažnai ir
ir nuo jos daug priklausė, kaip rių kitų partijų nariais, ir jie augimo problf na, nes nebuvo buvusių komunistų partneris.
įvairiais požiūriais prisime
veiksmas vystysis toliau. Kaip būtų įrašyti į savivaldybių ar pakankamai Ištobulinti doku Atskilusioji Socialdemokratija
namą bičių gyvenimo tvarką.
parodė pastarasis LKDP tary Seimo kandidatų sąrašus. Bet mentai.
2,000 grupė veikia iš principo
Kai tik sustiprėja bičių šeima,
bos posėdis, ten į jau pas jie pasirinko sunkesnį kelią:
Dabar pa* arstykime, ar kita kryptimi — kaip moderni
žiūrėk, birželio mėnesį jau ir
kelbtą moderniųjų krikščionių jie liko krikščionimis demok LKDP konfefcncija, kaip siūlė ir lanksti vidurio jėga.
spiečia: vadinasi, užaugo jau
demokratų atsiskyrimą nebu ratais, žinodami, kad niekas A. Saudargas, būtų išspren
Krikščionys demokratai ide
na karta, per daug priešta
vo atsižvelgta, netgi, sakyčiau, dabar jiems ilgai neuždės lau dusi problerią.
Dabartinis ologiškai, kaip sako A. Sau
ringa tapo visuomenė. Ir kas
nebuvo dėl to susijaudinta. rų vainiko. Jie supranta ir LKDP pirmininkas akad. Z. dargas, dirba pagal vieną ide
mums, žmonėms, šiuo atveju
Drįsčiau pasakyti, kad kaip apie tai garsiai kalba, kad tu Zinkevičius, kaip rašoma par ologiją, bet jie skiriasi savo
svarbu — atsiranda dvi mo
tik to ir buvo laukiama: mums rės ilgai ir atkakliai dirbti, tijos laikraštyje „Apžvalga", darbo metodais. Tradiciniai
tinėlės, o tai reiškia du vadai.
atliks daugiau vietos, nes išei kad kada nors, gal kitą ar dar nesirengė užleisti vietos, o da yra kategoriškesni, radikales
Įsiklausykime — išeina naujo
na intelektualiausioji dalis, kitą Seimo kadenciją, jie būtų bartinės vadovybės kitimo at ni, nepripažįsta kompromisų
ji visuomenė su jauna moti
kuri, kaip ten besakytum, bu pripažinti kaip jėga. Ar nėra veju jis prognozavo jau tradici ir daugiau dėmesio kreipia,
nėle, o senoji pasilieka avilyje.
vo ryškesnė, labiau matoma ir vertinga, jeigu žmogus sutin nių pusėje bes kursiančią nau pvz., abortų, mirties bausmės
Ką daro bitininkai? Jie su
tarsi užstojo likusią dalį. Da ka laukti ir sunkiu darbu siek ją partiją. Todėl gal ir neverta problematikai, reikalauja žinaikina senąją motinėlę. Tai
bartiniai LKDP šeimininkai ti vaisių?
buvo stabdyt upės bėgimo. niasklaidos „skaistybės", kau
kant žmonių gyvenimui, tai
negalėjo suvaldyti nepasiten
Nieko geriau Lietuvoje ne Turi teisę egzistuoti abi sro nasi prieš lošimų namų ir
reikštų, kad senasis vadas tu
kinimo, nepalankumo kito
pažįstu už krikščionis demok vės: ir tradicir.e, ir modernioji. prostitucijos legalizavimą. Vi
ri pasitraukti. Taip Vakarų
kiam mąstymui, kitokiai nuo
ratus ir nieko labiau negaila Jeigu jau taip atsitiko, priim sam tam pritaria ir modernie
pasaulis atrado demokratiją,
monei ir neatšaukė daug me
leiskime veikti ji, bet jie užsiima daugiau Lie
kaip neviltyje besikankinan kime ir
kuri apsprendė taikų kartų
tų taikyto ginklo — vadinti
čių jų rėmėjų: Lietuvoje ir išei abiems. Šioje situacijoje aš net tuvos įsijungimo į europines
pasikeitimą. Gamta, taip pat
kolegas, kurie šiandien pasi
vijoje, todėl noriu kalbėtis su matyčiau nemažų privalumų. struktūras, NATO reikalais.
ir visuomenė, nepakenčia sto
vadino modernistais, libera
jais ir įtikinti, kad tai, kas
vėjimo, dar daugiau — nedo
Jau 1995 m LKDP leidžia Tradiciniai daugiau dirba su
lais, komunistais ir kagėbis
įvyko, tėra būdas pratęsti ir mame žurnale „Tėvynės sar paprastais žmonėmis, moder
vanoja už stovėjimą. Tas, kas
tais. Tai sunkūs kaltinimai,
išplėsti krikščioniškosios de gas" rašiau, kad ateina nauja nieji ieško kelių į žmonių pro
stovi, kaip sako liaudies iš
jie galėjo sužeisti kiekvieno
mokratijos gyvavimą.
mintis, apželia samanomis ar
karta ir kad kyla A. Saudargo tus per žiniasklaidą, viešus
širdį, kokio kietumo ji bebūtų,
ba maurais. O tai blogas
žvaigždė. Buvau skaudžiai forumus, konferencijas, ginda
Būtų
buvę
idealu,
jeigu
būtų
juo labiau, kad kaltinimų pa
mi Bažnyčios teises ir intere
ženklas.
smerktieji negalėjo priimti, atsiradusi jėga, sugebanti Lie bausta už ereziją, ir tai reiškė. sus, tikybos dėstymą mokyk
nes tokiais nesijautė. LKDP tuvos krikščionių demokratų kad jau prieš 5 metus egzista
Man gaila tų senukų pat atsisakė per tą partijos gyva partijoje išlaikyti lygsvarą. vo dvi srovės, tik to buvo ne loje, propaguodami socialinę
riotų prie radijo ir televizorių, vimo dešimtmetį užaugusių Bet tokios jėgos neatsirado. Ta norima matyt;. Jos tarpusa krikščioniškąją doktriną. Tai
kurie, jau nebeturėdami savo intelektualų paslaugų, krikš jėga galėjo būti Algirdas Sau vyje konkuravo, ir tai buvo gi, darbo barai tokie platūs,
gyvenimo ir veiklos, kasdien, čioniškosios demokratijos ide dargas. Buvo laikai, kada pas variklis pirmyn. Kiekviena kad visiems darbo ir vietos pa
kasvakar klausydami žinių, ologų, spaudos darbuotojų. kui jį beveik visa partija, iš pusė stengės: pasireikšti ir kaks.
numiršta iš sielvarto: vėl kas Viskas pradėta kurti iš naujo. skyrus keletą pavyduolių, bū užkariauti kuo daugiau rė
Darbo liks ir rėmėjams, ku
nors susipešė, vėl įsikūrė nau Kitos partijos eis tolyn, o tų ėjusi į ugnį ir vandenį. mėjų. O štai dabar, kai lai rių užduotis būtų ne tik remti
ja partija, atskilo kokios nors LKDP turės auginti naujus in Prieš pusmetį, artėjant atas mėjo viena pusė, nebeliko su šias krikščioniškosios demok
organizacijos dalis.
telektus. Bet jau dabar kyla kaitinei konferencijai, kada kuo konkuruoti. Manyčiau, ratijos sroves, bet ir prižiūrėti,
Pažiūrėkite, kaip sunkiai klausimas, ar ir būsimoji, turėjo būti renkama LKDP kad naujoji organizacija, kuri kad jų veikla būtų derinama,
baisioje konkurencinėje kovoje naujai pradėta intelektualų valdžia, A. Saudargas netikė gimsta šiomis dienomis — kad jie tuščiai neeikvotų jėgų
gimsta kiekvienas daigelis, karta netaps kada nors nepa tai atsistatydino, pareiškęs, Moderniųjų krikščionių de kolegų kritikai, o dirbtų ben
kaip sunkiai jis kalasi pro tikima, juk mąstantiems žmo kad nekandidatuos rinkimuo mokratų sąjunga — vėl su dram labui — Lietuvai ir
žemes grumstą, su kiek kitų nėms, kūrybingoms prigim se į partijos vadovo postą. Ko kurs tą amžinojo judėjimo į krikščioniškajam genijui.
daigelių jis priverstas susi tims būdingas naujo ieškoji kios buvo šio politiko atsitrau priekį variklį — konkurenciją.
kimo priežastys, galima tik Dabar nebereikės stumdytis,
grumti ir įrodyti, kad yra ver mas.
RUOŠIAMA ALIAS
svarstyti, bet ir išsiaiškinę jas kas užims vadovaujančius
tas vietos po saule. Ir ne bet
ISTORIJA
postus
—
ta
kova
praktiškai
mes
negrąžinsime
partijos
į
kokios vietos, o pačios iški
Popiežius Jonas Paulius II
liausios, — nieko čia nepada atsiprašė pasaulio žmonių už buvusias pozicijas, todėl nebe- surydavo visas jėgas — o teks
Pirmą kartą istoriografijoje
rysi, taip jau Dievo leista, kad krikščionių padarytas skriau sižvalgykime atgal. A. Saudar daryti darbą, kad galima būtų Amerikos Lietuvių inžinierių
stipresnis yra gražesnis ir pir das, o LKDP krikščionys to go atsitraukimas — didelio pasirodyti geriau už konku ir architektų sąjunga (ALIAS)
mesnis. Miške, pievoje, taip liau tęsia kryžiaus karo laikų autoriteto praradimas. Tai bu rentus. Į Seimo rinkimus ketina išleisti išeivijos inži
p;it ir žmonių visuomenėje metodus. Tai, galimas daly vo pakankamai tvirto charak krikščionys demokratai gali nierių ir architektų sąjungos
tūkstančių tūkstančiai kon kas, buvo viena svarbesnių terio žmogus, kuris galėdavo eiti vienu vienetu: dvi ar net išsamią, gausiai iliustruotą is
kurentų. O pagalvokime, kiek priežasčių, atvedusių prie or suvaldyti smarkiai judinamą trys (įskaitant ir K. Bobelio toriją. Jai medžiagą JAV lietu
M •kielių taip ir neišvysta sau ganizacijos skilimo. Iš didžiojo partijos laivą. Atsakas į nese vadovaujamą LKDS, nors ten vių archyvuose renka ir knygą
le- ar numiršta tik prasikalė mūsų laikų krikščionio de- niai paskelbtą jo laišką kole yra tik apie 30 žmonių) orga parašys Vilniaus Gedimino

