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mieji liaudies priešai' ", teigia
A. Ažubalis.
Jis atkreipia dėmesį, kad
NS sumanymas gali būti ver
tinamas kaip primygtinis rei
kalavimas teisminei valdžiai
teisti tam tikrus asmenis, ku
riais minia pareikštų nepasi
tenkinimą, net neturint šių
asmenų kaltės įrodymų. To
dėl A. Ažubalio nuomone,
„'kaltų' asmenų įvardinimas
galėtų prieštarauti asmens ne
kaltumo prezumpcijai, įtvir
tintai Konstitucijoje". Konser
vatorius mano, kad, jei N S
idėja būtų pradėta rimtai
įgyvendinti, tai sukeltų grės
mę Lietuvos
konstitucinei
santvarkai. Be to, tai pažeistų
Lietuvos, kaip Europos Tary
bos narės,
įsipareigojimus
gerbti teisinės valstybės prin
cipą bei žmogaus eises ir pa
grindines laisves.
A. Ažubalis daro išvadą, k a d
NS idėja platinti „pilietines
anketas" yra visiškai neteisinė, o rinkimų kampanijos d a 
lis. .Apgailėtina, kad N S va
dovas Artūras Paulauskas, t u 
rėdamas teisinį išsilavinimą ir
teisinio darbo patirtį, atsisako
teisinės
valstybės
kūrimo
principų, kurių laikėsi n e vie
nerius metus dirbdamas Lie
tuvos teisėtvarkos struktūro
se", rašoma pareiškime.

Nuosaikieji konservatoriai tyliai
ruošiasi Seimo rinkimams
Vilnius, rugpjūčio 3 d.
(BNS) — Buvusio premjero
Gedimino Vagnoriaus bendra
minčius subūrusi Nuosaikiųjų
konservatorių sąjunga iNKS.i
per Seimo rinkimų kampaniją
ketina sutelkti dėmesį į „da
lykinius klausimus"'.
„Jūs pastebėjote, kad mūsų
partija nedalyvauja
partijų
grožio konkursuose, nenorime
dalyvauti partiniuose žaidi
muose. Visą dėmesį skiriame
ekonominėms
programoms",
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį sakė NKS pirmininkas
G. Vagnorius. Anot jo. arti
miausiu metu NKS paskelbs
rinkimų programą, „rengia
konkrečius siūlymus, ką vals
tybei neatidėliotinai reikia
spiesti'". „Nustatytu laiku bus
paskelbti rinkimų sąrašai ir
kandidatai
vienmandatėse
apygardose", sakė G. Vagno

rius.
Vyriausioji rinkimų komisija
pradeda registruoti kandida
tus šį penktadienį, rugpjūčio 4
dieną.
Anot G. Vagnoriaus, skirtin
gai nuo kitų partijų, N K S rin
kimų kampanija nebus kren
tanti į akis, ją ruošiamasi
skirti „dalykiniams klausi
mams". NKS ketina kelti kan
didatus daugelyje iš 71 vien
mandatės apygardos, išskyrus
„tradiciškai problemiškas apy
gardas, kur rinkimai neįvyks
ta". Anot G. Vagnoriaus, kai
kuriose apygardose b u s remia
mi kitų partijų kandidatai.
Anot G. Vagnoriaus, N K S
atlikti tyrimai rodo, kad nuo
saikieji konservatoriai gerų
rezultatų gali tikėtis Kaune,
Panevėžyje, Šiauliuose, taip
pat didesniuose rajonų cent
ruose.

Prastą Lietuvos finansų
valdymą — į rekordų knygą
Vilnius, rugpjūčio 3 d.
'BNS) — Šių metų finansiniai
rodikliai liudija naujosios poli-
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Socialliberalų idėjos primena
..stalininį teisingumą"
Vilnius, rugpjūčio 3 d.
(BNS) — Naujosios sąjungos
(NS,
socialliberalų) sumany
mas platinti ,,pilietines anke
tas"
kelia grėsmę Lietuvos
konstitucinei santvarkai ir
neigia teisinės valstybės pag
rindus, teigia konservatorius
Audronius Ažubalis.
Trečiadienį NS paskelbė,
kad pradedamos platinti pilie
tines anketos dėl NS noro pa
reikalauti konkrečių asmenų
atsakomybės už Lietuvos ūkio
sužlugdymą. NS skelbiasi pa
sirengusi įvesti tekią tvarką,
kad nauja išrinkta valdžia or
ganizuotų buvusios valdžios
institucijų patikrinimą, įver
tintų pareigūnų veiklą, parei
kalautų konkrečių asmenų at
sakomybės už šiandieninę
valstybes ekonominę ir finan
sinę būklę.
Ketvirtadienį išplatintame
konservatorių centrinio rinki
mų štabo vadovo Audroniaus
Ažubalio pareiškime teigiama,
kad teisiniu požiūriu šis rengi
nys reiškia ,,bet kokių teisinės
valstybės pagrindų neigimą,
nes atmeta teisminės valdžios
egzistavimą ir jos paskirtį", iš
esmės siūlant „miniai užsi
imti teisingumo vykdymu.
..Tai beveik niekuo nesiskiria
nuo stalininio teisingumo, kai
'liaudies reikalavimu' buvo
teisiami ir šaudomi vadina

TEL:

„Tačiau, palyginti su 1998-ųjų
birželiu ir liepa, šiemet per
šiuos mėnesius valstybes biu
IIKOS bankrotą, skandalingą džeto pajamos smuko atitinka
valstybės ūkio nevaldymą ir mai 26 ir 32 proc.'', tvirtino
finansų sistemos griūtį, mano buvęs premjeras. Anot jo,
valstybės
buvęs premjeras Gediminas 1998 m. liepą
biudžeto pajamos siekė 627
Vagnorius.
„Nežinau kitos tokio;-, vals mln. litų, šiemet tą patį mė
tybės, išskyrus tas, kuriose nesį — 427 mln. litų.
siaučia karai, kur augant
„Deja, valdžios institucijos,
šalies ūkiui, biudžeto pajamos neatliekančios savo svarbiau
-munka tecdaliu. Lietuva šiuo sių pareigų, šią kritišką pa
atžvilgiu galėtų būti įrašyta į dėtį stebi su olimpiniu ramu
'Guiness'
rekordu
knyga". mu. Jei tokia tendencija išliks
ketvirtadienį spaudos konfe ir toliau, šių metų ruduo ir
žiema bus itin sunkūs ne
rencijoje sake G. Vagnorius.
Statistikos
departamento todėl, kad smunka šalies eko
neseniai paskelbtais išanks nomika, bet dėl to, kad šalies
tiniais duomenimis, bendrasis finansai yra nevaldomi", kal
Lietuvos vidaus
produktas bėjo G. Vagnorius.
Parlamentaras nesutinka su
1'A'I'i per pastarąjį pusmeti
išaugo 2 pioc.. o palyginti su kai kurių valdžios pareigūnų
tvirtinimu,
jog pagrindinė
1998 m. kainomis. — 44 proc.
I' i-.ik II \; lamentaru. šiemet valstybės budžeto pajamų ne
BVP sukurta uz 21.1 mlrd. surinkimo priežastis ta, kad
litu. 1999 m. - - u/ 19.7 mlrd.. Lietuvos gyventojai pirmeny
bę teikia akcizu neapmokes1998 m. — už 20.1 mlrd. litu

