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Vilniaus savivaldybė gyveno ne 
pagal išgales 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto savival
dybė pastaraisiais metais ne
silaikė finansinės drausmės, o 
jos kaltinimai vyriausybei, 
„tariamai neskyrusiai būti
niausių lėšų jų pačių papildo
mai prisiimtiems įsipareigoji
mams vykdyti, yra nepagris
ti", teigiama Finansų ministe
rijos išplatintame pranešime! 

Anot pranešimo, ministerija, 
tęsdama 94 mln. litų fizinių 
asmenų pajamų mokesčio 
(FAPM) nepriemokos Vilniaus 
miesto savivaldybėje priežas
čių tyrimą, įsitikino, jog vado
vų aiškinimai apie sunkią 
miesto finansinę padėtį, „neva 
paskatinusią nepaisyti mokes
čių įstatymų", nėra pagrįsti. 
Analizuojant mokesčių inspek
cijos pateiktą informaciją, taip 
pat pastebėta, kad pastarai
siais metais ypač sparčiai di
dėjo miesto savivaldybės išlai
dos jos darbuotojų darbo už
mokesčiui", rašoma praneši
me. 

Mero atlyginimas tik per 
1998 metus padidėjo nuo 
24,902 litų per metus iki 
42,507 litų, o jam sumokėtų 
priedų ir priemokų suma iš
augo nuo 6,773 litų iki 9,517 
litų. 

Kaip rašoma pranešime, 
nors 1999 metų savivaldybės 
darbuotojų pagrindiniai atly
ginimai šiek tiek sumažėjo, 
išmokėtų priedų ir priemokų 
daugeliui darbuotojų dar pa
didėjo. „Tais ūkiui ypač sun
kais metais" Vilniaus savival

dybė įsigijo 8 automobilius. 
Nors miesto administracija 
pabrėžia stokojusi pinigų 
vyriausybės nutarimu padi
dintiems pedagogų atlygini
mams, švietimo darbuotojams 
miesto valdybos sprendimais 
buvo mokami ir papildomi pi
nigai — premijos iki 50 prbc. 
darbo užmokesčio dydžio. 

Vilniaus švietimo darbuoto
jams premijuoti išleista beveik 
29 mln. litų. Premijos mokėtos 
iš būsimųjų metų darbo užmo
kesčio fondo. 

„Finansų ministerija pabrė
žia, kad šie savarankiškai pri
siimti savivaldybės įsipareigo
jimai nebuvo pagrįsti savival
dybės biudžeto galimybėmis. 
Tuo tarpu vyriausybė, tokių 
funkcijų ir įpareigojimų savi
valdybėms nedelegavusi, ne
numatė ir neskyrė lėšų jų pa
čių prisiimtiems įsipareigoji
mams finansuoti", rašoma pa
reiškime. 

Anot pareiškimo, vertinant 
mokestinę drausmę Vilniaus 
savivaldybėje ir jai pavaldžio
se ūkio subjektuose, taip pat 
išaiškėjo, kad dideli įsiskolini
mai susidarė ne tik anksčiau 
minėtose iš savivaldybes biu
džeto finansuojamose įstaigo
se, bet ir jos reguliavimo 
sričiai priklausančiose įmonė
se. Vilniaus miesto savivaldy
bės žinioje esantys ūkio sub
jektai balandžio 1 dieną buvo 
nesumokėję 71.5 mln. mokes
čių, o bendras visų kitų savi
valdybių ūkio subjektų įsisko
linimas neviršijo 27 mln. litų. 
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Nuotr. : Orkestro maršų lydimi Lietuvos pasieniečiai nuo Vilniaus Arkikated
ros Gedimino prospektu žygiavo į Nepriklausomybės aikstfl, kur buvo sureng
tas iškilmingas Pasieniečių dienos minėjimas. K«stu«S) Vanago Elui nuotr. 

Vilniuje paminėta Pasieniečių 
diena 

Sostinės savivaldybė teisis su 
vyriausybe dėl skolos 

Vilnius, birželio 28 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto tary
ba trečiadienį nusprendė 
kreiptis į teismą „dėl biudžeto 
lėšų išreikalavimo teismine 
tvarka". Už tai balsavo daugu
ma posėdyje dalyvavusių 44 
tarybos narių. 

Tarybos nutarime rašoma, 
jog kreiptis į teismą nuspręsta 
remiantis Konstitucijos, Euro
pos vietos savivaldos chartijos, 
Lietuvos Vietos savivaldos 
įstatymo, Biudžetinės sanda
ros įstatymo ir Savivaldybių 
biudžetų pajamų nustatymo 
metodikos įstatymo nuostato
mis. 

Pasak Vilniaus miesto tary
bos aiškinamojo rašto, vietos 
savivaldos įstatymas nustato, 
jog jeigu savivaldybių biudže
tų pajamos ar išlaidos dėl 
valstybes institucijų priimtų 
aktų keičiasi, pasikeitusios su
mos kompensuojamos atitin
kamai iš valstybės ar savival
dybės biudžetų. Lėšos valsty
bės atsiųstoms užduotims įgy
vendinti skiriamos iš valsty
bės biudžeto. Kilus ginčui, ga
lutinį sprendimą priima teis
mas. 

Anot aiškinamojo rašto, 
1997-2000 metais valstybės 
valdžios ir valdymo instituci
jos priėmė keletą teisės aktų, 
dėl kurių didėjo Vilniaus 
miesto savivaldybės išlaidos. 
„Tačiau, priešingai nei reika
lauja konstituciniai savivaldos 
principai ir aukščiau nurodytų 
įstatymų reikalavimai, vyriau
sybė neužtikrino reikiamo fi
nansavimo Vilniaus miesto 
savivaldybei: 1997-1999 me
tais savivaldybė negavo 99.4 
mln. litų. 2000 metais — 19.8 
mln. litų", rašoma aiškina
majame rašte. Rašte taip pat 
teigiama, jog Vilniaus miesto 

savivaldybė savo lėšomis vyk
dė jai valstybės atsiųstas už
duotis, kurių nefinansavo vy
riausybė, ir kitus teisės aktus, 
dėl kurių padidėjo savival
dybės išlaidos. 

„Kadangi vyriausybė iki šiol 
nepervedė biudžeto lėšų, ku
rias turi pervesti pagal įstaty
mus į savivaldybės biudžetą, 
išsireikalauti šias lėšas gali
ma tik teisminiu keliu", rašo
ma tarybos aiškinamajame 
rašte. 

Vilnius, birželio 29 d. 
(BNS) — Vilniuje ketvirtadie
nį vykusiuose renginiuose Lie
tuvos pasieniečius su profesi
ne švente sveikino Lietuvos 
vadovai, Vidaus reikalų minis
terijos (VRM), kitų institucijų 
atstovai. 

Nepriklausomybės aikštėje 
sveikindamas pasienio parei
gūnus, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis sakė, jog 
niekada nebus pamiršta, kad 
Lietuvos sienos buvo aplaisty
tos pasieniečių krauju. Pasak 
V. Landsbergio, pasieniečių 
diena — prisiminimas parei
gos ir aukos, kurią padėjo tar
nybos broliai. 

„Valstybės siena yra vals
tybės simbolis — kuo ji tvir
tesnė ir saugesnė, tuo tvirtes
nė ir saugesnė pati valstybė", 
pažymėjo VR ministras Čes-

šventė rodo, kad nepaisant 
sunkumų, valstybė pagerbia 
tuos, kurie saugo ją ir jos pi
liečius. 

Pasienio policijos departa

mento vyriausiasis komisaras 
Algimantas Songaila palinkėjo 
savo pareigūnams toliau sąži
ningai ir dorai eiti tarnybą bei 
gilinti žinias. 

Prezidento patarėjo pava
duotojas Kęstutis Šimkus pa
sienio pareigūnams perdavė 
prezidento sveikinimus ir pa
dėkas už sąžiningą ir uolią 
tarnybą valstybei, žmogui ir 
įstatymui. 

1922 m. sausio 26 dieną 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Jonas Šimkus pasirašė 
įsakymą kariuomenei, kuria
me buvo įteisinta Pasienio 
pulko šventė — birželio 29-oji. 

Pirmą kartą po Nepriklauso
mybės atkūrimo ši diena buvo 
paminėta praėjusiais metais. 

1,720.2 kilometrų ilgio Lie
tuvos sieną saugo 4,500 Lietu
vos pasieniečių ir karių. Šiau
rėje Lietuva ribojasi su Latvi
ja, rytuose — su Baltarusija, 
pietvakariuose — su Lenkija, 
vakaruose — su Rusijos Fede
racijos Karaliaučiaus sritimi 
ir Baltijos jura. 

Valstybės sienos apsaugą, 
piliečių ir transporto priemo
nių praleidimą vykdo 7 Pasie
nio policijos rinktinės, kuriose 
yra 38 užkardos. Veikia 101 
pasienio kontrolės punktas, 
kurių 47 yra tarptautiniai, 11 
dvišalių, 41 — supaprastintas. 

Šiemet Lietuvos pasieniečiai 
nustatė 328 kontrabandos at
vejus, sulaikė 573 valstybės 
sienos pažeidėjus, 62 nelega
lius migrantus, 117 vogtų au
tomobilių ir 215 policijos ieš
kotų asmenų. 

Lietuva prašo užsienio tęsti 
dingusio jos laivo paieškas 

lovas Blažys. Jo nuomone, 

Atostogauti pasiruošę seimūriai 
nenori posėdžiauti 

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) šis. 
Centristas Vytautas Čepas 

klausė, ką daryti, kai bent 20 
parlamentarų jau įsigijo poil
sinius kelialapius ir teiravosi, 
ar konservatorius Seimo kanc
leris Jurgis Razma atlygins 
nuostolius. Krikščionių de
mokratų sąjungos vadas Ka
zys Bobelis teigė, kad pratę
siant sesiją,tik gaištamas par
lamentarų laikas, kai derėtų 
gerai pasiruošti Seimo rinki
mams. Krikščionių demokratų 
frakcijos narys Algirdas Pa
tackas, remdamas sesijos pra
tęsimą, kvietė kolegas „būti 
sąžiningais, atidirbti pinigus, 
kuriuos uždirba". 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pasipiktino, 
jog „kažkas skleidžia gandus, 
kad neturime darbo". Pasak 
jo, svarstymo planuose yra 
„fundamentalūs kodeksai, įs
tatymai, kurie reikalingi vals
tybei". 

Savaitės pradžioje Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas Arvydas Vidžiūnas, pa
grįsdamas būtinumą pratęsti 
sesiją, teigė, jog liepą planuo
jama priimti įmonių bankroto. 
Labdaros ir paramos, Rekla-

— Seimas, nepaisydamas opo
zicijos prieštaravimų, iki lie
pos vidurio pratęsė „įsivasa-
rojusią" pavasario sesiją. 

Pagal Konstituciją, pavasa
rio sesija vyksta kovo 10 -
birželio 30 dienomis, tačiau 
gali būti pratęsta parlamen
tarų nutarimu. 

Opozicinė LLDP buvo su
rinkusi 48 Seimo narių para
šus, kad sesija nebūtų pratę
siama, atsižvelgiant į prezi
dento Valdo Adamkaus nei
giamą Seimo veiklos vertini
mą. 

Praėjusį penktadienį V. 
Adamkus, kreipdamasis į Lie
tuvos gyventojus teigė, kad 
Seimas sprendžia ne pačius 
svarbiausius klausimus, už
miršta pagrindinius tikslus. 

Tarp prieštaraujančių sesi
jos pratęsimui parlamentarų 
vyravo nuomonė, kad Seimo 
darbo planuose nėra esminių, 
ypač svarbių projektų, dėl ku
rių vertėtų visuotiniuose posė
džiuose sėdėti dar beveik mė
nesį. 

Seimo posėdyje, be kita ko, 
nuskambėjo tvirtinimų, jog 
parlamentarams būtinas poil-

Vilnius, birželio 29 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį susiti
kime su Vilniuje viešinčiu 
Meksikos užsienio reikalų vi
ceministru Juan Rebolledo pa
prašė tęsti Ramiajame vande
nyne dingusio Lietuvos laivo 
„Linkuva" paieškas. 

Meksikos pareigūnas sakė, 
kad perduos šį prašymą savo 
vyriausybei, kuri, jo nuomone, 
ieškos galimybių tęsti dingu
sio laivo paieškas. 

JAV ir Meksikos gelbėtojai, 
savaitę nesėkmingai ieškoję 
audringame Ramiajame van
denyne dingusios „Linkuvos", 
trečiadienį nusprendė nu
traukti paiešką, neradę nė vie
no iš 18-kds laivo įgulos na
rių. Taip pat neaptikta laivo 
nuolaužų. 

Ryšys su „Linkuva" nutrūko 
praėjusį trečiadienį. Laivas, 
buvęs apie 220 jūrmylių (350 
km) į pietvakarius nuo Aca-
pulco (Mexico), pranešė apie 
sugedusį pagrindinį variklį. 

Susitikime V. Adamkus ir J. 
Rebolledo taip pat aptarė dvi
šalius politinius ir ekonomi
nius santykius. Prezidentas 
pristatė Lietuvos įsijungimą į 
Europos Sąjungą (ES) ir 
NATO. 

Lietuvos vyriausybė jau 
anksčiau buvo paprašiusi JAV 
tęsti „Linkuvos" paieškas. 

mos, Valstybės ir savivaldybių 
2000 m. Biudžeto pakeitimo, 
Civilinės aviacijos, Regioninės 
plėtros, Vartotoju teisių gyni
mo, įmonių restruktūrizavi
mo, Akcinių bendrovių, Klai
pėdos jūrų uosto. Elektroninio 
parašo, Biokuro, Elektros 
energijos įstatymus bei naujas 
Civilinio ir Baudžiamojo ko
deksų redakcijas. 

Pastaruosius porą metų nė 
viena Seimo sesija neišvengė 
pratęsimo. 

Remiantis paskutiniais 
BNS pranešimais, JAV Vals
tybes departamentas pranešė 
Lietuvos ambasadai Vašing
tone, kad Pakrančių apsaugos 
tarnybos vadovybė nusprendė 
atnaujinti „Linkuvos" paieš
kas, atsižvelgusi į Lietuvos vy
riausybės prašymą. 

Lietuvos vyriausybės įparei
gotas, Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Stasys Sakalaus
kas ketvirtadienį susitiko su 
JAV Valstybės departamento 
atstovais, kuriems išsakė Lie
tuvos prašymus. 

* Kauno merą Vytautą 
Šustauską miesto merijoje 
trečiadienį aplankė preziden
tūros sekretorius, Centro są
jungos vicepirmininkas Vid
mantas Staniulis. Nors sve
čias pabrėžė, jog atvyko kaip 
Centro sąjungos vicepirminin
kas, tačiau pokalbyje apie 
svarbiausias Kauno proble
mas, centristų ir Laisvės są
jungos bendradarbiavimą ne
išvengta ir Kauno mero igno
ravimo temos. Paprašytas iš
sakyti savo nuomonę dėl Kau
no mero ignoravimo, Vidman
tas Staniulis sakė: „Kau
no miesto taryba išrinkta de
mokratiškai, todėl visi spren
dimai — teisėti. Miestas turi 
savo merą, ir neturi būti sta
toma siena tarp Kauno žmo
nių ir valdžios, nes meras — 
bendruomenės atstovas". 
„Manau, kad reikia pripažinti 
tuos sprendimus, kuriuos pi
liečiai daro rinkdami valdžią. 
Ignoravimas — tai vakarykštė 
diena", susumavo V. Staniulis. 

(Eltai 
* Vokietija Ignalinos ato

minės elektrinės (IAE) pir
mojo bloko uždarymui skirs 7 
mln. eurų. šios lėšos į tarp
tautinį Europos rekonstrukci
jos ir plėtros banko adminis
truojamą fondą bus pervestos 
per 7 metus. .BNS. 

S a u g u m a s pa tv i r t ino t a r i a m o 
Lie tuvos žva lgo" t a p a t y b ę 

Vilnius-Maskva, birželio 
28 d. (BNS) — Lietuvos Vals
tybės saugumo departamentas 
(VSD) patvirtino tapatybę as
mens, kurį Rusijos kontr
žvalgyba įvardijo kaip tariamą 
„Lietuvos šnipą". 

VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojas Arvydas 
Pocius trečiadienį patvirtino, 
kad asmuo, kurį Rusijos Fede
ralinė saugumo tarnyba (FST) 
įtaria šnipinėjimu Jungtinėms 
Valstijoms, yra 24 metų Vil
niaus gyventojas Pavelas Ilji-
nas. Drauge VSD pareigūnas 
dar kartą užtikrino, kad P. II-
jinas nėra ir nebuvo Lietuvos 
specialųjų tarnybų darbuoto
jas ar agentas. A. Pocius sa
kė, kad P. Iljinas yra žinomas 
VSD, nes yra suteikęs konsul
tacijų apie darbą kompiu
teriais kai kuriems VSD dar
buotojams. 