S K E L B I M A I
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
WK.(773) I M - fsn

• •71M

AuTOMOMJO.NA*aUSVEKAfo£
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr Auksė

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 W«et95tti Street
Tai. (706) 424-6664
(773) 581-8654
Window VVashers Necdcd!
40,000 per year. We need 100 crcws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver' s license and tianspoiUtion. Mušt be fluent in Enghsh
LA. McMahon Window VVashing.
Td. 800-820-6155.

Kalame visų rūsių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti I
Romui tel. 630-774-1025. "
HELPWANTED
Banąuet waitresses/waiters
Condesa del Mar, 12220 S.
Cicero
Alsip, IL. Apply in person.
Pažintinės kelionės po
Čikagą ir Illinois valstiją.
TeL 312-560-1125;
708-205-1394;
708-442-7516.

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

l*w VHon
Ų*32 S. LaGraoft
NafFtofc,ILa«M
Ba*.: 70S-341-OS00
V«teMai:7734B4-7ni
Pagar. 70S-SH-2S73
Faz: 70S-3tl-M18
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namas mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai pwt"""«
Nuosavybių įkainavimas veltui.

išnuomojamas 2 mieg.
luunb. botas Archer ir
Hariem apyl. $550 į mėn. +
„sec. dep.*\
TeL 708-594-1472.

Įg^į

Reikalingos moterys
valymo darbams.
Tel. 630-243-1155.
CTSjB

Reikalinga moteriškų ir
vyriškų rūbų siuvėja; 4412
W. 59 StTel. 773-735-5667.
Kalbėti angliškai arba §
lenkiškai.
s

RtikaJingi vyrai ir otocerysi
valymai Naperville rajone.
Pageidaujama, kad turėtų tavo
automobili. Geros darbo sąlygos.
Galima susikalbėti rusiškiai,
lietuviškai. Tel. 630-579^1366;

Ulh3ild2&
Lithuanian-American Owner|
seeks English speaking Machinistg
Apprentice with potential to become a Forman. Small growing
cotnpany near O'Hare. Tel. 847233-9951; Fa* 847-233-9953.

fflflL

ELIADAYSPA
now hiring manicurists,
estheticians, massagc therapists. Call 708-535-1450.