L^

Tėvynėje pasižvatgius

* Vilniaus a p y l i n k ė s p r o 
k u r a t ū r o s vyriausiasis pro
kuroras Virginijus Sabutis ar
timiausiu metu gali tapti be
darbiu, teigia ..Lietuvos ry
tas".
Vyriausiasis prokuroras
Ramutis Jancevičius generali
niam prokurorui Kaziui Pėd
nyčiai perdavė oficialų teiki
mą atleisti V. Sabutį iš darbo.
Jo pavaduotojams Anatolijui
Koržovui siūloma pareikšti
papeikimą, o Valerijui Rapšiui
— griežtą papeikimą. Vilniaus
apylinkes prokurorus Antaną
Rauličkį bei Liną Belevičių
siūloma nubausti griežtais pa
peikimais. Tokios nuobaudos
V. Sabučiui bei jo pavaldi
niams gresia už aplaidų vers
Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos Valstybes kontrolierius Jonas Liaučibs ūkio ministras Valentinas Milaknis susitikime
Vladimiro Gulevičiaus (Elta.1 nuotr.
lininko Arvydo Grigo mirties
su prezidentu Valdu Adamkumi.
bylos tyrimą bei kitus pažei
dimus. Jei V. Sabutis bus at
būdu, ji galėtų pasirinkti kitą
leistas iš tarnybos, tai bus pir
kelią", sakė V. Milaknis.
mas atvejis, k'ai už šiurkščius
Birželio pabaigoje valstybės
įstatymų pažeidimus darbo
kontrolierius J . Liaučius laiš
neteks tokio aukšto rango sos
ku kreipėsi į premjerą Andrių
Bet
ūkio
ministras
pripažino,
V i l n i u s , rugpjūčio 3 d.
tinės
prokuratūros pareigū
* Lietuvos ambasadorius
(Elta) — Ketvirtadieni prezi kad dėl rinkimų karštligės Kubilių, prašydamas vyriau
nas.
pavedimams
dentas Valdas Adamkus be sunku tikėtis dabartinių par sybės sustabdyti Ūkio minis y p a t i n g i e m s
* Pasienio policijos d e 
sprendimo tuo terijos bei „Lietuvos energijos" Alfonsas Eidintas „baisia klai
veik dvi valandas svarstė Bal lamentarų
tarusijos skolos už Lietuvos. klausimu. V. Milaknio nuomo sprendimus dėl skolos už elek da" v a d i n a p e r Holokausto at p a r t a m e n t o Operatyvine tar
dieną
numatomas nyba už valstybės sieną žy
pateiktą
elektros
energiją ne, rugpjūtį įmanoma atlikti tros energiją pardavimo.'Toks minties
„Sostinės
dienas"
ir teigia, minčių ženklų niokojimą Šal
problemą, pasikvietęs dėl to būtiną parengiamąjį darbą ir prašymas buvo grindžiamas
k
a
d
tokie
neapsižiūrėjimai
čininkų rajone, Gudakampio
Akcinių
bendrovių
įstatymo
nesutariančius ūkio ministrą suderinti valstybės institucijų
žeidžia
n
e
tik
žydų,
bet
ir
lie
kaime, sulaikė tris šio kaimo
reikalavimais,
taip
p
a
t
t
u
o
,
nuostatas,
o
rugsėjį
—
vyriau
Valentiną Milakn j ir valstybės
kontrolierių Joną Liaučių. Po sybei paskelbti konkursą dėl kad Valstybės kontrolė pa tuvių j a u s m u s . Holokausto at gyventojus, kurie uždaryti į
teikė teismui civilinį ieškinį m i n t i e s dieną — rugsėjo 2 3 - Vilniaus miesto vyriausiojo
kalbyje dalyvavo ir JLietuvos skolos perleidimo.
energijos" bendrovės vadovai.
„Politiškai būtų|getai, kad dėl 322.8 mln. litų skolos iš- • ąją — numatoma šventė pa policijos komisariato (VPK;
ieškojimo iš buvusios elektros piktino Lietuvos žydų bend . areštjng. Visi trys Lietuvos pi
Ministras V. Milaknis sakė, tjkio konkurso r e o s t a t u s ga
energijos pardavimo
tarpi r u o m e n ę , o pareiškimą dėl to liečiai yra nelietuvių kilmes,
k a d susitikime aptartos pro lėtų patvirtinti arba nepa
pirmininkas gyvena pasienio ruože ir ne
ninkės UAB „Baltic SHEM", bendruomenės
cedūros, kaip galima spręsti tvirtinti nauja vyriausybe, su
S
i
m
o
n
a
s
Alperavičius
išsiuntė moka valstybinės kalbos. Pa
bei
tuo,
kad
susivienijimas
skolų problemą. „Mes siūlėme formuota po Seimo rinkimų.
Vilniaus
merui
Rolandui
Pak- sak Pasienio policijos departa
JBelenergo"
pripažįsta
savo
tai daryti greitai, per kon Jeigu jai atrodytu, kad proble
s
u
i
ir
Lietuvos
ambasadoriui
mento, manoma, kad jie, tyčio
skolą.
kursą parinktoms suintere ma sprendžiama netinkamu
ypatingiems pavedimams A. damiesi iš Lietuvos Respubli
suotoms Lietuvos ir užsienio
Eidintui. Tačiau Vilniaus savi kos simbolikos, parodo nepasi
bendrovėms perleisti Baltaru
valdybė teigia nieko negalinti tenkinimą Lietuvos valstybe
sijos skolų reikalavimo teisę
pakeisti ir aiškina, kad tą die ir esama situacija. Nustatyta,
už mūsų šalies jai patiektą
K a u n a s , rugpjūčio 3 d. si rugsėjo mėnesį, n u s p r ę s t a ną nebus viešų linksmybių bei kad sulaikytieji yra ne kartą
elektros energiją". „Valstybės
(Elta) — J. Vakarus plūstant jo įgaliojimus pratęsti, kol renginių miesto aikštėse ir bausti administracinėmis bau
kontrolė neprieštaravo šioms
naujai lietuvių bangai, išei Vatikanas patvirtins naują gatvėse. „Man atrodo, yra la domis už kontrabandos gabe
procedūroms, mes beveik ra
vijai reikia daugiau kunigų. Vyskupų Konferencijos sta bai d a u g neatidumo, nežinoji nimą, todėl manoma, kad tai
dome bendrą poziciją", teigė
Todėl Lietuvos Vyskupų Kon tutą. Patvirtinus šį doku mo ir nesusigaudymo kitų tra savotiškas kerštas pasienio
jis.
ferencija nusprendė ieškoti mentą, generalinio sekreto gedijose. Apmaudu, k a d mes policijai už aktyvią veiklą.
Pagal elektros pardavimo galimybių padėti užsienio lieriaus rinkimai bus surengti lygioje vietoje suklumpame",
* Tiriant b u v u s i o „Ma
sutartyse nustatytą elektros tuvijai.
tmst
jau pagal naują statutą. Gene teigė A. Eidintas.
žeikių
naftos" vadovo Gedi
kainą Baltarusija Lietuvai
Išeivijos lietuviu sielovados ralinio sekretoriaus padėjėju
* „ W i l l i a m s " s u t a r t i s s u mino Kiesaus pagrobimą, tei
skolinga 224 mln. litų (56 klausimai
buvo svarstomi toliau lieka kunigas Adolfas L i e t u v a , pernai rudenį sukė sėsauga ir „Mažeikių naftos"
mln. JAV dolerių). Žinovų tei rugpjūčio 2 dieną Kaune vyku
Grušas.