Rusijos FST pirmadienį pra
nešė sulaikiusi Lietuvos VSD 
agentą, įtariamą šnipinėjimu 
Jungtinėms Valstijoms. Anot 
FST pranešimo, agentas iš 
Lietuvos nuo 1999 metų vykdė 
specialią CIA užduotį — rinko 
informaciją apie FST. Jo už
duotis esą buvusi įsilaužti į 
Rusijos FST kompiuterių tink
lus. Rusijos agentūra „Inter-
fax" trečiadienį pranešė, kad 
FST „prieš keletą dienų" pa
leido P. Iljiną laisvėn, nes jis 
nepadarė žalos Rusijai ir 
„nuoširdžiai prisipažino". FST 
tvirtina P. Iljiną dirbus net 
dviejų valstybių specialio
sioms tarnyboms, siekdama 
išplėsti tariamai vykdytos už
duoties apimtį ir jos menamą 
grėsmę Rusijos valstybės sau
gumui. 

VSD iškart po pranešimo 
apie tariamo šnipo sulaikymą 
pareiškė, kad „nevykdė ir ne
vykdo priešiškos ar ardomo
sios veiklos Rusijos Federaci
jos atžvilgiu". 

„Šnipas" teigia, kad jo 
prisipažinimas — klastotė 

Lietuvos pilietis, kurį Rusi
jos Federalinė saugumo tar
nyba įvardijo kaip „šnipą, dir
busį Lietuvai ir Jungtinėms 
Valstijoms", pareiškė, kad ta
riamas jo prisipažinimas dėl 
šnipinėjimo buvo išgautas jį 
apsvaiginus, ir yra „klastotė". 

Šią prielaidą patvirtino ir 
Lietuvos Valstybės saugumo 
departamentas (VSD). 

Pavelas Iljinas teigia, kad 
Rusijos žvalgyba kelis kartus 
mėgino jį verbuoti, ir jis apie 
tai pranešęs VSD. Paskutinis 
bandymas buvęs Karaliau
čiuje neformalioje aplinkoje. 
,,Aš važiavau į Kaliningradą 
nekilnojamojo turto įsigijimo 
klausimais ir pasimačiau su 
Rusijos saugumo darbuotojais, 
kurie pasiūlė man atšvęsti 
gimtadienį. Mes nuvažiavome 
į viešbutį, kur po tų švenčių 
pasijutau nelabai gerai. Po 
trijų taurelių konjako aš pasi
jaučiau perdaug girtas žmo
gus", Lietuvos televizijos ket
virtadienio vakarą parodyta
me interviu pasakojo P. Ilji
nas. Kitam televizijos kanalui 
LNK P. Iljinas sakė atpažįstąs 
save Rusijos televizijų parody
tuose FST filmuotuose siu
žetuose, bet teigė praradęs da
lį atminties ir nežinąs, „ko
kiomis aplinkybėmis padaryti 
šie kadrai". „Mano būklė po to 
išgėrimo buvo pakankami 
sunki. Niekada taip sunkiai 
nesijaučiau po alkoholio priė
mimo", sakė P. Iljinas. 

Jis užtikrino, kad buvo Vil
niuje tuo metu, kai FST ėmė 
skelbti apie tariamą jo sulai
kymą, ir patvirtino, kad nie
kada nebuvo VSD bendradar
bis, ir tik keletą kartų suteikė 
konsultacijų darbo kompiu
teriais klausimais kai kuriems 
VSD darbuotojams. 

Rusija ignoruoja Lietuvos 
įstatymą dėl sovietų 

žalos atlyginimo 
Vilnius, birželio 29 d. 

(BNS) — Vilniuje viešintis Ru
sijos užsienio reikalų vicemi
nistras Ivan Sergejev pareiš
kė, kad Rusija nekreips dėme
sio į Lietuvos Seimo priimtą 
įstatymą dėl sovietų okupaci
jos žalos atlyginimo, nes Lie
tuvos prezidento nuomonė 
šiuo klausimu esanti kitokia. 

„Šio įstatymo priėmimas, 
jei laikyti tai priėmimu, yra 
neadekvatus, prezidentas turi 
visiškai aiškią, argumentuotą 
nuomonę šiuo klausimu ir at
sisakė pasirašyti šį įstatymą", 
ketvirtadienį sakė Rusijos 
užsienio reikalų viceminist
ras. 

Jis komentavo Lietuvos Sei
mo birželio 13 dieną priimtą 
įstatymą, įpareigojantį vyriau
sybę siekti derybų su SSRS 
teisių perėmėja Rusija dėl 50 
metų trukusios sovietų okupa
cijos žalos atlyginimo. 

Prezidentas Valdas Adam
kus per 10 dienų po priėmimo 
nesustabdė, bet ir nepasirašė 
šio įstatymo, todėl jį, kaip ir 
numatyta Konstitucijoje, pasi
rašė Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

„Laikyti šio įstatymo politi
niu Lietuvos sprendimu nega
lima, nes už užsienio politiką 
atsako prezidentas", teigė I. 
Sergejev. Anot jo, „Rusija turi 
šiuo klausimu žinoti nuomonę 

to, kuris atsako už užsienio 
politiką, o V. Adamkaus nuo
monė niekaip nesutampa su 
V. Landsbergio nuomone". 

I. Sergejev atsisakė komen
tuoti Lietuvos paneigtus Rusi
jos Federalinės saugumo tar
nybos pranešimus apie Rusi
joje neva sulaikytą Lietuvos 
žvalgą, dirbusį amerikiečiams, 
pareiškęs, jog „tai — ne Už
sienio reikalų ministerijos rei
kalas". 

Paklaustas apie Seimo vice
pirmininkės Rasos Juknevi
čienės pareiškimą, esą nema
žai Rusijos ambasados Vil
niuje darbuotojų dirba Rusijos 
žvalgybai, I. Sergejev atsakė, 
jog „kai Seimo vicepirminin
kas daro tokius pareiškimus, 
jis turi suprasti, kokias pasek
mes jie turės". 

„Deja, kai kurios valdžios 
šakos, tokios, kaip Seimas ir 
Dūma, kartais naudojasi po
pulistiniais metodais, tačiau 
tai ne tie metodai, kurie stip
rina mūsų santykius", sakė 
Rusijos pareigūnas. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: Svc. Jėzaus Širdis. 

Pirmieji Romos Bažnyčios kankiniai; 
Adele. Emilija. Liucina, Norvile, Oto
nas, Skaidąs, Tautginas. 

Liepos 1 d.: Švc. M. Marijos 
nelaciausia širdis Gandrutis, Julijus, 
Julius. Liepa, Regina, Tautrimas. 
Tautrime 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

OLIMPINES DIENOS BĖGIMAI 
Birželio 18 d., šeštadienį, 

Vilniuje. Vingio parke vyku
siuose tradiciniuose Olim
pinės dienos bėgimuose daly
vių skaičius gerokai pranoko 
rengėjų lūkesčius — Olimpinę 
mylią arba 10 km varžybų 
nuotolį įveikė apie 800 sporto 
entuziastų. Pagrindiniame bė
gime pergales iškovojo žino
mas, kaunietis lengvaatletis 
Mindaugas Pūkštąs bei vil
nietė Živilė Balčiūnaitė. 

Iš viso 10 km bėgti panoro 
daugiau nei 500 sportininkų ir 
rengėjai netgi pritrūko starto 
numerių, nes tradiciškai daly
vių skaičius tik šiek tiek dau
giau negu trys šimtai. Visi 
baigusieji gavo LTOK marški
nėlius su Olimpinės dienos ir 
rėmėjų simbolika. 

Be to, šįkart retkarčiais laš
nojo lietus, tačiau tai tik su
stiprino bėgikų entuziazmą. 

mėjimus. 
Beje, po masinio mylios bė

gimo tą patį nuotolį besivar
žydami įveikė ir respublikinio 
moksleivių konkurso „Aš 
mėgstu kūno kultūrą ir gerbiu 
aplinką" baigminio rato daly
viai. 

Vyrų 10 km bėgimo nuga
lėtojas trasoje užtruko 31 min. 
43 sek. Antras baigė vilnietis 
Petras Pranckūnas (32.32), o 
trečias — žinomas slidininkas 
Vladislavas Zybaila (33.05). 

Moterų grupės nugalėtoja 
trasoje užtruko 34 min. 29 
sek., antra buvo vilnietė Dia
na Maciušonytė (35.56), o tre
čia — kaunietė Aurelija Ru
činskaitė (38.26). Pernykštė 
nugalėtoja Gailutė Keliuotie-
nė liko penkta. 

Dvyliktą kartą surengta 
Olimpinės dienos šventė tradi
ciškai prasidėjo 12 vai. Gedi-

Baltimorės Lietuvių atletų klubo moterų „Vilkas" kocanda, laimėjusi II vietą š.m. gegužės 5-7 d. Baltimoreje 
Nuotr. Elvyros Vodopalienės vykusiose 50 metų jubiliejinėse Š. Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse. 

V.JANIŪNAS — 
*r SPORTO" 

Bėgant lietuvišką olimpinę 'mino kalne šventės ugnies už-
mylią — 1,988 metrus, gausus degimu. J Vingio parką deglą 
dalyvių būrys galėjo pasi
džiaugti ne tik nauju marš
rutu nutiesta trąša, bet ir pui
kiu jos ženklinimu. 

Šiame bėgime tradiciškai 
dalyvavo visi Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto 
(LTOK) vadovai, pradedant 
prezidentu Artūru Poviliūnu, 
kuris ištesėjo pernai duotą pa
žadą olimpiniais metais įveik
ti Olimpinę mylią. 

• Po baigmės jis prisipažino, 
kaiJ: bėgti buvo nelengva, ta
čiau baigmė pasiekta garbin
gai. „Tikiu, kad Sidnėjuje mū
sų olimpiečiams bus dar sun
kiau, tačiau garbingai daly
vauti ir pasiekti baigmę yra 
būtina", — sakė LTOK vado
vas. 

Mylią taip pat bėgo generali
nis direktorius Vytautas Zu-
bernis, olimpinių rinktinių di
rektorius Kazys Steponavi
čius, Lietuvos olimpinio sporto 
centro direktorius Voldemaras 
Liachovičius ir kiti žinomi 
sporto vadovai. Šįsyk nesima
tė tik Kūno kultūros ir sporto 
•departamento vadovų. 

Nors bėgimas vyko nefiksuo
jant laiko ir nugalėtojų, grei
čiausiai bėgusiems malonią 
staigmeną pateikė LTOK Ge
neralinės asamblėjos narys, 
vienas iš mylios bėgimo ska
tintojų šiaulietis Aleksandras 
Ronkus, įteikęs atminimo me
dalius. 

Visi po baigmės gavo Tarp
tautinio olimpinio komiteto 
(IOCJ šiai dienai skirtus pažy-

atnešė olimpiečiai Vida Ven-
cienė, Lina Kačiušytė ir Vy
tautas Briedis. 

Šventės dalyviams koncerta
vo VRM pučiamųjų orkestras 
(meno vadovas — pulkininkas 
Algirdas Radzevičius), šoko 
aerobikos grupė. Kartu su 
tradiciniais bėgimais vyko ir 
kitų sporto šakų varžybos — 
vaikų komandos žaidė mažojo 
futbolo turnyre, įvairaus am
žiaus žmonės mėtė į taikinį 
strėlytes, žaidė didžiaisiais 
šachmatais. 

Elta 

APŽVALGININKAS 
Čikagos „Margučio IF radijo 

programos klausytojams gerai 
pažįstamas sporto žurnalistas 
Vladas Janiūnas, kurio prane
šimus apie sportą Lietuvoje 
klausytojai išgirsta penktadie
nių vakarais, tapo nuolatiniu 
Vilniuje išeinančio „Sporto" 
laikraščio apžvalgininku. 

Jo apžvalgos, komentarai 
bei aprašymai randami kiek
vienoje laidoje šio Lietuvos pa
grindinio sporto laikraščio. 
Leidinys iki šiol rodėsi du kar
tus per savaitę, bet nuo šio lie
pos mėnesio 1 d. išeis trys sa
vaitinės jo laidos — pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais. 

Jį užsiprenumeruoti gali ir 
Amerikoje gyvenantieji sporto 
mėgėjai. Dėl prenumeratos 
rašoma: „Sportas", Odminių 
gatvė 9, Vilnius. Ypač stambi 
yra penktadienio laida, turinti 
16 psl. Laikraščio vyr. redak
torius yra Aleksandras Kru
kauskas, pavaduotoja Marytė 
Marcinkevičiūtė. E . § . 

APIE SPORTĄ 
ČIKAGOJE 

Atėjus vasarai, lietuvių 
sportas Čikagoje ir bendrai — 
Šiaurės Amerikoje labai su
mažėjo. Jis turėtų atsigauti 
prasidėjus rudens sezonui, kai 
mūsiškiai sporto entuziastai 
vėl plačiau įsijungs į savo 
mėgstamų šakų veiklą ir savo 
talentų jose ugdymą. 

* * * 
Pirmenybių rungtynes vie

tinėje lygoje baigė „Lituani-
cos" futbolininkai, kurie šį se
zoną pasirodė neblogai. Jie iš 
8 pirmenybinių susitikimų lai
mėjo penkis, taigi surinko 15 
taškų. Tačiau pridėjus ir ru
dens sezoną, kuomet, dėl žai
dėjų stygiaus buvo praloštos 
keturios paskutinės rungtynės 
ir sugriebti tik 7 taškai, visų 
pirmenybinių metų laimikis 
buvo gana liesas. Dar neturint 
galutinės lentelės, mūsiškiai 
turėtų užimti 6-tą vietą 12-kos 
„Metropolitan" pirmosios lygos 
komandų tarpe. 

* * * 
Šiuo metu dar aktyvus yra 

Čikagos lietuvių rankos lenki
mo sporto klubas „Aidas", kurį 

Futbolas Čikagoje 

LFK „LITUANICA" FUTBOLININKAI 
UŽBAIGĖ PIRMENYBIŲ SEZONĄ 

įsteigė Lietuvoje buvęs gana. 
žymus sportininkas Saulius 
Rakauskas. Šis klubo įkūrėjas 
ir didžiausias entuziastas jau 
spėjęs gauti patalpas Jaunimo 
centro rūmuose. Klubo nariai 
dalyvauja ir amerikiečių var
žybose ir ten laimi prizines 
vietas. Tokių tarpe yra Aidas 
Pališkis, Remigijus Gorys, Re
gina Oraitė ir kiti. Neseniai 
čia atvyko du kartus pasaulio 
čempionės titulą iškovojusi 
Laima Jaunutienė, kuri pade
da jaunesniems šios sporto 
šakos entuziastams. Rankų 
lenkimas dabar jau yra 
įtrauktas į Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos kultivuojamą 
sporto šakų sąrašą. 

* * * 
Čikagon vis daugiau atvyks

ta žymesnių sportininkų iš 
Lietuvos. Vieni jų — laimi 
taip vadinamas „žalias korte
les", o kiti čia atvyksta „ieško
ti laimės", nes dabar tėvynėje 
daug kam nėra ką dirbti ir 
nėra iš ko gyventi. 

Čikagoje neseniai pasirodė 
Arvydas Pintinas, čia atvykęs 
su žmona ir dukrele. Jis tė
vynėje yra pasižymėjęs kultū
rizmo sporto šakoje. 

E A 

Birželio 18 d. baigėsi „Met
ropolitan" lygos futbolo pirme
nybės. Tą dieną buvo žaidžia
mas 8-sis ratas. „Lituanicos" 
vienuolikė šį kartą turėjo ke
liauti į Lombard, IL, kur to 
miestelio Sunset Knoll parke 
laukė vietinė vienuolikė. Gai
la, kad šeimininkai negalėjo 
surinkti visos komandos ir 
pradžioje jie turėjo pasitenkin
ti tik 9 žaidėjais, vėliau — de
šimčia, o, už nesportišką el
gesį pašalinus vieną jų futboli
ninką, jų vėl liko tik devyni. 

Tad „Lituanicos" vyrams čia 
tebuvo tik gera treniruotė, nes 
varžovai buvo bejėgiai, nors 
kai kurie jų vis tiek stengėsi 
žaisti šiurkščiai ir taikė ne 

vien tik į kamuolį, bet ir į 
mūsiškių žaidėjų kojas. 

Per 80 minučių (rungtynes 
sutarta sutrumpinti) mūsiš
kiai įmušė 7 įvarčius, o varžo
vams nepasisekė nė karto pa
sižymėti. Įvarčių seriją pradė
jo Gytis Kavaliauskas jau pa
čioje rungtynių pradžioje, fffo-
Į»M John Bėruti, Laimono 
Bytauto ir Dano Smulkio įvar
čiai. Poilsiui išeita mūsiš
kiams vedant 4-0. 