Iš kairės: ALIAS centro valdybos vicepirm. Tadas Bukaveckas ir dr. Algi
mantas Liekis. Nuotr. Jono Kuprio

nėra gašlumo, nuogybės, žiau
rumų; nei vienos knygos he
rojė „negultų su vyru be ves
tuvinio žiedo ant piršto", —
teigia autorė. Tai vis tik daug
reiškia šiais laikais, kai auto
riai vienas per kitą stengiasi
populiarumą laimėti pernelyg
šlykščia proza, „nieko nepaliekančia vaizduotei".
Barbara Cartland rašė kone
iki paskutinės savo gyvenimo
dienos, pirmąjį savo romaną
MIRĖ DARBŠČIAUSIA
išleidusi 1922 m., kai ji buvo
AUTORĖ
vos 21 metų amžiaus. Net ir
Vargiai kada buvo darbš tuomet knyga buvo išversta į
tesnė autorė, kaip Barbara penkias kalbas ir išleistos še
Cartland, mirusi Anglijoje šios laidos. (NYT)
gegužės 22 d. Ji buvo sulauku
si 98 metų amžiaus ir per savo
PAVOJINGAS KAVOS
gyvenimą parašiusi 723 kny
PUODUKAS
gas. Kartu sudėjus, tai sudaro
apie vieną milijardą knygų,
Kai Amerikos kompiute
išleistų net 36 kalbomis. Ji riuose programas sujaukė
buvo paminėta „The Guinness naujausias „virusas", į juos
Book of Records", kaip labiau per elektroninį paštą įsmukęs
siai skaitoma autorė pasau su viliojančiu posakiu „I leve
lyje.
you" (aš tave myliu), daugelyje
Įdomu, kad Barbara Cart ir kitų valstybių juo pasinau
land pati knygų nėra rašiusi, dojo pamėgdžiotojai. Neatsili
o jas diktuodavo kelioms sek ko ir Lietuva. Štai „Detroit
retorėms — maždaug vieno Free Press" dienraštyje gegu
pusdienio laikotarpiu apie žės 6 dieną išspausdintoje ži
7,000 žodžių. Kas mėnesi ji su nutėje tarp kitko paminima,
gebėdavo padiktuoti apie dvi kad „temos variacįja" Lietuvo
knygas, po bent 50,000 žodžių je skambėjo taip: „Susitikini
kiekvienoje.
šį vakarą kavos puodukui..."
Cartland žanras — seno (parašyta lietuviškai, bet be
viški romansai. Jos knygose ženklų).

Technikos universiteto ir Lie
tuvos Mokslų akademijos vyr.
darbuotojas dr. Algimantas
Liekis.
ALLAS centro valdyba ir au
torius
nuoširdžiai
dėkoja
Stanley Balzekui, Jn, Alkos
vadovams ir kitiems, sudaran
tiems sąlygas susipažinti su jų
saugomais dokumentais.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
prie kerštingų veiksmų?
Straipsnis baigiamas linkė
jimu
.suprasti Lietuvą", nors
-..•
ji yra ir ne tokia, kokią norė
tume matyti". Visiškai prita
Atrodo pernelyg dažnai ra
riu ir tam, kad .būdami jai
šau į šį „Draugo" skyrių ne
solidarūs, turėsime laiminges
itin reikšmingomis temomis.
ni ir prasmingesni gyvenimą".
Buvau nutaręs greit nerašyti,
O dėl paskutinio sakinio, „Nubet impulsą davė Kazio Skais
tausdami liksime tik trąša
girio straipsnis „Arnoldui Vosvetimam krašte", turiu taip
ketaičiui: 70-ojo gimtadienio
pasisakyti.
proga", paskatinęs pakeisti šį
Puma, jeigu išgyvenome
nusistatymą. Visų pirma dėl
krašte apie pusšimtį metų, ta
to, kad jis (A.V.), gimęs Ameri
pome jo piliečiais, jame pakoje nekeitė savo vardo ir pa
gimdėm vaikus, palaidojom tė
vardės, net sulaukęs visuotino
vus, susilaukėm anūkų, o kai
kritikų, kaip iškilaus pasauli
kas jau ir proanūkų, tai ar šis
nio lygio dainininko pripa
kraštas yra mums svetimas?
žinimo, ko nepadarė kiti men
Manau, kad ne, panašiai kaip
kesnio pasiekimo sulaukę me
įsūnytiems vaikams po 50 me
nininkai. Žinau du Arnoldus,
tų įsūnytoji šeima neturėtų
kurie nekeitė savo vardo ir
būti svetima.
pavardės: tai mano draugas,
Antra, tokiam kraštui, kaip
buvęs teatro režisierius Arnol
JAV,
yra naudingiau, jei mes
das Giedraitis ir garsusis dai
nutaustume,
nes tada visą
nininkas Arnoldas Voketaitis.
savo
energyą
ir talentus atiPastarojo koncerte prieš eilę
duotumėm
tik
jam. Tokiu bū
metų Čikagoje teko įsitikinti
du,
neliktumėm
jame tik „trą
ausimis ir akimis, kad tai
ša"
—
priešingai,
turėtumėm
neeilinis, pasaulinio lygio dai
galimybę
tapti
ir
duodančiais
nininkas ir artistas (kas reta).
Žavus. Po koncerto, prašyda vaisių. O kad tokių yra, paim
mas autografo maestro neatsi kime pavyzdžiu Diek Butkų,
sakė. Gražiai lietuviškai, žino kurio nėra tekę girdėti dirbant
ma trumpai, pakalbėjo su ma Lietuvos labui. Kaip pasižy
nimi. Pasirašęs paklausė žmo mėjęs amerikietiško futbolo
nos, ar teisingai parašęs lietu žaidėjas, Amerikoje yra ne tik
viškai, mat autografas buvo šlovinamas, bet jam suteiktos
kiek ilgesnis nei įprasta. Klai galimybės plačiai reikštis
dų žmona nerado. Ar daug to sporto žaidynių pranešėjo, re
kių menininkų lietuvių yra klamų perdavimo bei akto
mūsų tarpe? Ryšium su tuo riaus rolėse. Ir vis dėlto, D.
iškyla klausimas dėl lietu Butkus yra lietuvių kilmės.
Leonidas Ragas
viškų pavardžių ir vardų keiti
Itasca,IL
mo, juos suamerikietinant,
trumpinant. Arnoldas Voke
taitis to nedarė. Lietuviška IRGI .JAUČIU PAREIGA"
pavardė jam netrukdė ir ne
Balandžio 7 d. .Draugo"
trukdo.
.Nuomonių" skyriuje Leonidas
Ta proga dėl moteriškų pa Ragas (toliau L.R.) atliko „pa
vardžių vyriškos rašybos. reigą pareikšti savo nuomo
~Prz., — Rūta Daukienė pasiu nę". Gegužes 2 d Irena Labuko Daukienė o ne Daukus. Ne tienė jam gražiai priminė skir
girdėjau, kad redaktorė Da tumą tarp D. L. K Gedimino
nutė Bindokienė būtų pasiva ir KGB-sto sapnų. Tačiau
dinusi Danutė Bindokas. Kaip jaučiu pareigą" užsiminti eilę
tada atskirti vyrą nuo moters,' paties L. Rago sapnus, prisap, ar moteris ištekėjusi, ar tai* nuptus jo „nuomonėje''.
mergautinė jos pavardė? KanNežinau jo teologinio mokslo
dttsis Bronys Raila k*H«»ę» lygio, bent jau aš nedrįsčiau
piktinosi tuo. Dėl vardų tas teologijos bei moralės klausi
pats. Jis nervindavosi, kai pa mais ginčytis su arkivyskupu
vadindavo Bronium. Savo var Sigitu Tamkevičium. Tačiau
do sakė nekeisiąs ir nenorys, jaučiu pareigą" pareikšti abe
jonių L.R pareiškimais, nors
kad kas jį keistų.
Taigi, mieli lietuviai, ypač mano formalius teologuos pa
menininkai, neatoižadėkit sa grindus padėjo Žalpių fitijos
vo puikių lietuviškų vardų ir (Viduklės parapijos) „davatkė
lė daraktorka* Barbora, ruoš
pavardžių!
Rimantas Juosas dama vaikus Pirmajai Komu
Sabataitis nijai. Todėl turėčiau ta tema
Chicago, IL kalbėti atsargiai.
Pagal LR. pažiūras, jau
čiuosi atsilikęs pažiūrose į
NEPRIKLAUSOMYBĖ
krikščionybę. Nejaugi būsiu
m ATSAKOMYBĖ
pramiegojęs Vatikaną 111? Pri
Straipsnyje „Trys nepriklau simenu Barborą mokant, jog
somybės" („Draugas", 2000.04. Dievas davė žmogui laisvą
12), Kazys Ambrazaitis teigia, valią. O L.R. sako: „neturime
kad Lietuva pasiskelbė ne teisės neatleisti". Jį stebina,
priklausoma 1941 m. birželio kad ordinuotam buvusiam
23 d. ir Laikinoji Lietuvos Vy KGB kontržvalgybos vadovui
riausybė, remiama sukilėlių Marijonui Misiukoniui „pirmą
bei visos tautos, išlaikė šią ne akmenį metė vienuolė Nįjolė
priklausomybę 6 savaites. Ii Sadūnaitė". Manding L.R. šį
kitų šaltinių, žmonių, kurie savo akmenį meta ne į tą
tuo metu gyveno provincijoje, Šventraščio puslapį, tuomi jis
toliau nuo Kauno, tenka iš teigia kalintojų ir kalinių toly
girsti, kad LLV veiklos provin gumą. Atseit, Sadūnaitė ly
cijoje kaip ir nebūta, jinai jų giai kalu, kaip ir KGB-stai.
nepasiekė. Per tą laikotarpį Atrodo net L.R. „Tėve mūsų"
Lietuvos piliečių yra praradę skiriasi nuo to, kurį kadaise
gyvybes, už ką visa tauta, išmokau: manajame prašoma
įskaitant ir mus užsienyje, yra atleisti .kaltes", o ne .klai
kaltinama. Į tai atsakome, das*. Hmm... atleisk mums
kad kaltė yra okupantų nacių, mūsų klaidas, kaip ir mes at
kad tuo metu nebuvo Lietuvos leidžiame saviems suklydu
valdžios su savo policija bei siems...? Ko gero, pagal tokias
kariuomene, kuri botų buvus maldas, spaudoje dažna už
pajėgi apginti savo piliečius tikti globaliatų politikų pre
nuo nežmoniškų veiksmų. Ta kiavimą tautomis, Jaltos ir
čiau, jei LLV atstovai susi panašias išdavystes vadinant
lauktų pripažinimo, kokio yra „klaidomis".
siekiama, ar už tuos baisius
Manuoju krikščionybės su
įvykius kaltė ir atsakomybė pratimu, žmogus gali atleisti
taptų tautos, kuri, pagal nusikaltimus, padarytus jam,
straipsnį, rėmė Laikinąją vy o ne kam kitam. Nejaugi L.R.
riausybę, turėjusią, bet nesu mano turįs teisę Rainių žiau
gebėjusią sutramdyti tą mažą rybių aukų vardu atleisti Rai
skaičių piliečių, prisidėjusių nių budelių kaltes? Be to,