lusi d a u g politinių audrų, gali valdytoja JAV bendrove ..Wiigimu, sutartyje buvo nustaty siame Lietuvos Vyskupą Kon
Liturgijos ir bažnytinės mu būti peržiūrima. Kol kas visos liams" vis dažniau užsimena
ta nereali Lietuvos eksportuo ferencijos visuotiniame posė
zikos komisijos pirmininkas galimų pokyčių detalės laiko apie klestėjusią
korupciją.
tos elektros kaina, todėl nėra dyje. J a m e dalyvavęs vysku
vyskupas
Juozas
Preikšas mos paslaptyje. Lietuvos pa Amerikiečiai skaičiuoja įmo
vilties j o s visos atgauti. „Lie pas lietuviams išeivijoje Pau
posėdžio dalyvius informavo reigūnai pripažįsta, kad apie nės skolininkus, peržiūri naf
tuvos energijos" skelbtame lius Baltakis, OFM, supažin
apie supoetintą psalmyno ver galimus sutarties pokyčius tos ir jos produktų prekybos
konkurse dalyvavusios devy dino posėdžio dalyvius su da
timą, pabrėždamas, kad naują j i e m s y r a tekę girdėti.
sutartis ir netrukus ketina pa
nios bendrovės už skolą te bartine lietuvių išeivijos sielo
tekstą lengviau pritaikyti gie
* V i l n i a u s s p a u d o s k i o s  skelbti tyrimo rezultatus. Ta
siūlė nuo 2 8 iki 56 proc. skolos vados būkle.
dojimui. Šį poetės Aldonos
k u o s e p r a d ė t i pardavinėti čiau šiuo metu ne mažesnis
vertės.
Puišytės
darbą,
pasak
vysku
Šiuo metu į Vakarus plūs
naujos vertės vienkartiniai galvos skausmas — sunkiai
P a s a k V. Milaknio, spren
po,
palankiai
įvertino
Šventojo
telėjo nauja išeiviu banga, ir
autobusų ir troleibusų bilietai. atskleidžiamos vagystes, kai
dimą dėl skolos perleidimo su
rašto
vertėjas,
prelatas
Anta
šie žmonės, pasak vyskupo,
N u o rugpjūčio 1 d. Vilniuje prisijungiama tiesiogiai prie
domintoms Lietuvos ir užsie
savo galvosena gerokai skiria nas Rubšys, nurodęs tik ke trečdaliu pabrango važiavi naftos vamzdynų. Prieš kelias
nio bendrovėms turi priimti
si nuo senosios išeh įjos. Vysk. letą netikslumų, kurie bus m a s visuomeniniu transportu. dienas ...Mažeikiu naftos" dar
vyriausybė, o gal ir Seimas.
buotojai, tikrindami naftos li
P. Baltakis kreipė-; į Lietuvos ištaisyti.
* T a r p p a r l a m e n t i n ė s są niją, aptiko pragręžta produkvyskupus,
prašyčiu
n
a
s
rasti
tintai degalų rūšiai ir dėl to
* „ 'LUKoiP — a š t u o n e r i j u n g o s Parlamentarų žmo
nesurenkamas
naftos
pro galimybių skirti bent kelis ku m e t a i L i e t u v o j e " , informuo g a u s teisių komitetas Lietuvos totiekį ..Polockas-Biržai" Ro
kiškio rajone. Vagys nespėjo
duktų akcizas. „Tai tiesiog nigus dirbti uzsanyje. Pa ja
„Respublika".
Šiandien prezidento vadovaujamą Ma išpumpuoti degalų, tačiau bu
pretekstas pateisinti vienos ar žadėta tokių galir.'.-bių ieško daugelis įvykių, susijusių su lonės komisiją paragino nedel
vo gerai tam pasirengė: vamz
kitos tarnybos neveiklumą. ti.
naftos verslu Lietuvoje, dau s i a n t apsvarstyti nuteistojo dis apjuostas specialiu įtaisu,
nes dujos bendroje kuro su
Posėdyje Kaum dalyvavęs giau ar mažiau siejami su p a r l a m e n t a r o Audriaus But
naudojimo struktūroje sudaro Apaštališkasis nurcijus arki „LUKoil" vardu, kurį savotiš kevičiaus malonės prašymą. prie jo privirintos sklendes.
tik kelis procentus. Tai yra pa vyskupas Erwm •! sef Ender kai išgarsino ir „Mažeikių Kovo 9 d. Malonės komisija at Tai — jau vienuoliktas at
prasčiausias apgaudinėjimas", informavo vyskupus apie su naftos" akcijų pardavimo isto sisakė svarstyti minėtą pra skleistas vagystes tiesiai iš
naftotiekio atvejis nuo to lai
mano G. Vagnorius.
tarčių tarp Šventojo Sosto ir rija — j u k buvusio ūkio mi šymą tol, kol nebus išnaudotos ko, kai naftos įmones valdymo
J i s neprieštarauja teiginiui, Lietuvos Respublikos patvir nistro Vinco Babiliaus posakis visos lygtinio paleidimo gali teise buvo suteikta
..VVilkad pajamų sumažėjimą leme tinimą Seime bei rugsėjo mė „Ivano prie vamzdžio neprilei- mybės. Tačiau kovo 17 d. nu liams". Visos vagystes vyko
akcizų nesurinkimas, tačiau. nesi Vatikane numatomą pasi sime" buvo skirtas pirmiausia tartimi Vilniaus III apylinkes Joniškio, Biržų ir Rokiškio ra
anot jo, t a m didžiausios įtakos keitimą patvirtinimo doku „LUKoil". Šiems įvykiams nu teismas atleido A. Butkevičių jonuose, l'ž grotų 8 metams
turėjo padidėjusi akcizinių mentais. Dabar, pabrėžė nun grimzdus į praeitį, su „LUK nuo likusios laisves atėmimo kol kas pasodintas tik vienas
rūpintis, oil" verslove vis dažniau susi bausmes atlikimo — jam buvo nusikaltėlis.
prekių kontrabanda. „Dėl pa cijus, svarbiausia
Q»i
didėjusio dujų
suvartojimo kad šios sutarty- • tų vykdo duria ne ministrai, o vairuoto paskirta kalėti iki 2001 motų
jai,
pilantys savo automobi balandžio 28 d. Ženevoje vyku
valstybės biudžetas per metus mos.
KALENDORIUS'
liams
degalus
degalinėse. sioje 90-ojoje komiteto sesijoje
Posėdyje taip pal -varstytas
galėtų
prarasti daugiausia
Rugpjūčio 4 d.: Sv Jonas Vianfirma pabrėžta, kad šiuo motu visos
10-16 mln. litų, tačiau kalba Vyskupų Konfen •;< jos gene ..LUKoil" dukterinė
ney; Domantas, Domininkas. (Ari
lygtinio
paleidimo
galimybes
..LUKoil
Baltija"
yra
viena
di
ma apie biudžeto nuostolius. ralinio sekretoriaus klausi
mantas. Irta. Milgedė. Nemune
kurie skaičiuojami šimtais mi mas. Nors dabartinio generali džiausių degalų tiekėjų Lietu j a u išnaudotos, todėl parla
Rugpjūčio 5 d.: Švc. M Marija
mentaro
prašymą
motas
lijonų litų per mėnesį'*, teigė nio sekretoriaus \>->vupo Jono vos rinkai ir turi Lietuvoje 62
..Suirime'*. Matare, Nona. < >-\ .Ūdas.
svarstyti.
-F.IM Rimtas. Sniegine. Vaidas, Vilija
IOM
Borutos. S-I. kadeiaja baigia degalinių tinklą.
Seimo narys.