Po pertraukos žaidimas vy
ko, galima sakyti, į vienus 
vartus. Ir čia savo žodį tarė 
Bytautas, kuris vienas pasižy
mėjo tris kartus, pakeldamas 
pasekmę iki 7-0. Atrodė, jog 
kai kurie „Lituanicos" puolėjai 

Futbolo pirmenybių srzono uMi.iigimn prô rt (llavi nskų sodyboje * m birtelio 18 d surengtoje gegužinėje Ii k : 
Tadas Glavinskas, Albertas < ..avmskas. Irena Žukauskienė, Virps Martinukas, Virgin 2uromnkft* ir Gedimi
nas BieIskus Nuotr. Ed. Sulaičio 

nenorėjo labai nuskriausti sa
vo varžovų ir prie pat jų vartų 
dar vis pasuodavosi arba ty
čiomis nepataikydavo į tuščius 
vartus. 

Tie, kurie nepatingėjo at
vykti pasižiūrėti šių rungty
nių, ne vien matė nemaža 
skaičių „Lituanicos" vyrų pa
siektų įvarčių, bet galėjo pa
sigėrėti ir tikrai puikiu sek
madienio oru gražioje gam
toje. 

Kaip ir kiekvieneriais me
tais pirmenybių sezono pabai
goje į savo namus Clarendon 
Hills, IL, visus žaidėjus ir klu
bo valdybos narius pakvietė 
klubo pirmininkas Albertas 
Glavinskas ir jo žmona Laima. 
Čia vyko savotiška gegužinė 
su vaišėmis. Kaip ne vienas 
žaidėjas pažymėjo, ten esan
čiame Glavinskų žemių plote 
būtų galima įrengti beveik pil
no dydžio futbolo aikštę, tai 
nereikėtų važiuoti žaist į Le-
montą. 

Kadangi šiuo metu „Lituani
cos" vyrų vienuolikėje vėl žai
džia nemaža futbolininkų iš 
Lietuvos, tai buvo malonu pa
bendrauti su naujais tautie
čiais iš tėvynės. Čia norisi 
pastebėti, kad tik šių jaunų 
vyrų dėka „Lituanicos" futbolo 
klubas šį rudenį minės savo 
veiklos 50-ąją sukaktį, būda
mas vieninteliu lietuvių klubu 
Šiaurės Amerikoje, kultivuo
jančiu šią populiariausiąją pa
saulyje sporto šaką. 

Beje, pavasario rate „Litua
nicos" vyrų vienuolikė laimėjo 
5 rungtynes iš 8 turėtų ir su
rinko 15 tašką. Gaila, kad ru
dens ratas buvo gana liūdnas 
ir tada pelnyta tik 7 taškai 
(dvi pergalės ir lygiosios). Tad 
bendras 1999 2000 metų pir-
menybinis laimikis — 22 
taškai. 

E.Š. 
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„LAISVES UGNIS 
SUŠILDO BALTIJĄ" 

Taip vadinasi Lietuvos bėgi
mo mėgėjų asociacijos rengia
mas istorinis bėgimas aplink 
Baltijos jūrą, kuris vyks 2000 
metų liepos 6-31 dienomis. 
Bėgimas skiriamas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
10-čiui pažymėti. 

Šiame bėgime dalyvaus 25 
geriausi Lietuvos bėgimo mė
gėjų asociacijai priklausančių 
klubų nariai, įvykdę reikala
vimus „Lietuvos bėgimo žy
mūno" vardui įgyti. Sie bėgi
kai liepos 6 d. 10 vai. Kau
ne, nuo Nežinomojo kareivio 
kapo amžinosios ugnies užde
gę fakelą, su juo nubėgs arti 
6,500 km per Lietuvos, Kara
liaučiaus srities, Lenkijos, Vo
kietijos, Danijos, Švedijos, 
Suomijos, Rusios, Estijos, 
Latvijos ir vėl Lietuvos valsty
bių teritorijas, šiuo bėgimu 
jie pasaulio visuomenei skelbs 
šventas ir neįkainojamas lais
vės idėjas. 

Per Lietuvos gen. konsulatą 
gautame laiške, tos asociacijos 
prezidentas Romas Bernotas 
taip pat sako, kad šio projekto 
įgyvendinimui iš viso reikia 
160,000 litų (arba 40,000 dole
rių): bėgimo reklamai, dalyvių 
aprangai ir avalynei, medika
mentams, maitinimui, nakvy
nei, autobuso nuomai, kurui 
bei kitų išlaidų apmokėjimui. 

Taip pat sakoma, kad nepai
sant, kad bėgimui pritarė Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus, vyriausybė, Seimas 
ir kitos didžiosios organizaci
jos, neranda lėšų finansiškai 
šį žygį remti. Todėl prašoma 
paramos iš užsienio, kur ieš
koma rėmėjų. 

E.Š. 

PENKIAKOVININKAS 
A. ZADNEPROVSKIS 

PASAULIO ČEMPIONAS 

Lietuvos penkiakovininkas 
Andrejus Ządneprovskis, bir
želio 18 d., sekmadienį, Itali
joje iškovojęs pasaulio čem
pionato aukso medalį, įgyven
dino vieną savo gyvenimo sva
jonių. Dabar jo tikslas — Sid
nėjaus olimpiada. Teisę daly
vauti joje Lietuvos atstovas 
iškovojo dar prieš pasaulio 
čempionatą laimėjęs pasaulio 
taurės etapą. 

Iki šiol aukščiausias 26 me
tų sportininko pasiekimas bu
vo trečioji vieta 1997 metų pa
saulio čempionate. 

„Penkiakovė — mano gyve
nimas, mano darbas, mano 
meilė... tai man viskas", — po 
varžybų Italijoje sakė vilnie
tis, Lietuvos teisės akademijos 
studentas. Siekdamas geriau 
pasirengti olimpiadai ir joje 
iškovoti medalį, Andrejus pa
siėmė akademines atostogas. 

„Iškovojęs teisę dalyvauti 
olimpiadoje, leidau pailsėti 
savo galvai ir per tą laiką tre-
niravausi jojimą", — pasakojo 
čempionas „worldsport.com" 
interneto svetainės žurnalis
tui. 

A Zadneprovskio pastangos 
nenuėjo veltui — pačioje sun
kiausiai numatomoje rungtyje 
jis surinko maksimalią taškų 
sumą —1,100. 

Pergalė Italijoje automatiš
kai padarė lietuvį Sidnėjaus 
olimpiados favoritu. 

„Tai nėra paprasta. Tai bus 
visai kitos varžybos, kuriose 
visi sportininkai turės būti 
psichologiškai pasirengę paro
dyti geriausius rezultatus. Vi
si, kurie iškovojo teisę daly
vauti olimpiadoje, gali laimėti 
medalius — čia nebus favori
tų". 

Pagal pasaulio čempionato 
rezultatus teisę dalyvauti 

EUGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angbskai) 

Tel. 708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfcfcory Hls, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S KedzieAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickoty Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MJ)., &C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviukai 
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 k 6 

Cracago. IL 60638 
Tei/773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

ARĄSZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O J). 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Napervilte, IL 60563 
T e l (630) 527-0080 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 
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olimpiadoje iškovojo 15 sporti
ninkų, užėmusių pirmąsias 
vietas, neskaitant tų, kurie 
jau turėjo šią teisę. 

Andrejaus Zadneprovskio 
Pasaulio čempionato rezulta
tai: 5,577 tšk. (šaudymas — 
1,144, fechtavimas — 880, 
plaukimas — 1,263, jojimas — 
1,100, bėgimas — 1,190). Jis 
jau turėjo olimpinį kelialapį. 

Elta 

Dalis New Yorko „Atletų" ir Philadelphijos „Aro" jungtines .rer*afcių A 
krepšinio komandos, laimėjusios II vieta ».m. gegužes 5-7 d Baltimoreje 
vykusiose SALFAS s-gos 50-se žaidynėse. Nuotr Elvyros Vodopalienės 
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KOVA DĖL GĖRIO TURI 
BAIGTIS PERGALE 

Truput is žinių i i Tarp
taut inio kongreso „Komu 
nizmo nusikaltimų įverti
nimas" Vilniuje š. m. birže
lio 12-14 d. 

Dažnai mes, lietuviai, esame 
per daug kuklūs, sumenkina
me savo istoriją ir mėgstame 
labiau žavėtis kitų tautų pa
siekimais bei laimėjimais. Čia 
pateiksiu vieno svetimšalio, 
sveCio iš Izraelio mintis, pasa
kytas Kongrese birželio 12-14 
d., kurios privers daugel) susi
mąstyti ir pažvelgti į save ki
taip. 

Su Feliksu Krasavinu susi
pažinau atsitiktinai Vilniuje, 
einant Gedimino prospektu 
nuo Mokslų akademijos rūmų, 
kur vyko Tribunolo posėdžiai, 
į Seimo rūmus, kuriuose te
sėsi pranešimai ir paskaitos, 
įvairių šalių atstovams įver
tinant komunizmo nusikalti
mus. Kalbėjomės trise: buvęs 
Lietuvos partizanas Jonas Ka-
džionis iš Algimanto apygar
dos; kalėjęs Sibiro lageriuose, 
lietuvis iš Aukštaitijos, mūsų 
užkalbintas svečias iš Izrae
lio, irgi nešęs sovietinės vergi
jos pančius kartu su milijonais 
kitų kalinių, ir aš, atvykęs iš 
Čikagos. 

Pasirodo, jog svečias iš Iz
raelio kalėjo lygiai tuose pa
čiuose lageriuose, kaip ir aš; 
gal tik laiko atžvilgiu buvimas 
šiek tiek nesutapo. Praeities 
įvykiai maždaug prieš 45 me
tus sukosi, kai mes buvom 
jauni, pilni dvasinių jėgų, pa
siryžimo kalinių streikuose ir 
sukilimuose. 

Tai buvo milžiniška „Ozer-
lago" lagerių grupė, išsidės
čiusi Sibiro taigoje palei ge
ležinkelį Taišetas-Bratskas, 
netoli Baikalo. Konkrečių kon-
clagerių pavadinimai buvo 
Vichorevka ir Andzioba. Ypač 
įsimintina Andzioba, kur ka
lėjo, barakus statė, kasė šuli
nius japonų karo belaisviai. 
Jie čia pat ir mirdavo tūks
tančiais, išsekę nuo bado ir 
ligų. Čia radome daugelį japo
niškų įrašų jų kalbos ženklais, 
bet nei vienas nemokėjome ja
poniškai, todėl negalėjome 
perskaityti jų tragedijos. Ta
čiau ją jutome ir supratome, 
nes patys tą pačią kančią pa
tyrėme: badu kvepiantį mais
to davinį, nesuskaičiuojamą 
daugybę blakių naruose (lovas 
įmituojančiuose mediniuose 
gultuose), o vasaros metu sau
lę temdančius „maškos" debe
sis — muselių daugybę, nuo 
kurių kandžiojimosi ant ran
kų ir veido trykšdavo kraujas, 
ir priedo dar sunkų fizinį dar
bą Sibiro taigoje. Taigi buvo 
apie ką kalbėti su Feliksu ir 
Jonu. Toliau pateikiu Felikso 
Krasavino išsakytas mintis, 

jam pasisakant iš Kongreso 
tribūnos. Jis kalbėjo rusų kal
ba ir, kalbant šia tarptautine 
Sibiro kalinių kalba, mes vie
nas kitą gerai supratom: 

„Aš noriu išreikšti žodžius 
giliausio dėkingumo lietuvių 
tautai už ištikimybę ir atsida
vimą Laisvės dvasiai bei žmo
gaus vertybėms ir už šią die
ną. Aš nesiimu kam nors at
stovauti, išskyrus mums, bu
vusiems sovietiniams politi
niams kaliniams, išsibarsčiu
siems po visą pasaulį. Ir tas 
nuosprendis, kuris bus pas
kelbtas šio tribunolo, mums 
turi didžiulę reikšmę, nes mū
sų reabilitacija bus tik tada 
patvirtinta, kada bus paskelb
tas šis nuosprendis. Aš galvo
ju, kad daugumai iš mūsų, kur 
mes bebūtume — Rusijoj, 
Amerikoj, Australijoj ar Izrae
ly — yra pareiga dalyvauti to
je kovoje, kurios priešaky sto
vi lietuvių tauta, kovodama su 
pavojingu ir dar nemirusiu 
žvėrimi — sovietiniu fašiz
mu. Yra tokia patarlė: „Vos 
suspėjai atidaryti, kai jau pir
ma tavęs ateina kiti". Taigi ir 
čia dar nespėjo lietuvių tauta 
politiškai išsilaisvinti iš sovie
tų valdžios ir paskelbti savo 
nepriklausomybės, kai pribė
go minios sovietų funkcionie
rių ir tuoj pradėjo skverbtis į 
visas valstybinio aparato ni
šas, labai sąmoningai, subti
liai, rafinuotai. Vaisiai akivaiz
dūs. Kaip aš suprantu, dabar 
jų rankose praktiškai yra 
bankai, teismai, žiniasklaida, 
daugmaž visas valstybinis 
aparatas. Didelė dalis lietuvių 
tautos persmelkta jų melo, 
eina balsuoti už juos, taip, 
kaip ėjo sovietiniais laikais, 
tarsi nebuvo žuvusių šimtų 
tūkstančių brolių ir seserų, 
atidavusių savo gyvybę už 
laisvę šios dienos, tarsi ta 
laisvė jiems nebuvo reikalin
ga. Ir štai va, šita dvasinė ver
gija, ji ne mažiau reikšminga 
negu politinė vergija. Fašiz
mas — tai milžiniška krūva 
lavonų, ir svarbu atkasti ka
pus, pateikti įrodymus, ir, ro
dos, su tuo būtų baigta. Bet 
reikalas tas, kad fašizmas ne 
tiktai žudynės. Fašizmas yra 
melas. Visoks blogis, didžiulė 
neteisybė prasideda nuo melo. 
Vienas pirmųjų rašytinių so
vietinio komisaro Dzeržinskio 
įsakymų buvo: „Pirmyn, iki 
pilnutinio gėrio įvykdymo!" Ir 
gėris čia buvo parašytas di
delėmis raidėmis. Tai labai 
simboliška fašizmui, kas daro 
jį labai pavojingu. Didesnis 
melagingumas suteikė jam ga
limybę šioje planetoje sunai
kinti daugiau žmonių ir pra
žudyti jų sielas, palyginti su jo 
vokiška atmaina. Sovietinei 

Tarptautiniame kongrese ,,Komunizmo nusikaltimų įvertinimas" Vilniuje š.m. birželio 12 d. Kalba prof. Serge
jus Kovaliovas, Rusijos Dūmos atstovas. 

APIE TARPTAUTINĮ VILNIAUS 
KONGRESĄ „KOMUNIZMO 

NUSIKALTIMŲ IVERTINIMAS" 
sius ir liudininkus. Procese 

ideologijai labiau sekėsi iš
plisti pasaulyje negu vokiš-
kająi. 

Aš manau, kad dabar kova 
su šia ideologija, su tuo blogiu 
ir melu, kuris egzistuoja Rytų 
Europos respublikose, val
džios užgrobėjuose, funkcio
nieriuose, parlamentuose, — 
užsidėjusiuose patrijotų kau
kes pasunkėjo. Kad demaska
vimas gana primityviais me
todais tik leidžia jiems suk
vailinti žmones. O jie, užgrobę 
valdžią, ir vėl gena į tą pusę, 
kur nori paversti tas respubli
kas į sovietinio tipo Gulago la
gerius. Man rodosi, kad šis 
Tarptautinis kongresas „Ko
munizmo nusikaltimų įverti
nimas" turi tapti bendradar
biavimo pradžia tarptautinėj 
plotmėj, visų išsilaisvinusių iš 
komunizmo kraštų, turi nuga
lėti jo pasekmes, nes, kol šito 
nebus įvykdyta, tikrosios lais
vės nebus! 

Aš giliai tikiu, jog neatsitik
tinai lietuviai sovietiniuose 
konclageriuose buvo patys 
tvirčiausi pasipriesintojai 
prievartai ir nepasiduodantie
ji baimei. Lietuviai drąsiai 
tęsė kovą, pasižymėjo vyriš
kumu ir tapo šio tribunolo 
iniciatoriai, steigė, dėl to, kad 
juose išsaugotas ir gyvas kata
likų tikėjimas, išsaugota pa
sipriešinimo blogiui dvasia; 
mažytėje lietuvių tautoje, sto
jusioje prieš milžinišką Sovie
tinę Pabaisą. Tai buvo Dievo 
valia stovėti avangarde — 
„šitos kovos priešakyje. Aš ti
kiu ne vien tik šios tautos 
drąsa, bet esu įsitikinęs, tikiu 
dar ir Dievo pagalba. Tai kova 
dėl gėrio, ir ji turi baigtis gėrio 
pergale. Dar kartą jums reiš
kiu nuoširdžią padėką ir tegu 
mus laimina Dievas!" 

(Salėje kalba buvo daugelį 
kartų pertraukta audringais 
plojimais ir atsistojimu pa
gerbta už drąsų atvirumą ir 
nuoširdumą, kuris liejosi iš to 
kilnaus ir tauraus žmogaus, 
— svečio iš Izraelio). 