A. t A.
MARIJA AUKŠTUOLYTĖ
MICKEVIČESNĖ

APIE PAVARDŽIŲ
KEITIMĄ IR
LIETUVIŠKUMĄ

<^*A*

Mirė 2000 m. gegužės 22 d. San Mateo, CA. Gimė
Vilniuje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Gyveno Omaha, NE, anksčiau Čikagoje.
Vehonė buvo žmona a.a. Stasio Mickevičiaus.
A.a. Marija pašarvota penktadienį, gegužės 26 d. nuo
3 iki 9 vai. vakaro Petkus Marųuette laidojimo namuose.
Laidotuvės šeštadienį, gegužės 27 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Vehonė Marija bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vaikai: Adomas Mickevičius, Tadas
Mickus, Stasys Mickus, Andrius Mickus,
Gražina Ward i r Vytas Mickus su šeimomis; 13
anūkų, šeši proanūkai bei seserys ir broliai:
Jadvyga Kalnietienė, Ona Dainienė, Mečys
Aukštuolis ir Vytas Aukštuolis su šeimomis.

Philadelphia Tautodailės instituto valdyba su v.ešnia iš Kanados, Tautodailės instituto centro valdybos pirm.
Aldona Veselkiene. Iš kairės: Petras Vaškys, A-iona Page (pirmininkė), Philadelphios LB pirmininkas Vytau
tas Bagdonavičius, A. Veselkiene, Danutė Gecier.e, Bronius Krokys, Danutė Surdėniene.

atrodo, nusikaltęs turi prašyti
atleidimo ir gailėtis. Ir „sū
naus palaidūno" pavyzdį L.R.
iškiša ne vietoje. „Palaidūno"
vaidmenį vaidinau Jėzuitų
gimnazijos „Sūnaus palaidū
no" pastatyme. Tad prisime
nu, kad palaidūnas negrįžo
pas tėvą būti ūkio „urėdu" ar
iždininku, o tik atsiprašyti ir
dirbti paprastu darbininku.
Nusisukant nuo teologijos į
politiką, matome L.R. bandant
apversti aukštyn kojom tūks
tantmetinės civilizacijos pri
imtas heroizmo ir išdavystės
sąvokas. Pagal L.R. heroizmo
sąvoką, Lietuvą vadavo ir nuo
okupanto gynė bei tautos dva
sią tvirtino tas, kuris pasiryžo
„...išlikti gyvam ir stipriam,
ką veiksmingiausiai galima
buvo pasiekti partijos keliais".
Išeitų, jog išdavikais buvo tie,
kurie žuvo, Lietuvą gindami,
arba sėdėjo kalėjimuose bei
buvo ištremti Sibiran. Tad
KGB-istaf ir partiečiai privedė
prie Kovo 11-osios ir atstatė
nepriklausomybę? L.R. nėra
pirmas, bandąs išbaltinti KGB
pareigūną, kaip „kadrinį". Ar
kas yra girdėjęs „kadrinių"
gestapininkų teisinimus?.
Esu išeivijos ir Lietuvos
spaudoje rašęs, jog mes, išei
viai, neturime moralinės tei
sės rūšiuoti nusikaltimo laip
sniais ten likusius — gal