Prezidentas „narplioja"
Baltarusijos skolų Lietuvai
mazgą

Lietuvos vyskupai susirūpino
užsienio lietuvių sielovada

* Negarbingos rinkimų
k o v o s t e c h n o l o g i j o s pama
žu atkeliauja ir į Lietuvą.
Klaipėdos rajone, Gargždų
vienmandatėje
apygardoje,
Lietuvos krikščionių demokra
tų partija ketina iškelti vieną
iš savo vadovų Seimo narį Pet
rą Gražulį, o nuo šios partijos
neseniai atskilę modernieji
krikščionys demokratai prieš
jį ketina iškelti vietinį versli
ninką Vytautą Petrą Gražulį.
P a s a k „Respublikos",
iške
liant a n t r ą tokią pat pavardę
turintį kandidatą, apygardoje
p a p r a s t a i tikimasi suklaidinti
rinkėjus ir išsklaidyti j ų bal
sus. Tuo tarų MKDS vadovai
n e t i r neketinę slėpti, kad bendrapavardžio iškėlimas toje
p a t apygardoje — neatsitikti
nis. P a s a k MKDS pirmininko
V y t a u t o Bogušio, iškeldama
V. P . Gražulio kandidatūrą, jo
partija tikėjosi pateikti staig
m e n ą savo priešininkui. (Eitai
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SPORTO

LIETUVIAI EUROPOS
POLICININKŲ
ŽAIDYNĖSE

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

SPORTININKŲ PAGERBIMO
IŠKILMĖS
Lietuvos Kūno kultūros ir
sporto departamente pirma
dienį, liepos 31 d., surengtose
šalies sportininkų ir trenerių.
šių metų pasaulio ir Europos
čempionatuose iškovojusių pri
zines vietas, pagerbimo iš
kilmėse didžiausio dėmesio
susilaukė irkluotojai, kurie
pastaraisiais metais ne taip
dažnai džiugino savo pasieki
mais, tačiau ryškiai atsigavo
šiemet.
Mūsų baidarių ir kanojų irk
luotojų pirmaujantis Alvydas
Duonėla (treneris — Mykolas
Rudzinskas), neseniai laimė
jęs pasaulio taurę, prieš porą
savaičių tapo Europos čem
pionu, o dvi dviviečių įgulos
iškovojo sidabro medalius Eu
ropos jaunių ir jaunimo čem
pionatuose.
Tuo ypač džiaugėsi visus
sportininkus nuoširdžiai svei
kinęs departamento generali
nio direktoriaus pavaduotojas
Algirdas Raslanas, pats praei
tyje buvęs geras irkluotojas.
Jis išreiškė viltį, kad ateityje
turėsime ir olimpinių medalių,
kuriuos parveš irkluotojai.
Simboliška, kad kartu su
sportininkais buvo pagerbtas
ir irkluotojų globėjas — Lietu
vos baidarių ir kanojų irklavi" mo federacijos generalinis sek
retorius Zigmantas Raudo
nius, kuriam liepos 28 dieną
sukako 65 metai.
Departamento generalinis
direktorius Rimas Kurtinaitis
pinigines premijas iŠ viso
įteikė 30 sportininkų ir trene
rių, kurie iškovojo medalius
birželio ir liepos mėnesiais.
Tarp pagerbtųjų buvo Euro
pos kiokušin karatė čempionė

Roma Mikšytė Ureneris — Ri
čardas Poška), Europos plau
kimo vicečempionas Darius
Grigalionis (tr. Rita Kundro
taitėj Europos sidabro meda
lių laimėtojai Karolis Ušinskas (tr. Algis Mečkovskis),
Gražina Levanaitė, bronzos
medalius iškovoję
Jurgita
Dovydaitytė (abiejų treneris
— Nikolajus Kurušinas), Eu
ropos kiokušin karatė pirme
nybėse trečiąją vietą užėmęs
Donatas Imbras (tr. Vladimi
ras Silvaško ir Andrius Maci
jauskas).
Tiek buvo pagerbta ir jau
nųjų sportininkų — pasaulio
jaunių, sportinių šokių čem
pionai Aurelija Griciūtė ir Vai
dotas Lacitis (tr. Aušrelė ir
Virginijus Visockai, jų asisten
tai Ina Griciuvienė ir Juozas
Aleksandravičius),
Europos
jaunimo irklavimo vicečem
pionai dviviete baidare 500 m.
nuotolyje Mindaugas Lankas
ir Vytautas Vaičikonis (tr. An
tanas Lankas ir Vaidotas
Ščiuka), Europos jaunių irkla
vimo vicečempionai dviviete
kanoja 500 m. nuotolyje Kiri
las Prochorovas ir Jevgenijus
Miasniankinas (tr. Sergejus
Sorokinas ir Vladimiras Suchoruchovas) bei Europos jau
nių graikų-romėnų imtynių
trečiosios vietos laimėtojas
Aleksejus Djakonovas (tr. Vi
talijus Nagovicinas).
Į pagerbimo iškilmes ne
galėjo atvykti Europos jauni
mo BMX dviračių čempionato
bronzinė prizininkė Vilma
Rimšaitė (tr. Albertas Rimša),
kuri išvyko į Argentiną daly
vauti pasaulio čempionate.
(Elta)