Iš rusų kalbos vertė ir 

Kongrese pranešimus skaitė 
ir diskusijose dalyvavo arti 
šimto žmonių iš Lietuvos ir 23 
pasaulio šalių. Žymesni pra
nešėjai iš užsienio buvo L. Wa-
lęsa, buv. Lenkijos preziden
tas, S. Šareckis, Baltarusijos 
parlamento pirmininkas, S. 
Kovoliovas, Rusijos dūmos de
putatas, Z. Romaszevvski, Len
kijos senatoriuSj J. Moserova, 
Čekijos parlamento narė, C. T. 
Dumi trešku. Rumunijos sena
torius, A. Cohen ir D. Fisk, 
analitikai iš JAV ir kiti. Daly
vių tarpe buvo komunistinių 
režimų represuotų asmenų or
ganizacijų atstovai iš 15 Rytų 
ir Vidurio Europos šalių. Svei
kinimus kongresui atsiuntė 
Lietuvos, Vengrijos ir Rumu
nijos preąidentai. 

Kongreso pranešimų ketu
riose salėse klausėsi per 4,000 
žmonių. Dar daugiau žmonių 
dalyvavo I antikomunistinėje 
demonstracijoje birželio 14 
dieną. 

Kongresas paskelbė doku
mentus -^'šešias rezoliucijas 
ir du kreipimuisis į pasaulio 
parlamentus ir visuomenę. Vi
sus kongreso dokumentus iš
platino informacijos agentūra 
„Elta", jie paskelbti internete 
(adresas: http://ok.w3.lt/2000/ 
ir http://www.lrs.lt (LR Seimo 
puslapis). Dokumentai dabar 
išsiuntinėjami pasaulio valsty
bių parlamentams ir visuo
meninėms organizacijoms. 

Kongresas įkūrė „Tarptauti
nį Vilniaus visuomeninį tribu
nolą" komunistinių totalitari
nių režimų ir jų represinių 
struktūrų nusikaltimams ver
tinti. Kongresas išklausė kal
tintojų kalbas iš 7 Europos ša
lių, apklausė nukentėjusiuo-

mintis užrašė tuose pačiuose 
Ozerlago lageriuose, Vichorev-
koje ir Andzioboje, kalėjęs, 
kaip ir Feliksas Krasavinas, 

Povilas Vaičekauskas 
buvęs Sibiro kalinys 
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Danutė Bindokieni 

Ir latviams — 
ne pyragai 

dalyvavo du komunizmo gynė
jai. Tribunolui pateikta labai 
daug kaltinamosios medžia
gos. Daug faktų apie komunis
tinių režimų nusikaltimus bu
vo pateikta kongreso praneši
muose. Visa tai įvertinti Tri
bunolas pirmoje sesijoje ne
spėjo. Dėl to nusprendė su
šaukti antrąją sesiją 2000 m. 
rusėjo 4-6 d., kurioje bus pra
tęsti kaltintojų, nukentėjusių
jų bei liudininkų klausimai. 
Laukiama naujų kaltinamųjų 
aktų dar iš dešimties valsty
bių. 

Kongreso ir Tribunolo dar
bas buvo transliuojamas (ne 
ištisai) per Lietuvos radiją ir 
televiziją. Visa eiga įrašyta į 
vaizdo ir garso juostas ir per
duota į internetą. Kongreso 
metu buvo sukamas filmas. 
Jis bus užbaigtas rudenį, kai
nuos apie 40,000 Lt. Visas 
kongreso ir tribunolo darbas 
— pranešimai, diskusijos, tri
bunolo posėdžiai bus paskelbti 
specialiame leidinyje 600-800 
psl. apimties kuris kainuos 
apie 100,000 Lt. Leidinys ir 
filmas bus lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jei pakaktų lėšų, 
būtų galima išleisti ir rusų 
kalba. 

Dabar kongreso organizato
riai sistemina ir analizuoja 
kongreso ir tribunolo medžia
gą, ruošia kitą tribunolo se
siją. 

Galutinės finansinės ata
skaitos paskelbti dar negalime, 
nes daug sąskaitų dar neap
mokėta. Deramės dėl nuolaidų 
ir lengvatų. Viena jau aišku, 
kad tribunolo rudens sesijai ir 
knygos bei filmo išleidimui pi
nigų prireiks. Jų reikėtų apie 
250,000 Lt. Kiek lėšų „sutau
pėme" kongreso metu, paaiš
kės tik po poros mėnesių. 

P. Jakučionis 
Kongreso organizacinio 

komiteto pirmininko 
pavaduotojas 

Kone visos, iš sovietų oku
pacijos ar komunistinio reži
mo prieš maždaug dešimtmetį 
išsilaisvinusios valstybės išgy
vena audringą pokomunistinį 
laikotarpį. Keičiasi vyriausy
bės, keičiasi ekonomika — pri
vatizacija, sveikatos ir sočia 
line priežiūra, investicija 
Sąrašas galėtų būti pratę: 
iki begalybės ir dar ne visos 
painiavos jame suregistruo
tos. Tačiau visoms joms jis 
būtų labai panašus. Žinoma, 
mums svarbiausi Lietuvos rei
kalai. Jais besi/upindami, 
kartais pamirštame, kad Lie
tuva turi daug bendro likimo 
sesių, net ir prie tos pačių ar
timiausių kaimynių prie tos 
pačios Baltijos jūros. 

Estija, Latvija ir Lietuva 
per pastarąjį dešimtmetį Va
karuose įprasta vadinti bend
ru vardu — Baltijos valsty
bės. Galbūt tik jos pačios to 
vardo dar vis kratosi, kiekvie
na proga pabrėždamos savo 
individualumą — ir prana
šumą... Š.m. birželio 24 d. 
„The Economist" žurnalo lai
doje išspausdintas straipsnis 
apie naujausią Latvijos mi
nistrą pirmininką Andris Ber-
zins („Andris Berzins, a hard-
pressed Latvian"), ypač pabrė
žiant, su kokiomis problemo
mis jam teksią kovoti, kad 
bent apytikriai išlygintų labai 
siūbuojantį Latvijos gyvenimo 
laivą. 

Įdomiai straipsnio pradžioje 
apibūdinama kiekviena Balti
jos valstybė, Estiją pavadi
nant „savimi pasitikinčia, pa
reiginga", Latvijai suteikiant 
„nepatikimos" vardą, o Lie
tuvą vadinant „visad gerai 
nusiteikusia (cheerful) ir chao
tiška". Visos jos išgyvena 
rūpestį dėl tolimesnių santy
kių su Rusija, ypač perėmus 
prezidento pareigas Vladimir 
Putin. Vakariečiai Baltijos 
tautų gyvenimą atidžiai stebi 
ir prileidžia, kad per dešimtį 
metų jose galutinai neįsi
tvirtino laisvosios rinkos eko
nomija kaip tik dėl tos, kažkur 
virš jų galvų pakibusios, Rusi
jos grėsmės. 

Vis tik Baltijos valstybių 
pažanga, nepaisant trukdymų 
ir nesklandumų, šuoliuoja į 
priekį. Kiekviena stengiasi 
įtvirtinti demokratijos pagrin
dus ir siekia tų pačių tikslų — 
narystės NATO bei Europos 
Sąjungoje. Visos tiki, kad tik 
tokiu būdu bus pagaliau įsi
jungta į vakarietiškosios Eu
ropos gyvenimą, o, be to, už
tikrins tarptautinį saugumą, 
ar jam pavojus grėstų iš 

Maskvos, ar iš kurios kitos 
didžiosios valstybės. 

Verta pastebėti, kad Andris 
Berzins, prieš užimant minis
tro pirmininko vietą, buvo la
bai sėkmingas Rygos miesto 
meras — kaip Rolandas Pak-
sas Vilniuje. Tikėkimės, kad jo 
premjeravimo trukmė bus il
gesnė ir sėkmingesnė, kaip 
minėtojo Lietuvos ministro 
pirmininko, kuris pasitraukė 
iš pareigų, net apšilti ne
suspėjęs... Berzins taip pat 
dirba su užsienio latve (ji po 
Antrojo pasaulinio karo, iki 
Latvijos nepriklausomybės at
kūrimo, gyveno Ka
nadoje) prezidente, kurią per 
pastaruosius rinkimus išsi
rinko latvių tauta (kaip V. 
Adamkui patikėjo prezidento 
vietą lietuviai). 

Vis tik daug problemų, su 
kuriomis Latvija susiduria, 
Lietuva neturi, ir už tai tu
rėtume būti dėkingi. Visų pir
ma mažumų klausimas Lietu
voje jau išspręstas, nors ir per 
daug nuolaidžiaujant, tiek ru
sakalbiams, tiek lenkams, tiek 
kitiems. Antra vertus, lietu
viai visais amžiais pasižymėjo 
per dideliu tolerantiškumu ir 
nuolaidumu, verčiau pasiruo
šę patys prie kitų prisitaikyti, 
jų kalbą, tikėjimą, papročius 
pasisavinti, negu valdomose 
svetimose žemėse savo tvarką 
įvesti, kaip visame pasaulyje 
priprasta. Dėl to Lietuva pra
rasdavo ir teritorijas, ir savo 
žmones, nusilenkusius nutau
tinto dievaičiams, ir kitų kraš
tų pagarbą... Bet ir latviai 
pastaruoju metu pradeda nu
sileisti: rusakalbiams jau ne
bereikia mokytis latviškai, 
kad būtų suteikta Latvijos pi
lietybė. Padaryta ir kitų leng
vatų (Lietuva savo teritorijoje 
gyvenantiems kolonistams ir 
kitakalbiams be jokių sąlygų 
suteikė pilietybę, tik joje gi
musiems užsienio lietuviams 
jos reikia melsti ir kažinkol 
laukti, kol pagaliau ta „ma
lonė" bus duota). 

Atrodo, kad užsienis, t. y. ta 
jo dalis, kuri nuolat Lietuvą 
persekioja už tariamus nusi
kaltimus nacių okupacijos lai
kais, daug labiau toleruoja bu
vusius Latvijos SS legionus ir 
kitus kolaboravimo reiškinius 
(Lietuva SS dalinių neturėjo). 
Verta atkreipti dėmesį, kad 
1944-1945 m. latviai, tarnavę 
Vokietijos kariuomenėje, nebe-
vadinami nacių kolaborantai, 
o vien prievarta į ją paimtais. 
O kuomet ta pati taisyklė bus 
taikoma ir lietuviams? 
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Iš vandens bako 
išplovėme nešąlančius chemi
kalus ir. prisipylėme vandens. 
Anksčiau tai negalėjome pada
ryti, nes važiavome per ypač 
šaltą klimatą ir vanduo būtų 
užšalės. Tai vėl naujas patyri
mas — žiemos stovyklavimas 
vis tik skirtingas. 

Romui vėl temperatūra pa
kilus, rūpinuosi, ar nebotų 
protingiau apsisukti ir grįžti, 
bet jis valandėlę numigo, pra
rijo vaistų, ir sako jau daug 
geriau jaučiasi, gerai išsimie
gos ir rytoj bus „kaip naujas". 
Romas atrado dar vieną nau
jieną: čia galima prisijungti 
kabelinę TV. Taip ir pada
rėme. Aiškiai matėme žinias, 
oro pranešimą, aišku, kas mū
sų toliau laukia. Taip pat šį 
vakarą buvo ypač šviesus mė
nulis, tikrai stebėtinas vaiz
das. 

Pasiskanavę namie gamin
tais koldūnais, Romas nuėjo 
anksti miegoti, o aš prisėdau 
šios dienos įspūdžius surašyti 
ir lauksiu žiūrėti vieną kabe
linį filmą. Gal paskutinė pro
ga taip pasilepinti. 

Gruodžio 23 diena 

Išaušo saulėtas rytas. Lyg ir 
pasibaigė žiemos klimatas. 
Važiuojame iš Texarkaną In
terstate * 30 keliu į Dalias. 
Keliai Texas valstijoje puikūs, 
galime greitai važiuoti, nes 
nėra automobilių prisigrūdi-
mo. Jei ir kur pristoja judėji
mas, tai ne beda, nes matai, 
kur susigrūdimas pasibaigia, 
ne taip kaip Michigane, kur 
tokie užsikimšimai užsitęsia 
net kelias mylias. Pirmas pri
stabdymas įvyko prie patiltės, 
kur vežamas namas buvo per 

aukštas, netilpo pravažiuoti 
po patilte, o čia padalintas ke
lias, negalima tuoj pat apsi
sukti ir atgal važiuoti. Neži
nau, kuo viskas pasibaigė, 
nors būtų buvę įdomu stebėti, 
bet laiko nėra. 

Privažiavę Dallas-Fort 
Worth megalopolį, sukame ap
linkiniu keliu, taikydami į In
terstate #20 kelią. Automobi
lių judėjimas padidėjo, bet su
sigrūdimas iki sustojimo 
matyti tik ties didelėmis apsi
pirkimo aikštėmis. Čia tikrai 
baisu — jiems reikės bent va
landą laukti įvažiuoti, spėju, 
nusipirkus ko kas nori, vėl va
landa eilėje stovėti, sumokėti, 
po to gal vėl valandą išva
žiuoti į namus. Tai ką reiškia 
laukti paskutinės dienos ka
lėdines dovanas pirkti! Šioje 
kelionėje beveik užmiršau, 
kad už poros dienų Kalėdų 
šventė ir dabar vyksta pasku
tinės minutės karštligiškas 
dovanų ieškojimas bei pirki
mas. Žinau, kas darosi Lan-
singe, bet čia tai tikras koš

maras. Džiaugiuosi savo visas 
švenčių dovanas paruošusi ir 
prieš išvykstant padovanojusi. 

Pravažiavę šį didmiesčio ra
joną, sustojome užkąsti, o po 
to dar valanda su viršum iki 
Eastland. Texas, kur plana
vome apsistoti, stovyklauti. 
Sią dieną nuvažiavome 325 my
lias. Pakelėje stebim kitus va
žiuojančius motornamius ir 
spėliojame. ar kurį iš jų sutik
sime EI Paso mieste ir vėliau 
kartu keliausime per Mek
siką. 

Numatyta stovyklavietė prie 
Super 8 Motei. Vieta plyna ir 
beveik tuščia, nieko — net 
stalelio nėra. Bet gauname vi
sus prijungimus, vėl turime 
kabelinę TV, ir kadangi nėra 
atskiro pastato maudymuisi, 
gauname raktą į vieną motelio 
kambarį išsimaudyti. Gavome 
ir rankšluosčius. Tai bent! Ap
simokėjo be stalelio lauke ap
sieiti, nes maudymasis mote
lyje daug patogesnis negu sto
vyklavietėse kur dušai įtaisyti 
mažose „dėžėse". 

Patikrinome oro pranešimą. 
Čia pranašauja, kad rytoj šilu
ma sieks net 60 F. laipsnių, 
tuo tarpu Michigane ir apy
linkėse temperatūra nukritusi 
žemiau 10 F. laipsnių ir ryto
jui ten laukiama sniego. Laiku 
išvykome. Ten sniegas, o čia 
dar medžiai žaliuoja. Puiku! 

Gruodžio 24 diena, 
Kūčios 

Susitvarkę norėjome kuo 

anksčiau išvykti, nes prieš 
akis ilgas dienos kelias. Pla
navome daugiau kaip 300 my
lių nuvažiuoti, tačiau numaty
toje vietoje nebuvo stovykla
vietės. Apskritai, tame kelyje 
mažai stovyklaviečių, tad rei
kėjo pridėti dar apie 100 my
lių. Šią dieną nuvažiavome 404 
mylias ir jau esame tik 120 
mylių nuo susitikimo punkto 
EI Paso, Texas. Ten būsime 
rytoj. 

Važiuojant toliau į pietva

karius per Texas, keičiasi pa
tiekalai, randami restoranuo
se. Pvz., Cracker Barrel resto
rane gavome labai skanios 
„taco" sriubos. 

Tuo tarpu, prieš išvykdami, 
užsukome miestelyje į didelę 
maisto parduotuvę. Norėjau 
ko nors tinkamo rasti Ko-
čioms, deja, čia nėra įprastų 
patiekalų delikatesų skyriuje. 
Buvo tik dešros, sūriai ir*keps
niai. Nėra vaisių bei daržovių 
mišrainių, nėra ir silkių,(B.d.) 

Mošų „avinėlis" tarp „vilkų", ruošiantis kelionei. Visos nuotraukos — autores. 

http://ok.w3.lt/2000/
http://www.lrs.lt
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE 

Sukurtoms mokslo ir kul- kaip 1,600 skirtingų pavadi-
tūros vertybėms būtina suda- nimų periodinių leidinių. Kny-
ryti sąlygas išlikti, kad jomis gos pirmasis egzempliorius 
galėtų pasinaudoti ne tik šio yra saugomas archyvinėje bib-
laikmečio žmonės, bet ir bū- liotekoje, o antrasis — duo-
simo's kartos. Jkurti tokią in
stituciją Pedagoginio lituanis
tikos instituto Čikagoje dar
buotojus skatino rūpestis iš
saugoti išeivijoje sukauptą is
torijos ir kultūros palikimą. 