palūžusius ar palinkusius tau
tiečius. Tai realiai ir teisėtai
gali daryti išlikę komunizmo
ir išdavystės aukos. Tačiau tu
rime teist spręsti, kas ir kaip
iš „buvusiųjų" elgiasi dabar,
laisvę atdavus ir prievartos
bei teron nusikračius. Gal
kas nors .r bandė ką nors „pa
siekti per partiją", tačiau da
bar jau retas ką nors Lietu
vai siekt; ne tik be partijos,
bet ir prie partiją. Bet kuriuo
atveju, nereiktų skubėti sovie
tiniais medaliais apkabinėtų
krūtinių car apsunkinti ir Lie
tuvos Respublikos ordinais.
Vilius Bražėnas
Deland, FL
„PANORAMA"
Ė LIETUVOS
Prašom paskelbti mūsų tau
tiečiams, kirie gyvena Illinois
valstijoje, sad galima matyti
lietuvišką Panoramą" per internetą sa kompiuteriu. Pano
ramą (žinias) iš Vilniaus per
duoda „Sqolos" stotis kiekvie
ną dieną,j paskiriant pusva
landį lietuviškai programai,
rytais 9:3Į nuo pirmadienio
iki penktadienio, šeštadienį
2:30 vai. ^o pietų, savaitės
svarbiausių įvykių santrauką.
Suinteresuoti prašom panau
doti savo kompiuterį su inter
netu šiuo adresu:

www.scola com.org/streaming/
„Scolos" stotis atsilieps ir pa
prašys atsakyti į tam tikrus
klausimus. „Scolos" tikslas
leisti asmenims žiūrėti jų pro
gramas nemokamai, tik tiems,
kurie priklauso kokiai nors
kultūrinei organizacijai.
Jeigu pageidautumėt dau
giau informacijų, prašom pas
kambinti „Scolos" stočiai šiuo
telefonu: 712-566-2202.
Algis Liepinaitis
Chicago, IL
NEPATIKO
Vilniaus oro uostas („Drau
go" foto, balandžio 12 d.) atro
do, kaip koks metalo ir stiklų
laužas. Estetiškai, tokio ne
gražaus pastato jau seniai
nesu matęs. Tose kreivai su
dėtose stiklo plokštėse yra ir
simbolikos, manau. Jose lyg ir
atsispindi dabartinis raupsuo
tas Lietuvos veidas, net po 10

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

,DRAUCA" a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e
m. dar nepagydytas: išdras
kytas žemės ūkis, paskandin
tas prekybos ir žvejybos laivy
nas, išplėšti bankai, nubankrutuoti verslai, neišmokėtos
algos, pašiepiami partizanai ir
kiti laisvės kovotojai, užteršta
gamta, žeminama lietuvių kal
ba (su „komisarais", dar),
griaunama moralė .su porno
grafija ir net vaikų prostitucija.
Žudoma tauta su masiniais
abortais, auginama „mafiozų"
veikla, plečiamas žmonių
skurdas, ir skiepijama ne
apykanta visiems Vakarams,
ir ypač Amerikos lietuviams
(pvz. Pavilionis ir panašūs so
vietizmo apologistai). Na. o

kai lakūnai po tiltais skraido,
tai permokėti ir politikieriai
skraido po pasaulį be atvan
gos. Atrodo, kad tik fabrikas,
kuris Gedimino ordinus dieną
naktį kala, be priekaištų vei***•

Karolis (Charles)
Ruplėnas
Chicago, IL

• Nemakščiai. Kovo 20 d.
Nemakščių klebono R. Gečo
iniciatyva M. Mažvydo vardo
mokykloje moksleiviams buvo
surengta gavėnios susikaupi
mo diena. Krikščioniško gyve
nimo pagrindų mokė Žygaičių
klebonas kun. R. Karpavičius.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

£r

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

MANO GIMINES PASITIKI MANIM,
NES AŠ PASITIKIU
WESTERN UNION!

Siųsdamas dolerius savo giminėms
Lietuvoje per VVESTERN UNION,
galite būti ramus. Si didžiulė bendrovė,
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų
persiuntimą per kelias minutes.
Lietuvoje VVESTERN UNION agentai
aptarnauja 100 vietovių.
Be to, VVESTERN UNION
kainos yra prieinamos.

Informacija:

tel. 1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

The faatest way to send money worldwidėšM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Koncertas
„Šypsenėlė"
jau sėkmingai praėjo trečia
dienį, gegužės 24 d., Daytona
Beach, Florida. Detroite kon
certas vyks sekmadienį, bir
želio 4 dieną. Floridos koncer
tu rūpinosi Birutė Kožicienė, o
Detroito koncertą tvarko Bi
rutė Bublienė. Čikagoje „Šyp
senėlė" bus jau šį sekmadienį,
gegužės 28 d., 3 vai. p.p., Jau
nimo centre. Programoje —
gegužės mėnesį 14-ąjį gimta
dienį švenčianti dainininkė
Neringa Nekrašiūtė, Marijam
polės muzikos mokyklos „O Ha
lia" choro vadovė Laima Lapkauskaitė ir muz. Dalios Ged
vilienės vadovaujamas Jauni
mo centro vaikų choras „Laks
tutė". Visus į malonią popietę
kviečia J5aulutė", Lietuvos
Vaikų globos būrelis.

Donatas ir Marian Greb,
gyvenantys Piedmont, CA,
milijono užbaigimui Draugo
fonde atsiuntė 200 dolerių ir
laišką, kuriame rašo: „Gerb.
B. Juodeli, dėkui Dievui, kad
Jūs atradote tiek daug energi
jos ir pasaukimo vadovaujant
Draugo fondo direktorių tary
bai. Fondo tarybos tikslas yra
pasiekti vieną milijoną dolerių
dėl lietuviškos spaudos, dėl
'Draugo' išlaikymo. Mums at
rodo, kad tas miližiniškas
tikslas beveik jau pasiektas
per trumpą šešerių metų lai
ką. Širdingiausi sveikinimai
už labai gerai daromą darbą,
šalia sveikinimų įdedame 200
dolerių pavasario vajui". Ma
rian ir Donatas Greb yra Drau
go fondo garbės nariai, paau
koję 2,200 dolerių. Už gausią
paramą nuoširdžiai dėkojame.