OLIMPIEČIŲ IŠLEISTUVĖS IR
SUTIKTUVĖS KLAIPĖDOJE
Klaipėdos miesto meras Eu
genijus Gentvilas, trečiadienį,
rugpjūčio 2 d., Vilniuje susiti
kęs su Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) vado
vais aptarti svarbių sporto
klausimų, pažadėjo, kad Klai
pėda pirmąkart surengs at
skiras savo miesto sporti
ninkų palydas ir sutiktuves iš
Sidnėjaus olimpinių žaidynių.
LTOK prezidentas Artūras
Poviliūnas pokalbyje su E.
Gentvilu papasakojo apie ren
gimąsi artėjančioms Sidnė
jaus olimpinėms žaidynėms ir
geriausių sportininkų skati
nimą. Jis kreipėsi į Klaipėdos
vadovą, prašydamas, kad mies
to sportininkai, olimpiadoje
patekę į geriausiųjų aštun
tukus, būtų įvertinti ir miesto
valdžios.
LTOK vadovas išreiškė viltį,
kad šalies Vyriausybė sugebės
iki olimpiados priimti įsta
tymą, kuriuo būtų numatytos
svarios premijos žaidynių me
dalininkams, kaip tai daro vi
sos pasaulio šalys. Savo ruož
tu LTOK planuoja medalinin
kams skirti automobilius
„Rover".
A. Poviliūnas pabrėžė, kad
jau vyksta pasirengimas 2004
metų Atėnų olimpiadai, ir
prašė, kad miestas paglobotų
savo perspektyviausius sporti
ninkus, kurie gali tapti olim
piečiais.

E. Gentvilas drauge su mies
to tarybos nariu Eligijumi Masiuliu, vadovaujančiu švietimo
ir sporto komitetui, sakė, kad
miestui labai svarbi sporto
bazių problema. Jau kitais
metais planuojama skirti 0.5
mln. litų apleisto baseino at
statymui, norima sutvarkyti
jachtklubą ir treką, kurie ga
lėtų tapti tautinėmis bazėmis.
Meras apgailestavo, kad jų
mieste užaugę sportininkai
pernelyg lengvai perviliojami į
kitas komandas ir muša įvar
čius arba pelno taškus kaip
klaipėdiečių varžovai.
E. Gentvilas sakė, kad kaip
vienas iš Liberalų partijos va
dovų dalyvaus rinkimų kam
panijoje, tačiau liks mero pa
reigose ir į Seimą neis.
A. Poviliūnas įteikė Klai
pėdos merui olimpinės rink
tinės marškinėlius, atminimo
medalį ir draugišką šaržą.
Olimpiados
išvakarėse
LTOK vadovai planuoja susi
tikti su visų didžiausių šalies
miestų merais. Praėjusią sa
vaitę įvyko susitikimai su Vil
niaus meru Rolandu Paksu ir
Šiaulių mere Vida Stasiū
naite, o ketvirtadienį numaty
tas pokalbis su Panevėžio
meru. Kitą savaitę svečiuose
laukiama Alytaus, Marijam
polės ir Kauno merų, kurie
taip pat bus supažindinti su
olimpinėmis žiniomis.
(Elta)

Alvydas Duonėla (dešinėje), Lietuvos olimpinės Irkluotojų komandos na
rys, neseniai laimėjęs Pasaulio taure, prieš porą savaičių tapo ir Europos
čempionu. Kartu su sportininkais buvo pagerbtas ir irkluotojų globėjas,
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos generalinis sekretorius
Zigmantas Raudonius (kairėje).
( Elta) nuotrauka R B.

ALVYDAS DUONĖLA EUROPOS IRKLAVIMO
ČEMPIONAS
Europos baidarių ir kanojų baigoje tapo ir pasaulio taurės
irklavimo čempionate Lenki varžybų nugalėtoju.
Liepos 9 d. finaluose rungty
joje sekmadienį, liepos 9 d.,
Lietuvos baidarininkas Alvy niavo dar trys Lietuvos įgulos.
das Duonėla tapo žemyno
Dviviečių baidarių varžybo
čempionu 200 m sprinto nuo se 200 m. nuotolyje Romas
tolį vienviete baidare įveikęs Petrukanecas ir Egidijus Bal
per 36.967 sek.
čiūnas baigė šešti.
Antras liko ukrainietis
500 m. nuotolyje vienviete
Aleksejus Slivinskis — 36.991 baidare I R.
Petrukanecas
sek., o trečias — ispanas užėmė septintąją vietą, o Vai
Jaime Acuna Iglesias — das Mizeras ir Egidijus Bal
36.999 sek.
čiūnas dviviete buvo aštunti.
Puikiai šiemet rungtyniau
1000 m. nuotolyje mūsiškiai
jantis A. Duonėla birželio pa į baigmes nepateko.
(Elta)