Kai A. Kantautas pradėjo 

damas vis gausėjantiems skai
tytojams. Biblioteka įsikūrusi 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto patalpose, dr. R. Vitas 
pradėjo kataloguoti ją kompiu
teriu. 

Pasaulio lietuvių archyvo, 
ruošti išeivijos leidinių biblio- tvarkomo nuo 1980 m. LTSC, 
grafiją ir rašyti laiškus visoms rinkinius sudaro: 1 lituanis-
JAV bibliotekoms, muziejams tinė biblioteka; 2. periodikos 
ir archyvams, klausdamas skyrius; 3. rankraščių skyrius; 
apie lietuviškus leidinius, 4. personalijų ir organizacijų 
PLA archyvo direktorius Č. fondai, kur saugoma visuome-
Grincevičius negalėjo atsakyti nės, politikos, kultūros vei
sė i vieną A. Kantauto laišką, kėjų bei organizacijų veiklos 
nes biblioteka, archyvai nebu- medžiaga; 6. švietimo fondas; 
vo suregistruoti, viskas buvo 6. kartografijos fondas, kur 
dėžėse ir padrikose lentynose saugoma daugiau kaip 50 re-
bei spintose. Neturėjo tada ar- tesnių ir apie 1,000 naujesnių 
chyvas pinigų ir žmonių, kurie Lietuvos žemėlapių; 7. religi-
galėtų vesti apskaitą ir dirbti nes literatūros ir mišiolų fon-
kitokį darbą. PLA viskas buvo das, kuri sudaro jau uždarytų 
dedama ir saugoma pagal Č. lietuviškų parapijų išleistos ir 
Grincevičiaus nuožiūrą, ir tik naudotos knygos bei kita lite-
jis vienas žinojo, kur kas yra, ratūra. 
nes viskas buvo palikta ant PLA pasididžiavimas — Lie-
vieno žmogaus pečių. Kai tuvių DP (Displaced Persons) 
1979 m. pasirodė pirmasis Vokietijoje medžiaga, kurią 
monumentalus A. Kantauto sudaro 234,489 puslapiai do-
lietuvių išeivijos literatūros kumentų. Visi šie dokumentai 
bibliografijos žinynas ir kai jtraukti į fondus, atitinkan-
nebuvo net užsiminta apie Pa- čius įvairias lietuvių DP sto-
saulio lietuvių archyvą bei jo vykias bei organizacijas Vo-
rinkinius, prof. dr. J. Rač- kietuos miestuose ir apylin-
kauskas ir jo bendraminčiai kėse. Iš viso yra 130 apyrašų, 
pradėjo galvoti, kaip išsaugoti sudėtų abėcėlės tvarka. Be to, 
ir sutvarkyti turimą turtą, archyve saugoma ir lietuvių 
kad būtų prieinamas žmo- DP stovyklose veikusių orga-
nėms ir tyrinėtojams. Tas pats nizacįjų dokumentai, sugru-
buvo su Žilevičiaus muzikolo- puoti į atskirus fondus: Lietu-
gijos archyvu, kuris stokojo vos Raudonojo kryžiaus cen-
patalpų, darbo rankų ir pi- tras, Lietuvių tremtinių ben-
nigų. Nebuvo nei telefonų, nei druomenes centro komitetas, 
kopijavimo mašinos, nei kom- LTB Švietimo valdyba, Vokie-
piuterių. Archyvai buvo tikri tyos krašto valdyba, VLIKas 
istorinės medžiagos sandėliai, ir kt. Lietuvių DP dokumen-
1975 m. išėjęs 725 puslapių tuose yra originalių posėdžių 
pirmasis A. Kantauto biblio- protokolų, korespondencijų, 
grafijos tomas pažymi, kad iš fotonuotraukų, įvairių raštų. 
PLA negautas atsakymas ir Archyve yra buvusio Lietu-
žinių nėra. Tik 1979 m. A. vos konsulato Čikagoje doku-
Kantauto bibliografijos papil- mentų fondas, datuojamas 
dymuose pirmą kartą mini- 1924-1997 m., taip pat ir as-
mas PLA archyvas ir jo rinki- asmeninis Lietuvos konsulų Pet-
niai, nes jau tuo metu pradėjo ro ir Julės Daužvardžių fon-
dirbti LTSC bendradarbiai ir das. Saugoma taip pat gausi 
bendraminčiai, vadovaujami konsulato ir Lietuvos užsienio 
prof. dr. J. Račkausko ir dr. R. reikalų ministerijos, Lietuvos 
Vito. pasiuntinybės Vašingtone, kon-

Sprendžiant šią problemą, sulų New York ir Los Angeles, 
lemtingas žingsnis buvo ženg- JAV lietuvių organizacijų ir 
tas 1980 m., bendradarbiams atskirų jų veikėjų koresponden-
ir bendraminčiams nutarus rija. Nemažai sukaupta JAV 
sujungti visas lietuvių mokslo spaudos, rašiusios apie įvy-
ir švietimo organizacijas, kius Lietuvoje 1989-1991 m., 
esančias Jaunimo centre, ir spaudos atsiliepimai apie 
Čikagoje, j bendrą vienetą, o dabartinius įvykius Lietuvoje. 
per jį koordinuoti, suartinti Didžioji dokumentinės me-
savo veiklą ir darbus, padėti džiagos dalis liečia konsulato 
vieni kitiems, teikti informa- veiklą pokario metais, ypač 
ciją. Tas bendras vienetas — palaikant ryšius su JAV lietu-
tai Lituanistikos tyrimo ir stu- vių politikos ir kultūros visuo-
dijų centras. įsteigtas 1981 m. mene. Konsulato do-
Tarp steigėjų buvo dr. Adolfas kumentai atkuria JAV lietu-
Damušis. istorikas Jonas Dai- vių politinį telkimąsi 1939-
nauskas. Pasaulio lietuvių ar- 1941 m. 
chyvo direktorius Česlovas Be jau minėtų .fondų, PLA 
Grincevičius, kunigas Vacio- saugomi: Pensilvanijos senųjų 
vas Gutauskas. SJ., Bronius lietuvių organizacijų, Lietuvių 
Kviklys, dr. Arūnas Liulevi- rašytojų draugijos, Lietuvių 
čius, prof. dr. Tomas Remei- istorijos draugijos, Amerikos 
kis, prof. dr. Jonas Račkaus- lietuvių Romos katalikų mo
kas, dr. Robertas Vitas ir kiti. terų sąjungos, Lituanistikos 

Svarbiausias LTSC uždavi- instituto, Lietuvos kariuo-
nys — rinkti lietuvių kultūros, menės, ALT nuo 1939 m., 
literatūros ir istorijos medžią- BALF, JAV lietuvių bendruo-
gą. kad ji nebūtų prarasta ir menės, Pasaulio lietuvių ben-
kad žmonės galėtų ja lengvai druomenes ir kt. dokumentų 
naudotis tyrinėjimui ir savo fondai. Iš viso priskaičiuojama 
išsilavinimui. apie 60 įvairių organizacijų 

Pasaulio lietuvių archyvas fondų. Be jų archyvas yra su
yra stambiausias vienetas kaupęs ir kaupia asmenų, 
Jaunimo centre. Archyvas ren- arba kitaip vadinamų peršo
ka ir kaupia organizacijų ir naujų, fondus: A. Augustausko, 
atskirų asmenų visuomenės atsargos karininko; B. Bab-
ir kultūros veikėjų archyvus; rausko, rašytojo, lietuvių ra-
komplektuoja lietuvišką pe- šytojų pirmininko; G. Babraus-
nodiką; renka ir saugo kny- kienės-Tulauskaitės, poetės; 
gas, brošiūras, žemėlapius ir kunigo V. Bagdanavičiaus; K. 
kitokius spaudinius, susiju- Batramaičio, bibliografo; mo
lius su lietuviška veikla. Bib- kytojo S. Barzduko; J. Bielskio 
lioteka dabar turi daugiau diplomato; politiko, litera-
kaip 100,000 knygų ir daugiau torologo J. Brazaičio (Ambra-

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tarybos poaecyje 1998 spalio 1 d. (iš kairės): sėdi Aldona Jurkutė, 
posėdžio sekretorė; Jonas Damauskas, tarybos sekretorius, Lituanistikos instituto atstovas; dr. Kazimieras 
Ambrazaitis, tarybos pirmininkas; prof. dr. Jonas Račkauskas, valdybos pirmininkas; kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
tėvų jėzuitų atstovas, Stasė Petersonienė, Pedagoginio lituanistikos instituto atstovė. Iš kairės stovi: dr. Vaclo
vas Šaulys, Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos atstovas; Skirmantė Miglinienė, Pasaulio lietuvių archyvo di
rektorė; dr. Robertas Vitas, LTSC vykd. vicepirmininkas ir iždininkas, Lietuvių katalikų akademijos atstovas; 
Danutė Petrulytė, LTSC leidinių redaktorė; Ričardas Petersonas, Pasaulio lietuvių archyvo periodinių leidinių 
skyriaus vedėjas; Halina Moliejienė, meno archyvistė; Algis Janusas, Dailiojo meno instituto atstovas; Magda
lena Stankūnienė, Meno archyvo vedėja 

zeviciaus); J. Būgos tautosaki
ninko; P. Dailidės, matemati
ko, teisininko, politikos vei
kėjo; generolo S. Dirmanto; P. 
ir J. Daužvardžių konsuliniai 
ir asmeniniai fondai; P. 
Garšvos, kunigo, žurnalisto; 
Č. Grincevičiaus, rašytojo, 
PLA direktoriaus; J. Jakšto, 
istoriko ir lietuvių istorikų 
draugijos pirmininko; kunigo 
J. Juozevičiaus; kalbininko, 
lingvistikos profesoriaus P. Jo
niko; I. Juodvalkio, visuo
menės veikėjo; prelato, visuo
menės veikėjo P. M. Juro; 
rašytojo A. Kairio; teisininko, 
diplomato J. Kajecko; archyvo 
direktoriaus L. Kerulio; M. 
Mackevičiaus, teisininko ir 
visuomenės veikėjo; A. Mac
kaus, poeto, literatūros kriti
ko; V. Manelio ir F. Mane-
lienės, agronomo, žemės ūkio 
ekonomisto ir visuomenės 
veikėjojšeimos K. Pakšto, geo
grafo, profesoriaus; J. Pakš
tienės (Narutavičienės-Na-
runės), rašytojos, visuomenės 
veikėjos; inžinieriaus K. Pabe
dinsko; S. Pilkos, režisieriaus, 
aktoriaus; L. Prapuolenio, lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 
nario ir pogrindžio veikėjo; 
prelato J. Prunskio; Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
pirmininko, profesoriaus dr. J. 
Račkausko; visuomenės ir 
kultūros-švietimo veikėjos A. 
Rūgytės; kunigo A. Sabaliaus
ko; knygų leidėjo J. Sako; Lie
tuvos krepšinio „tėvo", sporti
ninko, teisininko K. Savic-
kaus; rašytojo B. Sruogos; is
torikės V. Sruogienės ir tea-
trologės D. Sruogaitės; rašy
tojo A. Škėmos asmeniniai ar
chyvai ir literatūrinis paliki
mas; K. Škirpos, karininko ir 
politiko; J. Šlajaus, žurnalisto 
ir bendruomenės veikėjo; V. 
Šimkaus, „Laisvosios Lietu
vos" leidėjo; teisininko J. Tala-
lo; P. Labanausko ir K. 
Jurgėlos, LE ir .Amerikos bal
so" radijo bendradarbių; dai
nininko ir madų demonstruo-
tojos N. ir A. Vokietaičių. 

1999 m. archyvai pasipildė: 
visuomenės ir kultūros vei
kėjo, „Lietuvių balso* redak
toriaus, žurnalisto Juozo že
maičio asmeniniais dokumen
tais; Zuzanos Juškevičienės 
veiklos archyvais; Ramutės 
Plioplytės asmenine meno 
darbų kolekcija; T. Bukavecko 
aviacijos parodos eksponatais; 
Petro Petručio asmeninio ar
chyvo dalimi; prel. J. Prunskio 
archyvas nuolat papildomas 
medžiaga, gaunama iš Kubi
lienės; JAV LB krašto valdy
bos archyvu (finansiniais do
kumentais); X Mokslo ir 
kultūros simpoziumo medžia
ga, gauta iš simpoziumo 
rengėjo B. Juodelio; Alfonsas 
ir Snieguolė Jurskiai iš Fila
delfijos atsiuntė didelę siuntą 
užsienio periodinės medžia
gos, surinktos per daugelį 

metų, apie įvykius laisvinant 
Lietuvą, apie pirmuosius lais
vos Lietuvos žingsnius tarp
tautiniame pasaulyje. Gimi
naitės Marie Gray dėka vis 
pilnėja daktaro A Graičiūno 
archyvai. Žinomo Amerikos 
lietuvių tarybos veikėjo, Gedi
mino ordino kavalieriaus Teo
doro Blin8trubo archyvas pa
pildė ALT fondą. Tikimės, kad 
ir kiti ALT archyvai, veiklos 
programos, dokumentai pra
tęs jau gana gausų fondą ir 
kad dėl asmeninių ambicijų a r 

tarpusavio nesutarimų nepa-. 
liks istorijoje baltų dėmių 
arba neaiškių veiklos tarps
nių. Detroit apylinkės lietuvių 
bendruomenės valdybos dėka 
gauti ir dar vis pildomi visuo
menės ir kultūros veikėjo A. 
Čereko archyvai; iš Floridos 
gauti vieno palikimo vykdyto
jo Vinco Šalčiūno persiųsti P. 
Labanausko ir K. Jurgėlos 
paskutinieji archyvai ir doku
mentai, papildę jau esantį as
menų fondą, taip pat iš Flori
dos gauta Algio Augūno 
archyvinė medžiaga. Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
moksliniai bendradarbiai kau
pia ir tvarko archyvą. Vedama 
griežta apskaita ir pagal gali
mybes fondai kompiuterizuo
jami, kad būtų lengviau priei
nami tyrinėtojams ir moks
lininkams ir kac informacija 
būtų lengviau dalintis su ki
tais išeivijos ir Lietuvos archy
vais. 

Žilevičiaus-Kreivėno lietu
vių muzikologijos archyvas, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
muzikas, „Muzikos žinių" 
žurnalo redaktorius K. Skais-
girys, o jam talkina K Ša
blevičius, tvarko muzikinių 
įrašų skyrių. Tai didžiausias 
lietuvių tokio pobūdžio archy-

. vas išeivijoje. 
Lietuvių medicinos muziejus 

ir archyvas, įsteigtas dr. M. 
Budrienės, kaupia ir ekspo
nuoja išeivijos lietuvių gydy
tojų archyvinę medžiagą, as
meninius daiktus, mokslinių 
darbų rankraščius, periodinę 
medicininę literatūrą ir kt. 
Medicinos muziejus ir archy
vas jau keli metai iš eilės lie
tuvių daktarų pagalba siunčia 
Lietuvai medicininę naujausią 
įrangą, vaistus, medicininę li
teratūrą. Prie labdaros darbo 
daug prisidėjo daktarai: A. 
Plioplys, V. Šaulys, M. Bu
drienė, A. Vanagunas, R. Va-
riakojytė, G. Balukas ir dau
gelis kitų. Per Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą yra 
užmegzti glaudūs ryšiai su 
Lietuvos centrine medicinos 
biblioteka, jos direktore S. Ko-
ciene. Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjunga, kurios pirminin
kas dr. A. Vanagunas, leidžia 
medicinos žurnalą „Medicina". 
Jau daug metų žurnalo redak
torius dr. V. Šaulys yra 
užmezgęs ryšius su Lietuvos 

medicinos žurnalų redakcijo
mis, vyksta gražus informaci
jos ir straipsnių pasikeitimas. 

Budrio fotoarchyvas, skati
namas ir remiamas dr. M. Bu
drienės, kuruojamas fotomeni
ninko Algimanto Kezio, renka 
ir saugo fotografijas, jų nega
tyvus ir filmus apie lietuvių 
veikėjus ir įvykius. Foto ar
chyvas rengia kasmetines fo
tografijos parodas, kurios 
vyksta Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Kiekviene-
riais metais parodų dalyvių 
vis daugėja, kaip ir premijų 
laureatų iŠ Lietuvos. Budrio 
fotoarchyvas, pasitelkęs Lietu
vių televiziją ir jos vadovą A. 
Reneckį, kuria vaizdajuostes 
apie senuosius lietuvių visuo
menės ir kultūros veikėjus. 
Tačiau archyvo didžiausią dalį 
sudaro po Antrojo pasaulinio 
karo užfiksuoti vaizdai. Ar
chyvą nuolat papildo žinomi 
lietuvių išeivijos fotografai, 
atiduodantys saugojimui savo 
negatyvus. Nors fotoarchyvas 
užima nedidelę patalpą Jė
zuitų vienuolyne, negatyvai ir 
fotonuotraukos yra tvarkingai 
suskirstyti pagal temas. 