Iškilmės Šv. Kazimiero
kapinėse Memorial dienos pro
ga prasidės 10:30 vai. ryte
(gegužės 29 d., pirmadienį).
Šv. Mišias aukos vyskupas P.
Marcinkus, bus pašventinta
nauja, Švč. Jėzaus Širdies var
du pavadinta, vieta seselių
kazimieriečių kapavietėje ir
paminklas Motinai Marijai
Kaupaitei buvusioje jos kapo
vietoje. Taip pat bus pa
šventintas naujasis mauzolie
jus, papuoštas skulptoriaus
Ramojaus Mozoliausko dar
bais — Švč. Jėzaus širdies ir
Kryžių kalno skulptūromis.
Visi raginami dalyvauti. Pa
rodykime ne vien žodžiais, bet
ir konkrečiais darbais, kad tai
lietuvių kapinės ir mums la
bai svarbios.
1% «*rti

ir

t o l i

„Dainos** choras ilsėsis
iki rudens, kada tikisi sulauk
ti naujų dainininkų. Pasta
ruoju metu chorą papildė dvi
naujos choristės. Pageidauja
ma choristų vyrų, kas labai
Dr. Arnoldas GruŠnys, gy
venantis Wichita, KS, Draugo
Į metini susirinkimą, ku sustiprintų kolektyvą.
Choro iždui didelė našta yra
fondo garbės narys, milijono ris vyks birželio 4 d., sekma
nuoma
už patalpą repetici
užbaigimui atsiuntė 250 dole dienį, kviečiami Čikagos ir
joms.
Nors
LB apyl. valdyba
rių prie ankstyvesnių 1,000 apylinkių Nekalto prasidėjimo
dolerių įnašų. Už pastangas M. Marįjos seselių rėmėjai. 8 dažnai remia chorą, daininin
„piramidės" užbaigimui — di val.r. bus aukojamos Šv. Mi kai nutarė patys papildyti
delis ačiū. Būtų gera, jei šiuo šios už gyvus ir mirusius na savo iždą ir lapkritį surengti
gražiu pavyzdžiu pasektų ir rius Švč. M. Marijos Gimimo gegužinę su loterija ir įdomia
kiti Draugo fondo garbės na parapijos bažnyčioje Mar- programa.
LR
garbės
konsulas
riai.
ąuette Parke. Susirinkimas
Stanley
Balzekas,
j r., drau
Kauno politinių kalinių vyks parapijos salėje. Poetė ge su plačiai žinoma ameri
ir tremtinių bendrijos narė Julįja Švabaitė-Gylienė skai kiečių koncertų draugija,
Silvija Simanonienė dalyvaus tys ištraukas iš savo kūrybos. gegužės 7 d. surengė iškilaus
tragiškojo birželio paminėji Taip pat bus skaitomi valdy Lietuvos pianisto Andriaus
me, kuris ruošiamas birželio bos pranešimai, ruošiami pus Žlabio koncertą Hibel muzie
4 d. Cicero lietuvių telkinyje. ryčiai, renkamas nario mokes jaus patalpose, Lake Worth.
Minėjimas prasidės 9 val.r. šv. tis. Visi nariai ir svečiai malo Vėliau įvyko A. Žlabio re
Mišiomis Šv. Antano bažny niai prašomi dalyvauti.
čitalis privačiuose muzikos
čioje. Tuoj po Mišių vyks aka
gerbėjų namuose Palm Beach.
„Sietuvos" skautininkiu
deminė ir meninė programa
Tai gražus garbės konsulo
parapijos salėje, kurią atliks ir vyr. skaučių draugovė*
mostas,
garsinant Lietuvos
ypatingai
iškilminga
suei
viešnia su savo dukra Audro
vardą
ir
kultūrą.
ne: ĄLTo Cicero skyriaus val ga vyks šeštadienį, gegužės 27**
Pagal „Floridos Paatdyba prašo lietuvius birželio 4 d., Ateitininkų namuose, Lelančio
lietuvių biuletenį**
dieną įsiminti ir paminėjime monte. Pradžia punktualiai 7
v.v. Nesivėluokite. Visos pra
dalyvauti.
J*tef»&inl*ai
šomos dalyvauti pilnose uni
„Baltoji paukštė" - taip formose.
Čikagos Grand Park mu
pavadinta naujoji Irenos Gela
zikos festivalis prasidės bir
žienės poezijos knyga, kurios
Kun. A* Saulaitia atvyksta želio 17 d., šeštadienį, 7:30
sutikimas vyks gegužės 28 d. iš Lietuvos, kad vestų ypatin val.v. žinomo soprano Kath12 vai. Pasaulio lietuvių cen gas pamaldas vedusioms po leen Battle koncertu. Kartu su
tro didžiojoje salėje. Visus da roms. Šv. Mišių metu vedusie Grand Park orkestru solistė
lyvauti ir pabendrauti kviečia ji atnaujins savo santuokos atliks Mozart, Bernstein ir
PLC renginių komitetas.
pažadus ir pasiryžimą bend Previn kūrinius. Sekmadienį,
Tik 350 dol. kainuoja bi ram gyvenimui. Pamaldos birželio 18 d., muzikos šventė
lietas į tautinių šokių šventę įvyks šeštadienį, birlelio 10 d., tesis. 7:30 val.v. koncertuos
Toronte! Tai - dviejų naktų 6 val.v. gražiame Ateitininkų Grand Park choras ir orkest
nakvynė, bilietai į švente ir į namų sode. Po apeigų bus vai ras. Jų programoje - kompozi
pokylį vienam žmogui! Išvyks šės, ir muzika. Norintys daly torių Bartok, Kodaly, Musorgtame liepos 1 d., šeštadienį, iš vauti prašomi dabar registruo ski ir Ravel muzika. Čikagos
Pasaulio lietuvių centro, grįž tis skambinant Grasildai Rei- Grand Park muzikos festiva
tame liepos 3 d., pirmadienį. nytei tel. 708-352-3405 ar lių pradžia - 1935 metai. Šie
Kelionę rengia LB Lemonto Pam Baukus tel. 630-325- festivaliai - tai savivaldybės
apylinkės socialinių reikalų 9772. Prašome dalyvių į pa lėšomis išlaikomi nemokami
skyrius. Informacija tel. 708- maldas atsinešti savo vestuvi klasikinės muzikos renginiai.
rengiami lauke. Pradedant
346-0756 ir 630-243-0791.
nę nuotrauką.
birželio 17 diena festivalis tę
sis dešimt savaitgalių ir vyks
„LITUANICĄ" LYDĖJO rai tada jau buvo susitaikę su pačiame Čikagos miesto cen
NESĖKMĖ
lygiosiomis ir per daug nesi tre - Columbus Drive ir Jackson Boulevard gatvių susikir
Gegužės 21 d. Serbų aikžteje stengė. Tačiau, kuomet likus 7
timo vietoje. Šalia yra du ga
Lake Villa miestelyje J.itua- minutėms, lenkai persvėrė re
ražai mašinoms pasistatyti nicos" vyrų vienuolikė prarado zultatą 3-2, mūsiškiams vėl
East Monroe ir Grand Park
tris taškus, kovoje su lenkų užvirė kraujas. Jie stipriai
South. Daugiau informacijos
„Cracovia". „Mes, nors ir gerai pradėjo atakuoti ir netrukus
tel. 312-742-4763 arba Inter
žaidėme, tačiau pralaimė vienas lenkas, sužaidęs labai
nete:
jome", — taip trumpai šias žiauriai, buvo išvarytas iš
rungtynes apibūdino vienas iš aikštes. Tačiau likusios pen www.grantparkmusicfestival.
komandos trenerių Albertas kios minutės išlyginamojo com.
Glavinskas. Jis dar pridėjo, įvarčio neatnešė.
jeigu ne savižudis Petro Šmi- Ka gi darysi — teko susitai
gelskio įvartis antrojo kėlinio kyti su pralaimėjimu. Bet tai
pradžioje, JLituanica" net ga nėra pagrindinis dalykas.
|)«-i TRANSPAK.
lėjo laimėti. j5į kartą buvo su Svarbu, kad „Lituanicos" vy Speciali n u o l a i d a PINIGU
sirinkusi mūsų pilna koman rai stengėsi ir atkakliai kovo
persiuntimui
da, tik mus lydėjo nesėkmė", jo. Taip pat gera, jog ir į to
Tel 1 77J 8 J 8 10SO
— dar pridėjo tas pats Gla limą aikštę jų susirinko gau
vinskas.
siai. Tai yra turbūt dar svar
• Amerikos Lietuvių ra
Pirmas kėlinys „Lituanicai", besnis ir malonesnis reiškinys dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
iš tiesų, žadėjo pergalę. Po negu pergalė.
Laimono Bytauto gražaus O laimėjimų dar, reikia per WCEV 14.50 AM. Tel.
įvarčio ir lenkų rezultato išly tikėtis, bus nemaža ateityje, 773-847-4903, adresas: 4459
ginimo, Virgis Žuromskas jeigu komanda žais praėjusi SFrancisco, Chicago, IL 60632.
ženklino 2-1 mūsiškių naudai. sekmadieni matytoje sudėtyje.
• Akcijų, bonų bei kitų
'Tačiau atėjo lemtingos antrojo Jų bus vis daugiau, jei mūsų vertybių pirkime ir parda
kėlinio minutės, kuomet vie gynėjai nemuš į savo, bet į vime jums nuoširdžiai patar
nas iš energingiausių „Litua- varžovų vartus. Ateinančios naus, duodamas komiso nuo
nicos" gynėjų, aukščiau minė rungtynės vyks birželio 4 d. laidą, Andrius Kurkulis, tel.
tasis Šmigelskis, gelbėdamas .Spartos" komandos aikštėje. 312479-7751, dirbąs su First
padėtį, kamuolį nukreipė į Ateinantį sekmadienį pirme Albany Corp. Čikagoje. Iš
nybių susitikimų nebus.
savo vartų tinklą.
JAV ir Kanados skambinkite
E.Š. veltui, tel. 1-888-879-7730. MM
Atrodo, kad JLituanicos" vy