dešimtąją monetą.
Ši moneta išleista 4000 vie
netų tiražu, ir nuo liepos 10 d.
Lietuvos banko kasose par
(Elta)
Liepos 10 d., pirmadienį, duodama po 90 Lt.
pradėtos platinti naujosios
Lietuvos banko proginės si
maruviAi EUROPOS
dabro monetos, skirtos šių
PLAUKIMO
VERTINIME
metų Sidnėjaus olimpiadai.
Pirmieji tokias monetas iš Lie
Liepos pradžioje Helsinkyje
tuvos banko vadovų gavo trys
(Suomija)
vykusiose Europos
būsimieji olimpiečiai disko
pirmenybėse
Dariaus Grigametikai — Romas Ubartas,
lionio
pasiektas
50 m plauki
Virgilijus Alekna ir Vaclovas
mo
nugara
rezultatas
— 25.61
Kidykas.
sekundėj — šį sezoną yra an
Lietuvos banko valdybos pir
tras pasaulyje.
mininkas Reinoldijus Šarki
Per tokjį laiką 50 m nuotolį
nas jiems ir visai Lietuvos
įveikęs panevėžietis iškovojo
olimpinei delegacijai linkėjo
žemyno pirmenybių sidarbo
sugrįžti iš Australijos irgi ne
medalį. Šis rezultatas — nau
tuščiomis.
jas Lietuvos rekordas.
Disko metikai į monetos
„Lietuyos rytas" rašo, kad
pristatymą Lietuvos banke paskelbtame geriausių plane
buvo pakviesti neatsitiktinai, tos plaukikų įvertinime (50
nes šioje proginėje 50 litų metrų aaseine) D. Grigalionį
monetoje pavaizduotas kaip 50 metrų nuotolyje nugara
tik disko metikas. Be to, R. lenkia tik Europos čempionas
Ubartas yra pirmasis ir kol vokietis Stev Theloke, Helsin
kas vienintelis nepriklauso kyje pasiekęs naują žemyno
mos Lietuvos olimpinis čem rekorde — 25.60 sekundės.
pionas, kurio garbei 1992 me
Kaunietis Mindaugas Špo
tais Barselonoje skambėjo mū
kas
yra 16-tas 50 m plaukimo
sų valstybės himnas.
nugara įvertinime. Europos
Pasak Lietuvos tautinio čempionate 7-ąją vietą užė
olimpinio komiteto (LTOK) musio sportininko rezultatas
prezidento Artūro Poviliūno, — 26.12 sekundės.
tai turėtų būti geras ženklas.
D. Grigalionis taip pat uži
Jis prisiminė, kad Atlantos ma 10-ają vietą 100 m plauki
olimpiados proga išleistoje 50 mo nugara įvertinime — 55.63
litų monetoje buvo pavaizduo- sekundes, šis rezultatas, pa
. ti krepšininkai ir tai buvo lai siektas balandį Vilniuje vyku
minga moneta — mūsų vyrai siose Baltijos šalių pirmeny
iškovojo bronzos medalius.
bėse, garantavo plaukikui as
A. Poviliūno nuomone, šiuo menini kelialapį į Sidnėjaus,
metu mūsų disko metikai yra olimpines žaidynes. Tai pat
vieni stipriausių pasaulyje ir yra naujas Lietuvos rekordas,
gali tikėtis medalių Sidnėjaus rašoma,.Lietuvos ryte".
žaidynėse. „Tikimės, kad bent
Planetos plaukimo vertini
du iš trijų stovės ant apdova
mo
pirmajame dvidešimtuke
nojimų pakylos", — sakė
yra
tik
Lietuvos 4X100 metrų
LTOK prezidentas.
estafeč ų komanda. Plaukikų
Jis išreiškė viltį, kad ne komanaa — A. Savickas, Min
trukus ateis metas Lietuvos vydas Packevičius, Saulius Bimonetose įamžinti ir mūsų nevičius ir R. Gimbutas — yra
šauniąsias dviratininkes bei 13-ta Baltijos šalių čempio
penkiakovininkus.
nate jie įveikė nuotolį per 3
50 litų moneta, skirta min 2>.38 sek. ir iškovojo ke
Sidnėjaus
olimpiadai
— lialapi . Sidnėjaus olimpiadą.
XXVII vasaros olimpiados žai
BNS
dynėms — jau dvidešimt
R POLIKEVIČIŪTĖ
penktoji proginė moneta, iš
ANTROJE VIETOJE
leista Lietuvos banko.
Ji pagaminta iš 925 prabos
Vokietijoje vykstančių 13sidabro, skersmuo — 38.61 ujų daugiadienių moterų dvi
mm., masė — 28.28 g.
račių lenktynių „ThuringenMonetos briaunoje yra už Radrundfahrt" pirmajame eta
rašas: „Nugali stiprūs dvasia pe trečiadienį, liepos 26 d.,
ir kūnu".
Lietuvos dviratininkė Rasa
Autorius — skulptorius An Polikevičiūtė užėmė antrąją
tanas Žukauskas, sukūręs jau vietą
PIRMOSIOS PROGINĖS
MONETOS DISKO
METIKAMS

Ispanijos mieste Anviloje vy
kusiose Europos policininkų
sporto žaidynėse lietuviai ne
sunkiai įveikė visus varžovus
ir nepažeidė tradicijos tapti to
kio rango policininkų varžybų
nugalėtojais.
Policijos departamento at
stovas spaudai pareiškė, kad
Lietuvos komandos taip pat
dalyvavo krepšinio, dziudo im
tynių ir pusės maratono bė
gimo varžybose. 35 Europos
šalims žaidynėse atstovavo
arti 700 sportininkų.
Apdovanojimus varžybų nu
galėtojams įteikė Tarptautinio
olimpinio komiteto preziden
tas Juan Antonio Samaranch.
Lietuvių krepšinio koman
doje žaidė keturi krepšininkai
iš Vilniaus „Sakalų* — Min
daugas Budzinauskas, Rolan
das Matulis, Evaldas Priudokas bei Dainius Šalenga — ir
Audrius
Danusevicius
iš
„Šiaulių" klubo.
Dziudo varžybose bronzos
medalį iškovojo Teises akade
mijos Policijos fakulteto asis
tentas Vytautas Gudauskas
(svorio kategorija iki 100 kg).
Bėgikams teko įveikti 21 km
nuotolį. Geriausiai iš lietuvių
pasirodęs Policijos departa
mento Personalo tarnybos ko
misaras inspektorius Petras
Pranckūnas baigė 15-asis.
Lietuvos policininkų sporto
komandos į varžybas galėjo iš
vykti tik kelionę parėmusių
„Vilniaus banko", „Utenos tri
kotažo", „Dvarčionių kerami
kos" bendrovių ir Vilniaus
„Žalgirio" futbolo klubo dėka.
Eite

LIETUVOS ŽOLĖS
RIEDULININKIŲ
PASIEKIMAI
Čekijos sostinėje Prahoje vy
kusiose Europos jaunimo mer
ginų (iki 21 metų) žolės riedu
lio B diviziono varžybose mū
sų šalies rinktinė iškovojo 3
vietą ir pelnė teisę 2002 metų
Senojo žemyno čempionate
žaisti elitiniame A divizione.
Lietuvos „Olimpinių vilčių"
rinktinę treniruoja Rimantas
Čaikauskas ir Vaidotas Vaičeliūnas. Pasak Lietuvos žolės
riedulio federacijos (LŽRF) vi
ceprezidento Leonardo Čaikausko, mūsų šalies rinktinė
Čekijoje demonstravo brandų
žaidimą.
Pirmąją vietą grupėje užė
musios lietuvės tik po baudi
nių pusfinalyje 5:6 pralošė
Baltarusijos komandai. Dėl
bronzos medalių ir, svarbiau
sia, teisės kitame Europos
čempionate žaisti A divizione
Lietuvos rinktinė varžėsi su
čekėmis. Po baudinių serijos
pergalę bei bronzos medalius
iškovojo lietuvės. Lietuvos jau
nimo rinktinės kapitonė Joa
na Gulbinaitė per čempionatą
pelnė net 8 įvarčius. Lietuvos
moterų rinktinė Europos ver
tinime yra aštunta. Jaunimo
merginų rinktinė irgi pateko į
mūsų žemyno jaunimo elito
aštuntuką.
Elta
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LIETUVIAI EUROPOS B
GRUPES BEISBOLO
RUNGTYNĖSE
Slovakijoje vykstančio Euro
pos beisbolo B grupes čem
pionato antrosiose rungtynėse
rugpjūčio 1 d. Lietuvos rink
tinė 19:0 Sutriuškino Jugosla
vijos beisbolininkus ir užsi
tikrino pirmąją vietą pogru
pyje bei teisę žaisti pusfinalyje
su antrąja kito pogrupio ko
manda.
Rinktinės vyriausiasis tre
neris Vermidas Neverauskas
po rungtynių su jugoslavais iš
skyrė puikų metiko Daliaus
Neliupšio žaidimą bei Mariaus
Tatarūno tolimą smūgį.
Kitose pogrupio varžybose
Lenkįja po pratesimo įveikė
Baltarusiją 5:4.
Rugpjūčio 3 d. lietuviai lai
džia 'nieko nelamenčias rung
tynes su baltarusiais, kurie
yra patyrę dvi nesėkmes.
Kitame pogrupyje antrąją
pergalę iškovojo Ukraina, nu
galėjusi Slovėniją.
Po dvi geriausias pogrupių
komandas patenka į pusfina
lius, o nugalėtoja tapusi rink
tinė įgys teisę kitais metais
žaisti A grupėje BU stipriausio
mis Europos komandomis.
Elta

EUGENE a DECKER, DOS, P.C
4 6 4 7 W . 103 S t . O a k . L a w n . I L
Pirma* apyt su Notthw88tem urvto
dptomu, lietuviams sutvarkys danes
už prieinamą kainą. Panertai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angkskai)
T«L 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANU! GYDYTOJA
96^S.78*Ave.,rickDiyHfc,IL

T«L (708) 5984101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - S1ROIES LIGOS
7722 S. Kedzto Ave.