Vaizdinių-garsinių priemo
nių skyrius turi apie 300 vaiz
dajuosčių, Čikagos „Margučio" 
radijo, „Pelkių žiburėlio" prr> 
gramos juostų ir Laisvės radi
jo, Europos radijo ir „Ame
rikos balso" lietuviškų pro
gramų juostų komplektų. Sky
rius yra kaip sudėtinė LTSC 
dalis, daug metų jame dirbo 
M. Smilgaitė, T. Miglinas ir 
kiti. Šiuo metu skyrius pasi
pildo Budrio fotoarchyvo, Lie
tuvių televizijos, Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro gaunamo
mis vaizdajuostėmis. 

Istoriko Jono Damausko 
biblioteka ir archyvas — tai 
sudėtinė Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro dalis. Biblio
teka turi daugiau kaip 18,000 
įvairiomis kalbomis knygų ir 
leidinių, susijusių su Lietuvos 
istorija. Istoriko J. Dainausko 
biblioteka yra tarsi veikli or
ganizacija ir informacijos cen
tras. Ji teikia mokslinę-in-
formacinę pagalbą mokslinin
kams ne tik iš Amerikos uni
versitetų ir kitų mokslo 
įstaigų, bet ir iš Lietuvos. 

LTSC meno archyvas savo 
pradžią gavo Kazimierui Bal-
tramaičiui paaukojus savo ko
lekcinius meno archyvo rin
kinius, kurie siekia net 1908 
metus. Rinkinį sudaro išei
vijos menininkų parodų kata
logai, iškarpos iš spaudos apie 
menininkų darbus, jų organi
zuotas parodas ir patys dova
noti darbai. Tokios dovanos 
paskatintas prof. dr. J. Rač
kauskas, kartu su Čiurlionio 
galerijos vadovybe ir kitais 
meno žinovais, nutarė sujung
ti visus meno ir informacijos 
rinkinius į vieną pagrindinį 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALjtrW>eij6.NAMU,SvBKAt5& 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wwt95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8854 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti į 

Romui td. 630-774-1025. : 

window mS&SSSSįi 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
ha ve valid driver' s liccnse and trans-
portauon Mušt be fluent in English. 
LA. McMaboa Window VVashing. 
T A 800-8204155. 

AHernative Home Care is look-
ing for responsible. live-in 
careg)vers ano CNAs. Fluent Eng- s 
lish & mušt drive & be able to lirt. J 
References reauired. Encellent sal- J 
ary between 580 and $130 per 
DAY. CalI 708-784-1088 for an 
appoitmeat 

Live-in caregivers needed. Eng
lish, experience, references, non-
smokers a mušt. Mature. well-man-
nered ladies preferred. Daily 
salary $100-$120. Located in SE 
Wisconsin. TeL262-763-3375. _ 

meno archyvą. Į tą darbą nuo
širdžiai įsijungė dailininkė 
Magdalena Stankūnienė, Ha
lina Moliejienė. Dailininkės 
Magdalenos Stankūnienės ini
ciatyva padarytos laikraščių 
iškarpų kopijos dailiai sudėtos 
į aplankus ir paruoštos naudo
jimui. Archyvinis egzemplio
rius saugomas. Archyvas turi 
sukaupęs nemažai ne tik iš
eivijos, bet ir dabar iš Lietu
vos atvažiavusių1 dailininkų 
parodų katalogų, spaudinių 
apie tai iškarpų. 

LTSC veiklos sėkmę lemia 
čia dirbantys bei talkinantys 
žmonės. Plėtojant centro veik
lą, ypač nusipelnė centro šir
dis — prof. dr. J. Račkauskas, 
LTSC pirmininkas, irdr. Ro
bertas Vitas, LTSC vicepirmi
ninkas. Tai, kad archyve vyks
ta ritmingas darbas ir tvarko
mi iš Lietuvos nacionalinės 
Mažvydo bibliotekos gaunami 
pagrindiniai Lietuvos, bei 
išeivijos laikraščiai, katalo
guojami ir ruošiami saugoji
mui ačiū Ričardui Petersonui, 
kuris kruopščiai veda periodi
kos kartoteką ir sudeda dabar 
gaunamus laikraščius bei žur
nalus į archyvo dėžes. Nuo
latinis periodikos skyriaus ve
dėjas mokslininkams bei ra
šytojams padeda lengviau gau
ti informaciją. Jau beveik pu
sę metų periodikos skyriui 
talkina iš Lietuvos atvykęs di
zaineris Viktoras Paulauskas. 
Jo darbo dėka Jėzuitų vienuo
lyno patalpose įkurtos naujos 
saugyklos, rengiamas sukaup
tos periodikos katalogas. 

Daug sumanumo ir energi
jos tyrimo centrui atiduoda jo 
mokslinė bendradarbė Hng* 
viste Danutė Petrulytė. Visi 
raštinės darbai, koresponden
cija, anglų kalbos pataisymai 
ir patobulinimai tenka jai: 
knygų redagavimas, moksli
nių straipsnių anglų kalba pa
taisymas ir t.t. 

Esame dėkingi Arūnui Zails-
kui daug metų atidavusiam 
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centrui. Interesantai iš 
Lietuvos visada paslaugiai 
buvo jo aptarnaujami. Pa
blogėjus sveikatai, jis pasi
traukė iš darbo, bet liko niusų 
bendramintis ir bendražygis, 
ir toliau domisi mūsų veikla ir 
nuoširdžiai padeda. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro techniniais reika
lais rūpinasi Ričardas Spitrys. 

LTSC archyvo fotografijds 

GREIT PARDUODA 

REAU0RS 
OHcrmtitt'Ma 

E(7M|42S -71M 
iamm-mu 

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

N«w VI 
12932 S. LaGi 
PatacPtafc.ILtOtM 
Bes.: 7O8-341-0S00 
VokrMal: 7734B4.7H) 
P»*«r: 70MS2-2573 
F u : 708.36i.Mlg 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Priimu gyventi vyr. 
amžiaus moterį, kuri galėtų 

prižiūrėti vaiką vakarais. 
TeL 773-776-7488. S 

Apartment for Rent 
Marąuette Park area, heated 

wiui range & refrig. One 
bedroom, $325 a mo. 
TeL 773-476*727. 

skyriuje dirba buvęs „Margu
čio" radijo vedėjas Petras Pet-
rutis. Šis žmogus daug metų 
bendravo su iškiliais visuo
menės ir kultūros veikėjais, 
todėl jo pagalba archyvui yra 
neįkainuojama. Neaprašytos 
foto nuotraukos už 20-30 metų 
niekam nebus įdomios ir ak
tualios, jei neturėsime datų, 
pavardžių arba bent renginio 
pavadinimo. 

LTSC atlieka vertimus iš 
lietuvių, rusų, anglų kalbų, 
Šiam darbui vadovauja Dalius 
Dunčia, kuris yra labai nau
dingas naujai atvažiuojan
tiems lietuviams, pradedan
tiems įsikurti Amerikoje. 

Archyvinius rinkinius ir bib
liotekas' LTSC padeda tvar
kyti kvalifikuoti specialistai iš 
Lietuvos. LTSC yra užmezgęs 
ryšius su Lietuvos nacionaline 
Mažvydo biblioteka, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centru, Lietuvos 
archyvų departamentu, uni
versitetais ir kitomis mokslo 
ir kultūros įstaigomis, kurios 
siunčia savo darbuotojus į pa
galbą LTSC, o iš LTSC gauna 
knygų ir informacinę pagalbą. 
Jau organizuojamas, šį sy
kį kartu su tėvais jėzuitais, 
10-asis knygų talpintuvas į 
Lietuvą. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro paslaugomis ne 
kartą pasinaudojo h* nelietu
viai mokslininkai iš JAV, Ja
ponijos, Kanados, Italijos, 
Švedijos, Danijos, Anglijos bei 
kitų šalių, Lietuvos istorija ir 
dabartimi besidomintys žmo
nės, mokslo leidinių redakci
jos. ' 

Centras ruošia straipsnius 
apie Lietuvą ir lietuvius įvai
rioms JAV enciklopedijoms, 
nuolat propaguoja Lietuvos 
kultūros, meno ir mokslo pa
siekimus. 

Ne vienas doktorantas iš 
JAV universitetų čia rado rei
kalingų duomenų savo diser
tacijoms ir mokslo darbams, 
kiirių neužtiko kituose archy
vuose ar bibliotekose. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras dirba išeivijos ir 
Lietuvos labui. 

Patį Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą išlaiko JAV lie
tuvių visuomenės aukos, daug 
užsibrėžtų darbų negalėtume 
atlikti be Lietuvių fondo para
mos ir pagalbos. 

Skirmante Miglinienė 
LTSC archyvų direktorė 

i • 

http://708.36i.Mlg
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS, 
LIETUVIŲ FONDO IR TAUTOS FONDO 

MEMORANDUMAS VILNIAUS 
UNIVERSITETO TARYBAI 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, 

Mes, žemiau pasirašiusieji 
JAV lietuvių organizacijų 
atstovai pirmininkai, kreipia
mės į Jus, Vilniaus universite
to Tarybos narius, prašydami 
įvertinti Vilniaus universiteto 
rektoriaus Rolando Pavilionio 
viešus pareiškimus, nepagrįs
tus teiginius, ir nustatyti ar 
jam dera tęsti universiteto 
rektoriaus darbą. 

Rektorius Rolandas Pavilio
nis, buvęs Vilniaus universi
teto Filosofijos, Istorįjos ir 
Ateizmo katedrų vedėjas so
vietų okupuotoje Lietuvoje, ir, 
atsikūrus Lietuvos nepriklau
somai valstybei, kandidatavęs 
i Lietuvos prezidento postą, 
savo neetiškame straipsnyje 
„Amoralios politikos vardas: 
Parsidavimas" 1999 m. spalio 
20 d. „Respublikos" dienraš-

. tyje šitaip pasisako: '„Lobistai 
ir išeivijos pensininkai, sugu
žėję į Seimą ir Prezidentūrą, 
per penkiasdešimt metų Lie- -
tųvoje nepastatė nei mokyk
los, nei ligoninės, nei gamyk
los, o šiandien su vietiniais 
išsiilgtais tautiečiais besiby-
linėjantys dėl miškų, Žemių, 
sklypų ir namų, mus vis auk-
lėjantys ir mokantys, ir prie
vartaujantys, kad pavirstume 
Amerikos provincija". Šis rek
toriaus Rolando Pavilionio ne
pagrįstas teigimas įžeidė ge
ros valios Amerikos lietuvius, 
kurie Lietuvai, kiek buvo įma
nomą, padėjo ir padeda. Su
prantama, Amerikos lietuviai 
per tą penkiasdešimties metų 
laikotarpį, t.y. sovietų okupuo
tos Lietuvos laikotarpį, ne
statė nei mokyklų, nei ligoni
nių, nei gamyklų, bet per pas
kutinius 10 metų nepriklauso
moje Lietuvoje stato Lavoriš
kių mokyklą Vilniaus kraite 
su Tautos fondo finansine pa
rama; Amerikos lietuvis dr. L. 
Kriaučeliunas pastatė Veteri
narijos ligoninę Kaune ir 
Amerikos lietuviai inžinieriai 
pastatė gamyklą „ALBA* Ak
menėje. Per tuos pačius 10 
metų Amerikos lietuviai Lie
tuvą parėmė per 250 milijonų 
dolerių (vienu milijardu liti}), 
iš kurių Tautos fondas pasky
rė 100,000 dolerių Vilniaus 
universitetui, o Lietuvių fon
das paskyrė 1 milijoną dolerių 
Lietuvos švietimui, menui ir 
kultūrai. Amerikos lietuviai 
aukotojai nereikalauja ir ne
prašo specialių padėkų, bet fi
nansinės paramos faktas Vil
niaus universitetui turėtų bū
ti žinomas to universiteto rek
toriui Rolandui Pavilioniui. 

Rektoriaus Rolando Pavilio
nio su studentais suorganizuo
ta demonstracija ui universi
teto teritorijos ribų pažeidė 
Lietuvos Parlamento Vilniaus 
universitetui suteiktą auto
nomiją, t.y. Vilniaus Nepri
klausomybės aikštėje 1999 m. 
spalio 22 d. prieš Lietuvos val
džią ir prezidentą, dalyvau
jant filosofui A Juozaičiui, lai
kiusiam rankose plytas, skir
tas mesti į parlamentą ir pre
zidentūrą; ten rektoriaus kal
ba įžeidė krašto ir krašte dir
bančius Amerikos lietuvius, 
tautiečių išrinktus politikus; 
cituojame: „Mes nesutikome ir 
nesutiksime, kad Lietuvos li
kimą lemtų saujelė parsidavu
sių politikų, išeivijos ir užsie
nio lobistų, bei jų vietinių lio
kajų". 

Rektoriui Rolandui Pavilio-
. niui, kaip politikui, turėtų bo

ti žinoma, kad „Williams" 
bendrovė, vadovaujama Bum-
garner, yra privati bendrovė, 

2000.06.17 

nepriklausoma nuo JAV val
džios ir dėl to rektoriaus kalti
nimai „poniai Olbrait" (Secre-
tary of State Albright) ir po
nui Talbotui (Undersecretary 
of State Strobe Talbott) yra 
nepagrįsti kaltinimai JAV val
džiai, kuri praeityje rėmė Lie
tuvą, nepripažindama sovie
tinės Lietuvos okupacijos, ir 
šiuo metu remia Lietuvos įsto
jimą į NATO, taip reikalingą 
Lietuvos valstybingumui už
tikrinti. Tuo padu jis apkalti
na savo politinius oponentus, 
pavadindamas juos sąvadau
tojais, parsidavusiais „didžia
jam prievartautojui" Bumgar-
neriui, ir parsidavėliais vadi
na Lietuvos Seimo „primari-
jų", suprask, Vytautą Lands
bergį, ir Amerikos lietuvius 
Palubinską, Dudėną, Mieželį 
ir Kazicką. 

Gerbiamieji Vilniaus univer
siteto Tarybos nariai, išrink
dami prof, Rolandą Pavilionį 
Vilniaus universiteto rektoriu
mi, nesate kolektyvinę atsa
komybę ne tik ui jo akademi
nius darbus, bet taip pat ui jo 
amoralią politiką, žeminančią 
garbingą Vilniaus universiteto 
vardą. Todėl nustatykite, ar 
jam dera tęsti Vilniaus uni
versiteto rektoriaus darbą. 

Rektorius Rolandas Pavilio
nis, pavadindamas Amerikos 
lietuvius parsidavėliais ir dvi
gubomis prostitutėmis, ir ne-
pripažindamas Amerikos lie
tuvių ekonominės paramos 
Lietuvai, griauna taip reika
lingą vienybę tarp Amerikos ir 
Lietuvos tautiečių, ir savo 
veikla kenkia garbingam Vil
niaus universitetui, kuris ne
tenka pasitikėjimo Lietuvos 
Parlamente, Lietuvos Prezi
dentūroje, tarp Amerikos lie
tuvių daugumos ir nemažo 
skaičiaus krašto lietuvių, o 
tuo pačiu Vilniaus universite
tas netenka reikalingos ekono
minės paramos. 

Amerikos Lietuvių taryba 
Saulius Kuprys 

valdybos pirmininkas 
Lietuvių fondas 

Povilas Kilius 
Valdybos pirmininkas 

Tautos fondas 
Jurgis Valaitis 

Tarybos pirmininkas 

GAILA, KAD NEĮVARDINO 

Broniaus Nainio straipsnis 
„Kita gaida apie NATO" (ge
gužės 11 d.) labai panašus į 
Artūro* Paulausko Naujosios 
sąjungos politinius praneši
mus, kurie vis dainiau pasiro
do Lietuvos spaudos partijų 
reklamos puslapiuose. Tačiau 
B. Nainio kritika ir pasity
čiojimas iš Lietuvos kariuo
menes turi tas pačias silp
nybes kaip ir A Paulausko: 
viskas negerai, tik nieko ge
resnio negaliu sugalvoti. 

Nežinau, ką sakė ar nesakė 
kažkokie neįvardinti ameri
kiečiai, grįžę ii Lietuvos, bet 
stebiuosi, kad B. Nainiui ne
užteko drąsos juos įvardinti. 
Tai būtų labai svarbu, nes ži
nau, kad Lietuvos kariuome
nėje nebuvo ir nėra jokio JAV 
ryšininko. O L. Andrikienė ir 
V. Žiemelis jau seniai spaudai 
pranešė, kad jų pasisakymai 
buvo netiksliai perduoti. Jeigu 
žmogus ką nors cituoja, turėtų 
nors įsitikinti, kad tai daro 
tiksliai. 