Cicero Š. Antane parapijoje gegužės 2 1 d . per lietuviškas Mišias Pirmąją Komuniją priėmė trys jaunuoliai. U
kairės. Jonas Eaprys, Tomas Nedveckis, Donatas Kumpys ir juos paruošęs kun. Kęstutis Trimakas.
Nuotr. Jono Kuprio

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ
CICERO
Cicero Šv. Ar.ano parapijoje įvykio.
Kai po Pirmojo pasaulinio
gegužes 21 d., fcjkmadienį, bu
vo tikra šventą Toji diena bu karo lietuviai kūrėsi Ameriko
vo skirta trimt lietuviukams: je, į Cicero apylinkę atsikėlė
Jonui Kupriu i Tomui Ned- daug tautiečių. Čia vyko gyvas
veckiui ir Do atui Kumpiui, religinis, tautinis, kultūrinis
jų susitikimui ?u Geruoju Jė- ir visuomeninis gyvenimas.
zumi Pirmojo Šventoje Ko- Šv. Antano didžioji bažnyčia
munijoje. Visi :rys ruošėsi ir vos talpindavo tikinčiuosius,
laukė tos die <.)S. Jėzus ypačypač per lietuviškas šv. Mi
mylėjo vaikus savo žemiška- šias. Čia jaunos poros tuokėsi,
me gyveni m skyrė jiems vaikai buvo krikštijami, o vė
daug dėmesio Buvo nemažas liau priimdavo Pirmąją Ko
sujudimas liel iviškoje Šv. An- muniją. Tačiau laikai pasikei
tano parapijo šeimoje, nes čia tė. Šv. Antano parapiją valdo
jau daug me • nebuvo tokio nedraugiškas lietuviams sve

timtautis klebonas, o bažnyčią
ir sales užpildo meksikiečiai.
Sekmadienį 9 vai. ryto į šv.
Mišias suvažiavo apie 200 tau
tiečių. Berniukai atvyko su sa
vo tėveliais ir artimaisiais.
Prieš šv. Mišias išsirikiavo šv.
Mišių patarnautojai ir Pirmo
sios Komunijos dalyviai. Šv.
Mišias atnašavo ir Pirmąją
Komuniją priimsiantiems pri
taikytą pamokslą pasakė kun.
dr. Kęstutis Trimakas - Jėzus
yra jų ypatingas Draugas. Šia
Pirmąja Komunija prasideda
berniukų draugystė su Juo.
Tėveliai nori, kad jie būtų ge
ri. Jėzus jiems padės. Jis pats
per vaikus ateina į šeimas. Šv.