Chicago.lL 60652

Kab. tel. 773471-3300
DRLPETREnaS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts R d , Hfckory Hsto, B.
1 mylia į vakarus nuo Maitom Ave.

Tat (708) 698-4065
Valandos pagal susitarimą
B3MUNDASVQNAS,UD.,&C.
Specialybe - Vidausfcgųgydytojas
Kastoms Muvtfka)

6918W.ArenefAve.Sts.5lr6
Cracago.lL 60636

Tet773-22»-»66

V a l a n t pagisuassrtms

ARASŽUOBA, M.D.
AMŲ UG08 IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Jofiet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

OJTUANICOS* FUTBOLO KLUBO NAUJIENOS
Nuo birželio 18 d., kai buvo
sužaistos paskutinės Čikagos
JLituanicos" futbolo klubo
vyrų vienuolikės rungtynės,
apie mūsų futbolininkus ir
bendrai šio klube veiklą retai
pranešdavome.
Tačiau naujienų apie šį fut
bolo klubą vis pasitaiko ir
atostogų metu. Šie metai klu
bui yra sukaktuviniai — 50-ji.
Rūpinamasi, kaip šią sukaktį
galima gražiau pažymėti. Po
sėdžiauja klubo valdyba su
talkininkais, besiruošiant spa
lio 28 d. PL centre Vyksian
čiam pagrindiniam minėjimo
pokyliui.
Jis Žada būti įspūdingas
(kaip ir priderėtų), nes turbūt
kito panašaus minėjimo dau
gumas iš mūsų nesulauks,

nors pats klubas dar gali gy
vuoti, ypač matant, kad į jį vis
įsijungia jauni žaidėjai iš Lie
tuvos. Apie iškilmių programą
pranešime artimiausiu laiku,
o dabar tik kviečiame savo ka
lendoriuose pasižymėti spalio
mėn. 28 d. datą.
Jau baigiamas sudaryti mi
nėjimo Garbės komitetas. Klu
bui savo sveikinimus yra at
siuntę nemažai žymiųjų lietu
vių ir amerikiečių veikėjų. Jų
tarpe iki šiol žymiausias —
Čikagos miesto meras — Richard M. Daley, kuris kviečia
visus jungtis į „Futbolo klubo
Lituanicos" (jis naudoja šį lie
tuvišką vardą) neeilinę šven
te- . .
Norima supažindinti ir su
artimiausiu klubo renginiu —
vasaros švente — gegužine ir
turnyru. Jis vyks rugpjūčio
19 d. prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemonte. Gegužinė pra
sidės prieš pietus ir tęsis'iki
vėlyvo vakaro. Jos rėmuose
bus ir keturių futbolo ko
mandų turnyras. Šių tarpe pa
sirodys ir vienos iš seniausiai
Čikagoje gyvuojančios koman
dos — čekų JSparta" ir italų
„Marams".
Klubo valdyba reiškia pa
dėką Lietuvių fondo vadovybei
už 2,000 dol. paramą, o taip
pat Kaziui Dargiui, Juozui
Vizgirdui, dr. Meilutei Indreikai-Biskienei bei VValteriui
Žaidimo strategiją aptaria LPK „Lituanka" wru komandos leidėjai Da- Gelumbauskui už šimtines. .
na* Smulkyg ir Petras šmigelskis.
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Danutė

Bindokienė

Jis tik vykdo savo
pažadus... :,

ONIUS N A I N Y S
tas ir
i ver.

s ryte"
-zo Er| Dalelį. Jie
taikliai
uvos gyveni
nį, paryškijo tikrovę,
iantys. Porą
rašiniuose
dažniausiai
dienos nuoba surūguiau šis užp. Ką šios
ką žinomas
s čia nori
oka patriotiznieka? Tai jau
a. O gal tik nieko
3, nevykęs pliurc man jis visgi suą ta tema plačiau
'«
J, koks tautininkas
ilutėse pinasi: dabar
t i n i s politikas ar apusipratęs tautos idėjų
.•tojas, dar ano meto lie;s žadintojų — Basanas, Kudirkos, Vaižganto,
o ir kitų išryškintas,
šimtmečiais Lietuvos kaime
tausotas, lietuvis patriotas, ar
dar vėlesnis Smetonos laikų
atstovas. Bet šiuo atveju tai
gal ir ne taip svarbu, jeigu
poeto tikslas yra tik pašiepti
patriotizmą, nors remiantis ir
. p a r t i n i ų politikų kažkokiais,
jo įžiūrėtais, paslydimais. Jau
ne kartą savo rasiniuose esu
pastebėjęs, kad tauta, tauti
ninkai — prašau įsidėmėti, čia
juos imu ne politine partine
jprasme — tautinės minties
...bei .tautos idėjos puoselėjimas
Lietuvoje dabar ne mada. Sa
ve intelektualu laikančiam
kosmopolitui tai net gėdingos
sąvokos, kažkieno išplautiems
jo smegenims — tai fašizmas,
nacizmas arba dar kokia nors
^•bjaurastis. Tad ir visiškai pa
simetusiu laikyčiau Erlicką,
jeigu šiomis savo eilutėmis jis
bando pataikauti tokiems ti
peliams, tik kažkaip nesinori
. tikėti, kad poetas toks botų,
nes anksčiau tokių apraiškų jo
satyrose nesimatė. O jeigu ir
jis tuo keliu pradeda sukti, tai
tokią pašaipą tegalime tik ap
gailėti.
Dar daugiau reikia apgailėti
vis labiau ir labiau Lietuvoje
įsigalinčią tokių nusiteikimų
bangą. Jau daug kartų minė
jau, kartojau ir kartosiu —
Lietuva yra lietuvių tautos
valstybė, taip ir Konstitucijoje
parašyta, taigi lietuviai yra
Lietuvos valstybės pagrindas,
jų kalba, kultūra, papročiai,