Apie Lietuvos nacionalinį 
saugumą yra įvairių nuomo
nių: ir rimtų, ir tokių, kokias 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 30 d., penktadienis 

Viena LTSC veiklos kryptis - knygų siuntos į Lietuvą. 1997 m 
išreiškė B. Nainys, pagrįstų 
ne faktais, bet nuogirdomis ir 
emocijomis. Jeigu jis mano, 
kad sprendimas dėl NATO na
rystės bus politinis ir visai ne
priklausys nuo Lietuvos ka
riuomenės pasirengimo, tai la
bai klysta. NATO valstybių 
vadovai tikrai tokio sprendimo 
nepriims, nepasitarę su savo 
kariuomenės specialistais, ku
rie stebi Lietuvos kariuome
nės reformas. Būtent, jie savo 
šalių politikams pateiks mūsų 
darbo įvertinimus. Mums bū
tų naivu tikėtis, kad NATO 
valstybės būtų pasiruošusios 
suteikti mūsų valstybei nacio
nalinio saugumo garantijas ir 
ryžtųsi mus ginti, jeigu mes 
patys neparodysime noro ginti 
savo kraštą ir prisijungti prie 
bendros NATO valstybių gy
nybos. 

B. Nainys kalba apie lėktu
vus, kurių kaina didesnė už 
visą Lietuvos valstybinį biu
džetą, ir samprotauja, kad 
mūsų įnašas į bendrą NATO 
gynybą būtų bevertis. Tai nea
titinka faktų, kurie ne vieną 
kartą buvo aiškiai išsakyti. 
NATO tik pageidauja, kad 
kiekviena narė prisidėtų prie 
bendros gynybos pagal savo 
galimybes, kurios išreiškia
mos procentu nuo BVP. Taigi 
2 procentai Lietuvos BVP tik
rai skiriasi nuo 2 procentų 
BVP Vakarų Europos valsty
bių biudžetinių sumų. NATO 
valstybių BVP vidurkis gyny
bai 1999 m. sudaro 2,5 proc. 
Lietuvos kariai jau 5 metus 
tarnauja taikos palaikymo 
operacijose Bosnijoje ir Kosove 
ir dar niekas nepasakė, kad 
mūsų įnašas būtų bevertis ar 
per mažas. Priešingai, NATO 
valstybes jau ne vieną kartą 
išreiškė pasitenkinimą Lietu
vos karių tarnyba. Gal B. Nai
nys visai nežino, kad apie 600 
Lietuvos karių jau yra tarna

vę Bosnijoje ir Kosove. Vienas 
iš jų žuvo. Be to, Lietuvos me
dikai pusę metų dirbo Albani
joje, suteikdami pagalbą pa
bėgėliams iš Kosovo. Lietuvos 
kariuomenės įnašas į bendras 
NATO pajėgas yra gerbiamas 
ir Lietuvai nereikia ir nerei
kės rūpintis lėktuvais, kurie 
kainuoja šimtus milijonų dole
rių. 

Romas Kilikauskas 
KA viceministras 

DĖKOJU IR PRAŠAU 
PLB X seimas įvyks rugpjū

čio 15-20 d. Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo III rūmuo
se. Pagal PLB Konstituciją, 
seimas sprendžia visus Bend
ruomenės reikalus ir aptaria 
ryšius tarp atskirų kraštų LB, 
renka PLB valdybą, kontrolės 
komisiją, garbės teismą, ieško 
priemonių lietuvybei išlaikyti, 
derina lietuvių kultūrinę veik
lą, švietitno darbą ir kitus lie
tuvių, gyvenančių už Lietuvos 
Respublikos ribų, reikalus. 

Esu išrinktas atstovauti sei
me JAV LB iš Vidurio Vakarų 
apygardos I rajono. Dėkoda
mas už pasitikėjimą kviečiu 
visus išreikšti savo pageidavi
mus, rūpesčius, siūlymus apie 
ateities saiAykius tarp PLB ir 
Kraštų valdybų, apie „Pasau
lio lietuvio"5 žurnalą, apie įvai
rius organizacinius bei kitus 
reikalus, susietus su PLB val
dyba, JAV LB valdyba bei visa 
išeivija ir jos santykiais su 
Lietuva. 

Kazimieras Laukaitis 
, Hinsdale, IL 

POLITINĖS PARTIJOS 
JUNGIASI IR SKELBIA 

NAUJOS POLITIKOS 
PRADŽIĄ 

Iš principo politinių partijų 
jungtis yra sveikintina. Iš tik
rųjų Lietuvai nereikia 39 poli
tinių partijų. Šitokia partinė 
veikla yra tik politinė parodi
ja! Jei Amerikai, pasaulinės 
politikos vairuotojai, demok
ratinio principo diegėjai pa
saulyje, pakanka dviejų politi
nių partijų — demokratų ir 
respublikonų — tai kodėl Lie
tuvai reikia net kelių dešimčių 
partijų? Kaip spaudoje skai
tome, partijos pradėjo jungtis, 
— pamažu bristi iš politinės 
klampynė?, todėl darosi švie
siau. Jungiasi šios politinės 
partijos: Naujoji sąjunga (so
cialliberalu N.S.), kurios pir
mininkas yra Artūras Pau
lauskas, Centro sąjunga, pir
mininkas Romualdas Ozolas, 
Modernieji krikščionys demok
ratai, pirmininkas Vytautas 
Bogušis, Liberalų sąjunga, 
pirmininkas Rolandas Paksas. 

Susijungusios partijos skel
bia ir naujos politikos pradžią. 
Bet bėda, kad partijų jungties 
džiaugsmą čia pat užtemdo 
partijų atstovų mėgavimasis 

rusų kultūros apraiška! Lietu
viai politikai posėdžiauja, pa
sistatę tradicini rusų arbatinį 
„samavar" ir geria rusišką „ča-
jų". Tas aiškiai liudija tautinio 
sąmoningumo stoką ir kelia 
nepasitikėjimą pačiais politi
kais. Yra ir šio nemalonaus, 
nepriimtino įvykio nuotrauka 
(^Draugas", birželio 18 d. lai
da, pirmas puslapis). Jei nuo
trauka .vaizduotų rusų politi
kus,, gurkšnojančius jų tradi
cinį gėrimą „čajų", tektų pa
garbiai priimti kaimynų tau
tos gyvenimo apraišką. Bet 
kada lietuviai ir ne bet kokie 
kaimo berneliai, o tai iškilūs 
politikai, politinių partijų va
dovai, aukštojo mokslo žmo
nės, propaguoja kitataučių 
kultūros apraiškas, jomis mė
gaujasi, tai jau tyliai praeiti 
pro šitokį akibrokštą negali
ma. Tyla būtų tautinis nusi
kaltimas. Tad ir statomas 
klausimas: ar šie politikai, ru
siškos kultūros propaguotojai, 
iš tikrųjų stokoja tautinio są
moningumo, tautinės atsako
mybės, ar jie siekia pabrėžti 
savo politinę kryptį? 

Ar šie politikai yra kompe
tentingi atstovauti minėtoms 
partipms, kalbėti, veikti šių 
partijų vardu? Ir prie geriau
sių norų, negalima pateisinti 
politinių partijų vadovų, sei-
mūnų siekiančių vadovauti 
valstybės politikai ir drauge 
demonstruojančių, besižavin
čių kitataučių kultūros apraiš
komis. Politikų turimas uni
versitetinis išsilavinimas liu
dija, kad jie žino, ką daro, ką 
sako ir ko siekia. Tad kyla ir 
jau labai įtartinas klausimas: 
ar šiems politikams tik 
nešviečia Rytų politikos 
žvaigždelė? 

Zuzana Juškevičienė 
Oak Lawn, IL 

* Seimo nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Algirdas Katkus 
apdovanotas Prancūzijos gar
bės legiono kavalieriaus ordi
nu. Penktadienį šį aukščiau
sią Prancūzijos apdovanojimą 
jam įteikė Prancūzijos amba
sadorius Lietuvoje Michel 
Touraine. Prancūzija pagerbė 
A. Katkų už jo darbą palai
kant puikius Prancūzijos ir 
Lietuvos ryšius saugumo, gy
nybos ir karinio bendradarbia
vimo srityse. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephcn M. Oksas, Presidcnt 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9S Metus. 

ANTANAS GINTAUTAS 
Mirė 2000 m. birželio 26 d., sulaukęs 66 metų. 
Gyveno VVestchester, IL, anksčiau Western Springs ir 

Čikagoje, West Lawn apylinkėje. Gimė Lietuvoje, 
Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Danutė Sakalauskaitė, duktė 
Sandrytė Gintautaitė, svainis Edvardas Sakalauskas su 
šeima, gyv. Ellicott City, MD, ir kiti giminės Kanadoje, 
JAV ir Lietuvoje. 

Velionis priklausė Coulter American Legion, Post #1941 
of La Grange, IL. 

A.a. Antanas pašarvotas penktadienį, birželio 30 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Westcnester Funeral Home laidojimo namuose, 
10501 West Cermak Rd. (3 blokai į vakarus nuo Manheim 
Rd.) 

Laidotuvės šeštadienį, liepos 1 d. Giminės ir draugai 
prašomi atvykti į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kur 10 vai ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už 
a.a. Antaną. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti pasirinktai labdaros 
organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, svainis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 708-562-5900 arba 
800-994-7600. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
LISUTĖ BIJNSTRUBAITĖ 

Mano meili — Tavo 
Tavo meilė — mano. 

„Tave, brangi dukrele. 
Tik Dievas teprikels... 
Mums liks prisiminimas 
O širdį gels ir gels!"... 

Šių metų liepos 4 d. sueina lygiai dvidešimt metų, kai 
Visagalio Dievo ranka iš mūsų širdžių, meilės sodo 
nuskynė tyrą ir skaistų žiedą — dar nepilnai pražydusią 
leliją — mūsų vienintelę dukrelę ir anūkėlę a.a. Lisutę. 
Gal Dievulis norėjo tuo žiedu papuošti savo sostą? Gal 
norėjo į Amžinąją Šviesą įvesti skaisčią ir nekaltą 
vaidilutę? Gal norėjo jai prisegti angelų sparnus? 
Nežinia... Bet jos netekimas pervėrė mūsų širdis 
nežemiška kančia! 
Viešpatie, sutinkame su Tavo valia...Atminkite Lisutę 
savo maldose. 

Nuliūdę: tėvai, broliukas Petriukas ir 
seneliai. 

A. t A. 
ANNAI BALIONIENEI 

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusį jos vyrą 
ADOLFĄ BALIŪNĄ, jo šeimą ir artimuosius. 

Ateitininkų medikų Korp.'Gaja 

Ateitininkų namų kryžių dievdirbiui 

A. t A. 
ANTANUI POSKOČIMUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną KONS
TANCIJĄ, sūnų REMIGIJŲ, dukras LAIMĄ 
TRINKUNIENĘ ir ŽIVILĘ JONIKIENĘ bei jų šeimas. 

Ateitininkų namų valdyba 

A. t A. 
FELIKSUI VALAIČIUI 

mirus, sunkioje atsiskyrimo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną AGOTĄ, sūnų JONĄ, dukrą 
REGINĄ ŽVINAKIENĘ ir mūsų valdybos narę dukrą 
IRENĄ POLIKAITIENĘ bei jų šeimas. 

Ateitininkų namų valdyba 

J 

1 

1 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

Kun. Jonas Pakalniškis 

N E T E K O M E A-A. KUN. " 
J O N O PAKALNIŠKIO 

Pranešama, kad pirmadienį, 
birželio 26 d. Long Island. NY; 
mirė kun. Jonas Pakaniškis, 
sulaukęs 85 m. amžiaus. Ve
lionis ketvirtadienį, birž. 29 d. 
buvo pašarvotas Shalins laido
jimo namuose, VVoodhaven. 
XY.. kur penktadieni, birž. 30 
d.. 7 v.v. vyks visuomeniškas 
atsisveikinimas su velioniu. 
Šeštadienį, liepos 1 d.. 9 vai. 
r. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Brooklyn. XY.. bus 
aukojamos gedulinės šv. Mi
šios. Laidojamas Putname, 
šeštadienį, liepos 1 d.. 2 vai. 
p.p. Kun. Jonas Pakalniškis 
visą savo gyvenimą nuošir
džiai reiškėsi lietuviškoje, o 
ypač jaunimo organizacijų 
veikloje. Buvo visų gerbiamas 
ir mylimas. Jo netektis bus 
daugelio giliai jaučiama. 

tUtu^ic/a i 
Žiniask la idos muzie ju je 

(Museum of Broadcast Com
munications. 78 E. Washing-
ton) pasakojama Čikagos radi
jo ir televizijos vystymosi isto
rija. Muziejus veikia pirma
dieniais-šeštadieniais nuo 10 
vai.r. iki 4:30 vai.p.p., sekma
dieniais - nuo 12 vai. iki 5 
vai.p.p. įėjimas - nemokamas. 
Informacija tel. 312-629-6000. 

„T i t an iko" la ivo n u o l a u 
žos, įvairūs radiniai, o taip 
pat ir filmas apie paskutines 
ekspedicijas tiriant laivo žuvi
mo vietą ir aplinkybes demon
struojamas Mokslo ir industri
jos muziejuje ! Museum of 
Science and Industry. 57th 
and Lake Shore Dr. >. Čia taip 
pat rodomi žymaus ..Bulis" 
krepšinio komandos žaidėjo 
Michaei Jordan šlovės atribu
tai, prizai. Muziejus dirba: pir
madieniais-penktadieniais 
nuo 9:30 vai.r. iki 4 vai.p.p., 
šeštadieniais-sekmadieniais 
nuo 9:30 vai.r. iki 5:30 va!.p.p. 
Ketvirtadieniais įėjimas - ne
mokamas. Informacija tel. 
773-684-1414. 

Bi lbao mies te , įsikūrusia
me Easkų žemėse, pietinėje 
Ispanijoje, šiuo metu vyksta 

- kultūrinis, ekonominis 
;•• • -_ , . r imas ir naujų namų 
statyba, kurią lėšomis palaiko 
z.-c'., vyriausybe. 1997 metais 
d ir - :..a.T.e mieste atvėrė ar-
'..-..tfrkto Fra.nk Gehry sukur-
tas originalusis Guggenheim 
muziejns, dabar dažnai vadi
nama.1 vienu iš žymiausių XX 
a. statmių. Apie miesto atgi
mimą, muziejų, oro uostą, ap
žvalgos bokštą ir koncertų 
centrą pasakoja paroda, kuri 
iki liepos 16 d vyksta Čikagos 
Meno institute 'Art Institute 
of Chicago, Michigan & 
Adams) Kisho Kurokawa ga
lerijoje. Demonstruojamos 
nuotraukos, piešiniai ir kita 
dokumentine paskutiniųjų 
Bilbao miesto architektūrinių 
projektų medžiaga. Meno ins
ti tutas veikia pirmadieniais-
penktadieniais nuo 10:30 vai. 
r iki 4:30 vai.p.p., antradie
niais - iki 8 vai.v., šeštadie-
niais-sekmadieniais - nuo 10 
•..ii r iki 5 vai.p.p. Antradie
niais - įėjima* nemokamas 
Informacija tel. 312-443-3600. 

Liepos 3 ir 4 d. ..Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Dienraštis 
neišeis liepos 4 ir 5 d., o bus 
išleidžiamas 6 d. data - ket
virtadienio numeriu. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inkt inė š. m. liepos 2 d., sek
madienį, 12 vai. rengia nuo
taikingą gegužinę su visokiais 
įvairumais Šaulių namuose. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

Šv, Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaite būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios, kurias au
kos kunigas James Friedel, 
OSA. vyks šeštadienį, liepos 1 
d., 9:30 val.r. seselių motiniš
kajame name, 2601 VV. Mar-
ąuette Road. Chicago. Kviečia
me visus dalyvauti. 

Pažve lk i te , kas vyksta Dai
navos stovykloje šiais metais! 
Jdomių nuotraukų galite pa
matyti, atsivertę „Interneto" 
puslapį: www.bsa.net/mi/tl00 

Amer ikos L ie tuv ių Tau
t inės są jungos Čikagos sky
riaus metinė gegužinė Ateiti
ninkų namų ąžuolyne vyks 
liepos 23 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. 

Laisvalaikis " 
Linksma i r įdomu JAV 

Nepriklausomybės dieną švęs
ti prie pat Michigan ežero Či
kagos centre - Grant Parke 
(425 E. McFetridge), ypač to
dėl, kad čia Nepriklausomybės 
dienos išvakarėse vykstantys 
koncertai jau tapo žinomi vi
soje Amerikoje ir yra trans
liuojami per VVFMT stotį (Fine 
Arts Network) ir „Internetą". 
Šiais metais kaip visuomet 
Nepriklausomybės šventės iš
vakarėse bus surengtas ypa
tingas muzikos koncertas. Lie
pos 3 d., pirmadienį, 7:30 vai. 
v. Grant Parko simfoninis or
kestras su solistais Sally 
Shenvin. Melissa Dye ir Job 
Christenson atliks daug ame
rikietiškos, o taip pat ir žino
mų klasikų populiariosios mu
zikos. Skambės kompozitorių 
Gould. Copland. Damare, Rod-
gers ir Hammerstein. Strauss, 
Gershwin. Anderson. Berns-
tein ir Čaikovski kūriniai. Or
kestrui diriguos James Paul. 
Jėjimas - nemokamas. 