Motin s dier is minėjimas „Seklyčioje" praėjo puikiai, nes programą atliko Pasaulio lietuvių centro ansamblis
.,Sugrįžki, ja nyste". Stovi iš kairės: smuikininkas Herkulis Strolia, ansamblio vadovė Stasė Jagminiene ir dai
nininkės.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
„SEKLYČIOJE"
Gegužės
d., trečiadienį,
vyresnieji 1 tuviai „Seklyčioje" minejor. Motinos Dieną.
Renginių v, :ovė E. Sirutienė,
pradedama ninėjimą. gausiai
susirinkusi ras svečiams pa
sakė, kad Į u z ė s mėnuo yra
Dangaus K -alienei ir žemiškai Mama skirtas mėnuo.
Taigi ir ši p >grama yra skirta
motinoms, močiutėms ir promočiutėms - gyvoms ir mini
šioms page- oti.
Program; atlikti buvo pakviestas a: -amblis ..Sugrįžki.
Pasauli') lietuvių
jaunyste"
centro. Le i nte. LTž pakvietimą E. Sir. įenei padėkojo Pašaulio liet ;ų centro renginių
vadovė i pranešėja Bronė
Nainiene
„Sugrįžk
jaunyste
ansambliui
dovauja ir dainas
akordeor.i. palydi Stasė Jagminienė.
dainas dainuoja
septynetą- balsingų daininkių: Bro' • Abromauskienė.
Irena Bon Menė. Zita Dapkie
nė, Irena Galinienė. Marija
Ruzgiene hegina Sabaliūnienė. Agute Tiškuvienė. Herku
lis Stroli;: dainininkėms pri
taria smuiku.
Brone Nainienė perskaitė
eilėraštį, skirtą Mamai:
„Kai sugrįšiu į tėviškę vėlei,
tėviškėlę-, kuri puošias

I

žiedais.
Mama, pas tave aš sugrįšiu
pasiguosti žodeliais
švelniais".
Buvo gražu žiūrėti ir klausy
ti, kaip Stasė Jagminierė pra
dėjo koncertą daina „Dar nejok, dar nejok, dar mėnulis
teka". Dainuojant paaiškėjo,
kad motulė žada dukružę už
našlelio duoti, o ši atsisako,
teigdama, kad ji našlelį „per
tris dienas, per tris naktis užpečky laikys, o ketvirtą šarmu
pagirdys". Tik sužinojusi, kad
motulė žada už bernelio duoti,
nusprendžia bernelį „per tris

dienas, per tris naktis pata
luos laikyti, o ketvirtą vynu
pagirdyti".
Paskui skambėjo nuostabioji
„Stoviu aš parimus" — daina
apie jauną audėją ir lininį
rankšluostį, kur audėja nori
rankšluostin įausti žodžius
„Lietuva tėvyne, tu didvyrių
žemė, mes tavo vaikai". Buvo
dainuojama apie dieduką, ir
bobutę, ir dieduko kukavinę
pypkelę. Toliau skambėjo dai
na, kviečianti dainuoti ir že
maičius, ir aukštaičius, ir visą
Lietuvą.
Po šios dainos buvo per
traukėlė, o po jos Bronė Nai
nienė paskaitė dar vieną eilė
raštį, skirtą motulei, kurios
posmai „(krito" visiems į širdį:

Mišių metu giedojo lietuvių
parapijos choras, vargonavo
Marijus Prapuolenis ir specia
lią giesmę atliko Tomo mama
Giedrė Nedveckienė su muzi
ku Ričardu Šoku.
Pasibaigus Eucharistijos au
kai, visi parapijiečiai ir svečiai
buvo pakviesti į parapijos ta]c
vaišėms, kurias suorganizavo
Cicero Lietuvių Bendruomenė,
vadovaujama Mindaugo Bal
kaus. Tenka pabrėžti, kHt£icero LB yra labai solidari, ge
rai organizuota ir neatsisako
tautiečiams patarnauti ar pa
dėti reikaluose. Ilgas vaišių
stalas buvo nukrautas pačių
moterų pagamintomis vaišė
mis. Netruko ir saldumynų,
kuriais ypač gardžiavosi jau
nieji papijiečiai. Vaišių pabai
goje gražiai kun. dr. Kęstučiui
Trimakui ir visai Cicero apy
linkei padėkojo Tomo mama
Giedrė Nedveckienė, kuri gal
voja, kad šiandien šie vaikai
gal ir ne visai supranta šios
dienos prasmę, bet ji tiki, kad
paaugę, jie įvertins ir prisi
mins šią dieną kaip didelę
Dievo dovaną jiems. Taip pat
padėką išreiškė Jono tėvas ad
vokatas Saulius Kuprys. Šiai
gražiai šventei vadovavo dr.
Petras Kisielius. Susirinkusie
ji turėjo progos balsuoti į JAV
Lietuvių Bendruomenės tary
bą ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą. Cicero Lietu
vių Bendruomenė - gyva. J
bendruomenę jungiasi naujai
atvykstantys tautiečiai. Jie
papildo praretėjusias eiles. Ir
seni, ir jauni dalijasi krikš
čioniška ir lietuviška dvasia
bei šiluma.
Marija Remfenė
„O laikas — upė bėga nesusto
ja, tiktai tavęs jau nebebus,
tačiau saulelę noriu tau padėt
prie kojų, kad botų tau kalne
lyje šilčiau".
Buvo sudainuota „Daug
daug dainelių", „Gražių daine
lių daug girdėjau", ansamblio
himnas „Sugrįžki, jaunyste"
(jame prašoma jaunystės su
grįžti), bet baigiama žodžiais,
kad jaunystė pavėlavo, negrįš
jau tie laikai".
Koncertas buvo baigtas irgi
jau beveik himnu daina „Žemė
Lietuvos", kurią dainavo visi
susirinkusieji kartu su daini
ninkėmis. Buvo sukeltos be
veik ovacijos mieloms vieš
nioms iš Lemonto, gėlėmis ap
dovanotos tapo ne vien tik
gražiabalsės ansamblietės ir jų
vadovė S. Jagminiene, bet ir
H. Strolia bei veiklioji B. Nai
nienė.
Kai taip įsisiūbavom, tai
dainos nenutrūko, ir vėl trau
kėm visi kartu „Ant kalno mū
rai", „Man motulė jau įsakė su
berneliais nekalbėti" ir „Tėvas
su motina savo į vestuves iš
važiavo". Renginių vadovė E.
Sirutienė padėkojo Pasaulio
lietuvių centro renginių vado
vei B. Nainienei, daininin
kėms ir H. Stroliai už nuosta
bią šventę Motinų pagerbi
mui. Koncertu buvo visi klau
sytojai sužavėti, ir dabar
lauksim,
kada
ansamblis
„Sugrįžki jaunyste" vėl pasi
rodys „Seklyčioje".
Emilija J. Valantinienė

„Seklyčioje" linksmų dainų klausėsi (ii kairėsv Salomėja .lanuAkienė. Emilija Valantinienė, Aldona Budritnė
ir Jūra Bakaitienė.