Mažieji „Lakštutes" dainininkai su vadove Dalia Gedviliene „Seklyčioje" koncertavo per Tėvo dieno* paminėji
mą Nuotr. A. ] 

TĖVO DIENA „SEKLYČIOJE". 
Birželio 21 d., trečiadienį, nėjime „Seklyčioje" dalyvavo 

Gedvilų šeima, ir visi susirin
kusieji buvo jų pasirodymu su
žavėti. O šiandien pasirodė, 
kad programą atliks ne Ged
vilų šeimos trejukė, bet moky
tojos Dalios Gedvilienės suor
ganizuotas ir vadovaujamas 
Jaunimo centro „Lakštutės" 
ansamblis. Prieš pradedant 
programą D. Gedvilienė pra
nešė, kad šį rudenį bus šven
čiamas „Lakštutės" ansamblio 
penkmečio jubiliej us. 

Šios dienos pasirodyme daly
vavo 8 mergaitės ir 3 berniu
kai. Programos atlikėjai buvo 
dailiai pasipuošę baltomis ke
puraitėmis ir apsiaustėliais ir 
buvo (lyg mažoje scenoje) su
statyti ant skautininko A. 
Paužuolio parūpinto paaukšti
nimo, tai žiūrovai galėjo ne tik 
dainininkus gerai girdėti, bet 
ir matyti, kaip jie kai kurias 
dainas „suvaidindavo". Tą vai
kai ir darė, koncertą pradė
dami daina „Du gaideliai". Vi
si buvom sužavėti, nes kadai
se ir mes vaikystėje su gaide
liais „baltus žirnias kalėm ir į 
malūną vežėm". Po to solistė 
Vaiva Lagunavičiatė (ansamb
lyje jų yra net trys) padainavo 
apie paukštelį, o choristai ne 
tik dainavo, bet ir vaizdavo, 
kaip paukšteli.- sparneliais 
plasnojo. 

Po to skambėjo linksma dai
nelė iš Vytauto Lapėno spek
taklio „Vilkas ir ožiukai". Po 
jos antroji soliste Kristina Bu-
dajeva padainavo dainą „Su
valkijos mergužėlė", kuri pati-

vyr. lietuvių popietėje — gau
siai susirinkę „Seklyčioje", mi
nėjome Tėvo dieną. Renginių 
vadovė E. Sirutienė savo įžan
giniame žodyje pasakė, kad 
atvykome pagerbti tėvelius, 
senelius ir prosenelius, kurių 
gyvenimai ir aplinkybės buvo 
skirtingesni nei dabartinių 
jaunų vyrų, gyvenančių JAV. 
Vyrai — labai veržlūs, nori 
pirmauti, „prasimušti", todėl 
mažiau laiko skiria šeimai ir 
vaikams. Kadaise buvo kitaip, 
nes vaikui tėvų, ypač tėvo, žo
dis buvo šventas (tada nebuvo 
televizijos, prie kurios vaikai 
praleidžia tiek daug laiko ir 
prisižiūri visokiausių dalykų). 
Laiminga yra šeima, turė
dama gerą tėvą ir motiną. E. 
Sirutienė savo mintis baigė 
Arvydo Žygo eilėmis: 

.Ar vien tik motulės verkė 
ir laužė rankas, 

kai sūnūs išėjo gint 
brangios tėvynės? 

Ar tik močiutė meldėsi, — 
Kai už lango jau saulutė 

leidos? 
Ar vienos jos gyvenimo 

sapnus vaikams supynė? 

Todėl teskamba ši lietuviška 
daina, 

Kai sukviečia šeimas 
švelnus birželis, — 

Tepasilieka vis šventi 
žodeliai du 

Gyvybės židiny, — Mamytė 
ir Tėvelis!" 

Labai įdomu, kad 1996 m. 
birželio 19 d. Tėvo dienos mi-

ko ne tik suvalkiečiams, bet 
žemaičiams ir aukštaičiams. 
Vaiva Lagunaviciūtė (choris
tų palydima) traukė dainą 
apie katinėlį baltą, kuris „pri
silakęs saldaus pieno, pučia 
sau į ūsą" ir apie pelių gau
dymą net nesapnuoja. 

Trečioji solistė Rūta Biskytė 
sudainavo dainą, skirtą vi
siems tėveliams: 

„Tėtukai, aš mažytė — 
dainuoti negaliu. 
Tėtukui ir mamytei 
aš atnešiau gėlių". 
Visi kartu vaikai koncertą 

baigė daina apie Lietuvą Tė
vynę: 

„Mylim savo Tėvynę, 
jos padangės žydrynę... 
Čia skaisčiausia saulutė, 
čia skaniausia duonutė..." 
Tos dainos besiklausant ne 

vienam vyresniųjų klausytojų 
ašarėlė nubyrėjo. Esam labai 
dėkingi mokytojai D. Gedvilie
nei, taip gražiai paruošusiai 
programą ir dainininkus (juos 
čia ir išvardinsiu). Jie yra: 
Erikas, Martynas, Laurynas, 
Viltė, Mante, Aistė, Gabrielė, 
Linutė, Rūtelė, Marija. Solis
tės: Vaiva Lagunaviciūtė, Rū
ta Biskytė ir Kristina Budaje-
va. 

Po to vyko vaišės. Vaikai bu
vo labai mandagūs ir prie sta
lo elgėsi be priekaištų. Visi ir 
visos buvom jais sužavėti. 
Ačiū mokytojai D. Gedvilienei 
už koncerto paruošimą ir ren
ginių vadovei E. Sirutienei už 
tokią šaunią ir neužmirštamą 
popietę. 

Emil i ja J . V a l a n t i n i e n ė 

Sicdbimai 
• Akci jų , b o n u bei k i tu 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r 
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodamas komiso nuo
laidą, A n d r i u s Kurkul i s , tel . 
312-879-7751, dirbąs su Fi rs t 
Albany C o r p . Č ikago je . Iš 
JAV ir Kanados skambinkite 
veltui: tel. 1-888-879-7730. MM 

• L i t huan i an Mercy Lift 
džiaugiasi turinti dosnius rė
mėjus, suprantančius vargingą 
medicinos padėtį Lietuvoje. 
LML dėkoja Eugenijai Bartkus 
iš Bloomfield. CT, už $300 
auką, kuri pagal jos pagei
davimą bus naudojama paremti 
TB projektą Lietuvoje. 29»oo 

• A.a. Bron ius Snarsk is 
buvo nuola t in i s Li thuanian 
Mercy Lift rėmėjas Jo atmi
nimui velionio žmona Regina 
Snarskienė (Daytona Beach, 
FL) atsiuntė $100 auką, kuri 
skiriama paremti Lithuanian 
Mercy Lift tolimesnę veiklą. 
Dėkojame už auką »r>7/<y. 

• A m e r i k o s Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 

Siuntiniai piningi i I irttiva por 
TRANSPAK 

Speciali nuolaida PINIGU 
persiuntimui 

(įstaiga ..Draugo pastate ) 
Tel 1 773 8J8 1050 

PAGARBIAI PRISIMINTOS GENOCIDO 
AUKOS 

ALTo Čikagos skyrius birže- šaulių uniforma, ir Antanina 
Repšienė, ALTo vicepirmi
ninkė, apsivilkusi tautiniais 
drabužiais. Galingas choras 
dar giedojo keietą giesmių, 
chorui vadovavo Ričardas Šo
kas. Pamaldos ouvo baigtos 
Lietuvos himnu. 

Po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos salę, kur vyko minė
jimas. Minėjimą pradėjo val
dybos pirmininkė Evelina 
Oželienė. Tarusi keletą žodžių 
apie šios, dienos reikšmę, ji 
pakvietė šaulius įnešti vėlia
vas. Po to papra-ė visus atsi
stoti, susikaupti ir prisiminti 
Baisiąsias biržei > dienas. To
kiu būdu buvo pagerbti visi 
žuvusieji, mirusi j i ir nukan
kinti. 

E. Oželienė ž.dį tarti pa
kvietė ALTo cer.tro valdybos 
pirmininką adv katą Saulių 
Kuprį. Jo kalba buvo trumpa, 
bet viską pasakanti apie mūsų 
tautos genocido aukas. 

Vėliau vyko m; ninė progra
ma, kurią atliko Algimantas 
Barniškis, padainuodamas ke
letą šiam minėjimui parinktų 
dainų. Minėjimą^ baigtas vi
siems sugiedant „Lietuva 
brangi". 

Baigus minėjimą skyriaus 
pirmininkė Evehna Oželienė 
išreiškė padėką: ..Draugui" ir 
„Margučiui II" už skelbimus, 
šauliams ir rarr.ovėnams už 
vėliavų pakėlimą ir organi 
zuotą dalyvavimą bažnyčioje 
ir saloje, ypatm^j. padėką iS-

lio 18 d. surengė Baisiųjų bir
želio ir visos lietuvių tautos 
genocido aukų prisiminimą — 
pagerbimą. 

Minėjimas buvo pradėtas 10 
vai. ryto vėliavų pakėlimu 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios aikštėje. Pakė
lime organizuotai dalyvavo 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės šauliai ir šaulės, vado
vaujami Justino Šidlausko bei 
Juozo Gurevičiaus, gen. Dau
kanto jūrų šauliai, vadovauja
mi Edmundo Vengiansko ir 
Klaipėdos jūrų šauliai, vado
vaujami Juozo Mikulio, o taip 
pat ramovėnai ir nedidelė vi
suomenės dalis. Keliant Ame
rikos vėliavą himną giedojo 
Evelina Oželienė, Stasė Ru
dokiene. Fillina von Braun, 
Grožvyda Giedraitytė ir Laura 
Zaunenė. Lietuvos himną gie
dojo visa publika. 

10:30 vai. ryto vyko pamal
dos toje pačioje bažnyčioje. 
Parapijos chorui, vadovauja
mam Ričardo Šoko, giedant 
..Dievas mūsų prieglauda", 
įžygiavo visų šaulių kuopų 
šauliai ir ramovėnai su vė
liavomis. 

Šv. Mišias aukojo ir tai die
nai prasmingą pamokslą pa
sakė kun. Rimantas Gudelis, 
klebono M. Yakaičio asisten
tas. Skaitymus atliko ALTo 
valdybos nare Vida Sakavi
čiūte, Mišių auką nešė Eva 
Paulauskiene pasipuošusi 

reiškė kun. Rimantui Gudeliui 
už šv. Mišių auką ir pras
mingą pamokslą, o taip pat ir 
parapįjos chorui bei jo vadovui 
Ričardui Šokui. J i taip pat 
dėkojo centro valdybos pirmi
ninkui advokatui Sauliui Kup
riui už dalyvavimą bažnyčioje 
ir pasakytą trumpą, bet pras
mingą žodį. Išskyrė du valdy
bos narius —*J. Bagdžių už 
nemažą pasidarbavimą šiam 
minėjimui ir A. Repšienę už 
skelbtą informaciją. Ypač nuo
širdžiai dėkojo mūsų visuome
nei, kuri dar jautriai remia 
mūsų tautos minėjimus ir 
tradicijas. 

Baigus vaišinomės kavute, 
kurią paruošė ALTo moterys. 
O produktus aukojo Ankų šei
ma. Tai buvo pyragai ir ban
delės su mėsa. Ačiū jiems. 

Įeinant į salę buvo renka
mos aukos, jas rinko Z. Bag-
džiuvienė ir T. Balčiūnienė, F. 
von Braun ir A. Repšienė. Yra 
numatyta: šios aukos padengs 
išlaidas, o likusius pinigus nu
siųsime į Lietuvą tam komite
tui, kuris rengia Tribunolo 
teismą komunizmui nubausti. 
Vienas teismas jau buvo. An
tras bus vėliau, rodos, spalio 
mėnesį. 

Taigi dar visiems ačiū už 
viską. Ir ypač už dalyvavimą. 
Pagerbėme ištremtuosius kaip 
mokėjome, kaip sąlygos leido. 
Gaila, mūsų parapijos aukš
čiausia galva visai nedalyva
vo. Dar kartą labai dėkojame 
Algimantui Barniškiui, atliku
siam dainas. 

Ant . Repš ienė 

sekmadienj, liepos 23 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
• Pagrindinis celebrantas: Norwich diecezijos 

Vyskupas Daniel A. Hart, DD 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
1:30 IMMACULATA stovyklautoju ir buvusių 

bendrabutisčių SUSITIKIMAS 
3.-00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

• Vėliavų nuleidimas 
4.-00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 Šventųjų Metų MALDOS VALANDĖLĖ 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Aukojo L ie tuvos p a r t i z a n ų šalpai: 

$200 Valaitis Jonas , MD. (iš viso $400); Urbšaitienė 
Stasė; Paulikai Eglė, Arvydas už a.a. Paulikienę 
Olgą (iš viso $600); Kriaučeliūnienė Irena ir Jolita 
L. (iš viso $300); Lipčienė Albina K. 

$100 Bučas Petras; Tamulioniai Audronė, Robertas; 
Aldona Lentz; Kikilai Lucy, Genevieve; dr. Kungys 
Juozas ir Sofija; Baltrėnienė Laima (iš viso $200). 

$60 Arai Victor, Roma; Balsienė Regina; Matekūnai 
Petras, Alek.; Vaitkienė Marija; Strikas Jovita (iš 
viso $250); Musoniai Vytautas , Genovaitė; Linkus 
Mėta; Sniegaičiai Peter, Elena; Nenortai 
Konstancija, Vaclovas. 

$40 Ališauskas Juozas. 
$30 Masaitis Česlovas; Serupa Antanas; Šimukoniehė 

Gražina; Bagdonas Vanda (iš viso $350). 
$25 Wisneckas Elizabeth; Valavičius Alfonsas; 

Plečkaitis Vladas; Braziai Algirdas, Aldona; Vėbra 
Petras; Židžiūnas Walter; S ta tka i Vyt,, J.; 
Ramanauskai Alb., Liudas; Cukuras; Džiugai 
Stasys, Sofija; Liubertas Sofija; Mečkauskas. 

$20 Grybinas Z.; Navikienė E.; Janickas G.; Deveinis 
J.; Skuodas J. 

$10 Mikalūnas Alex; Mrs. Sullivan Irene; Taraška V.; 
Paulauskienė E.; Matoniai K., G. 

$8 ir $5 Tonas G.; Rudenienė Kat rė . 

Lietuvos Par t i zanų g lobos f o n d o valdyba ir šelpia
mieji partizanai n u o š i r d ž i a i d ė k o j a aukotojams, k a d 
palengvinote j ų gyvenimą. A u k a s s iųst i: U P . G . F u n d , 
2711 West 7 1 8 t r . , C h i c a g o I L 60629. T a z ID 36-3163350. 

Aukojo Lietuvos part izanų šalpai: 
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Miss Jul ia Gaška. 
Leskus Juozas (iš viso $500); Unakis 
William (iš viso $900; Leščinskai Angelė ir 
Juozas (iš viso $750); „X" aukotojai jau 
aukojo $800; Aukštuoliai Natalija, Vytautas 
(iš viso $250); Lapat inskas Vytautas (iš viso 
$400). 
Račius Juozas (iš viso $500); Sakas-Sluger 
Elwna; Šilas V.S.; Zemeckas Helen (iš viso 
$300); Gutauskas Vytautas (iš viso $250). 
Sema Anastazija; Variakojis Daina; 
Šmulkštienė-Griniūtė L. O; Šimkus Pranas; 
Minkūnienė Eugenija; Kreivėnai Regina, 
Kazys (iš viso $200); Damijonaičiai Algis, 
Stasė; Čiūriai Anthony, Birutė; Černienė 
Filomena; Abromaitienė Ona; Augulis 
Elena; Juodka Vytautas ; Raugas Balys; 
Repšienė Antanina. 
Aukščiūienė Jadvyga. 
Norvilienė Ona (iš viso $350); Čyvienė Genė; 
Kuncaitis J.; Pakšt ienė Emilija. 
Cicėnienė Petronėlė; Juodikis Genė; Idzelis 
Salomėja; Petravičius V.; Proškai Maria, 
Juozas; Pupienė Zuzana; Smilga Al.; Strolia 
Teresė. 
Neverauskas J.; Mažonytė Ona; Stončienė 
Izabela; Žolynas A.; Verikas A.; Skobeika 
Sofija; Sadauskas S.; Norbutienė Genovaitė; 
Mickus St.; Kalvaitis J.; Jonaitis Vyt.; 
Jankauskai tė L. 
Barauskienė Ona. 
Alsenienė Es.; Andrės A.A.; Baltch-
Gravrogkas, M.D.; Baranauskas E. W.; 
Ruibis St. 
Šimkus Petronėlė. 

L i e t u v o s P a r t i z a n u G l o b o s f o n d o v a l d y b a i r 
s u š e l p t i e j i p a r t i z a n a i n u o š i r d i i a u s i a i d ė k o j a 
aukotojams. Tol imesnei ša lpai a u k a s siusti: L.P.G. 
Fund, 2711 West 71 8t . , C h i c a g o , IL 60629. A u k o s 
nurašomos nuo mokesč ių . 

Prenumeruokime ir skaitykime DRAUGĄ 

http://www.bsa.net/mi/tl00