tradicijos, net ir būdas yra
valstybės atrama. Tad ir jų
patriotizmas bei rūpestis tau
tos išlikimu, ir savo valstybės
ribose, ir už jų, nėra nė kaž
koks nacizmas ar fašizmas,
kitų tautybių niekintojas ar
žlugdytojas, bet tik normalus,
dargi būtinas, remtinas, vi
saip puoselėtinas reiškinys, ir
tik nesusipratimas iš jo šaipy
tis, ypač kai tiek daug lietuvių
dėl jo kovojo ir žuvo, kentėjo ir
mirė.
Tačiau ir čia yra saikas. Pat
riotizmo irgi negalima nei per
dėti, nei iškreipti. Tokių pa
sekmių
liudininkės yra Šio
šimtmečio dvi didžiausios pa
saulio nelaimės: iš Hitlerio su
dievintos vokiečių tautos pat
riotizmo sukurtas viršžmogių
nacizmas, iš Lenino-Stalino
surehgintos
Markso
neva
žmonių lygybės teorijos sukur
tas
homo
sovieticus
—
viršžmogių komunizmas. Dvi
didžiausios žudikų imperijos,
kurių palikimo žmonija dar
negreit nusikratys. Jeigu Er
lickas, matydamar prancūziš
ką bandelę valgantį tautinin
ką, dėl to verkia, gal jo aša
roms pagrindas yra. Tai liudi
jančių apraiškų mūsuose irgi
apstu. Ir ne tik Lietuvoje, ir
ne tik šiuolaikinių. Prisimenu
— užsienyje patriotizmu pra
dėjome seikėtis jau pirmai
siais savo kūrimosi metais, o
kai kurie — dar net Europoje
pabėgėlių stovyklose. VLIKą
sudarę, partijų atstovai laisvi
no-Lietuvą ir buvo patriotai, o
jų veiklos spragas pakritikuo
jantieji jau buvo Lietuvos
laisves darbo griovėjai, taigi
nebe patriotai. Mums per At
lantą persikėlus ir Pasaulio,
Lietuvių Bendruomenę suku>
rus, kuri dažnokai pabaksno
davo VLIKą jau ir dėl pačių
darbų stokos, ir pati bandyda
vo to darbo imtis, kaltinimai
jai patriotinio darbo griovimu
dar padidėjo. Už didesnį dė
mesį tautai, jos iškilimui viikininkai kaltino Bendruome
nę valstybingumo — neprik
lausomybės Lietuvai atsisa
kymu, tai net išdavyste laiky
dami. Vėliau, pradėję megzti
šiokius tokius ryšius su oku
puotos Lietuvos lietuviais, jau
atvirai i dvi. stovyklas pasida
linom: vieni likom patriotai,
kiti bendradarbiai su okupan
tu. Atsirado jau ir patriotizmo
matuotųjų, ir prietaisų jam
matuoti. Matuotojai net ribas
nustatė. Pagal juos, iš Lietu
vos mūsų lankyti atvykdavo
tik KGB agentai, iš užjūrio į
Lietuvą nuvykę grįždavo jau
irgi užverbuoti. Ir kitaip'patriotams neįrodysi. Užteko tik
atsitiktinai kur nors susidurti

„ATEIKITE PAS MANE

visir

Nr.2

ALEKSAS VITKUS

Tęsinys

Jau Palūšės bažnyčioje, šv. Mišių metu, teko pama
tyti dar nematytą vaizdą, kuris kelionės metu darėsi
vis labiau įprastas. Mūsų garbusis prelatas, koncelebruodamas Mišias su vietiniu klebonu, visai nesidro
vėjo naudotis apeigų metu ir prie altoriaus (!) savo vi
deomagnetofonu. Žiūrėk, pakalba maldas, paeina
žingsnį į šalį, išsitraukia iš po kunigiško apeiginio
rūbo aparatą, ir pradeda filmuoti. Jo kolega irgi nesi
vartė — tik jis daugiausia šaudė paprastu fotoapara
tu, nesijaudindamas naudojo ir blykstę.
Vienas iš jų, neblogai mokėjęs lietuviškai, vieną kar
tą porijo man: „Žinai, manęs vienas ūkininkas čia, Lietu
voje, klausė, kodėl amerikiečiai taip nori karo. Tu
rėjau jam paaiškinti, kad mes ne tokie karingi, kaip
atrodytų. Kai kurie mūsų sako norį ..karo", bet iš tik
rųjų svajoja apie automobilį".
Nenusileido nei jo konfrątras, papasakojęs tokį juo
ką. Eina du kunigai pasimaudyti. Trumpos kelnaitės,
kuklūs marškiniai. — ir žengto gric vandens. Praeina
pro šalį blondinė su trumpučiu dviejų gabalų bikini ir
sveikina juos: „Heilo. fattyr^C „Ir kaip ji mus atpa
žino?" — nustemba abu kunigai' Kitą dieną jie apsivel
ka šokiruojančiais havajiškais marškiniais, trumpu
tėmis maudvmusi kelnaitėmis, užsimaukšlina tamsius

„Aš sugrąžinsiu Rusijos di pasitikėjimą Maskva ir sten
dybę ir stiprybę", — prižadėjo giasi nuo jos atsitolinti.
Cerkesov gerai supranta ir
Putin. Tie pažadai jam padėjo
pralenkti
visus kitus kelyje rusų tautą, ir savo prezidento
į Kremlių. Ne tik tuometinis siekius: „Visuomenei per tuos
prez. Jelcin, bet ir rusų tauta, metus trūko supratimo, koks
jau buvo spėjusi „demokra yra vyriausybės vaidmuo vals
tijos tėvu Jelcinu" visiškai nu tybinio gyvenimo eigoje. Kai
sivilti, patikėjo Putin paža atskiros sritys rūpinasi tik
dais, nepaisant jo praeities vietiniais interesais, nukenčia
nedalomumo sąvoka — vals
aukštose KGB pareigose.
Niekas anuomet nepaklau tybė pradeda menkėti". Tai
sė, kokia ta magiškoji formulė, yra beveik naujojo prezidento
kurią žada panaudoti Vladi- Credo: tik tvirta, galinga ir
Vilniaus senamiesčio panorai: a (jtdimino Svitojaus nuotrauka (Elta).
mir Putin, vesdamas Rusiją į vieninga Rusija gali jaustis
„didybę ir stiprybę". Jis pats saugi, verta tarptautinio pri
su atvykusiu iš Lietuvos, pasi būdamas ir Seime daugumą matuoklį padėti į šalį, nes kar prieš prezidentinius rinkimus pažinimo ir pagarbos.
teirauti, koks Vilniuje oras - ir turėdamas, Brazauskas Lietu tais jis atrodo gėdingai. Juo buvo ypač mažakalbis, tik at
Į Rusijos vidaus (ir užsienio)
vos Maskvai visgi nepardavė, jau per daug žalos pridaryta ir sakydavo: „Sužinosite, kai aš politiką žvelgiant iš šios At
jau bendradarbis.
Nesibaigė šis vyksmas nė po dabar tuos „nuopelnus" ati nuskriausta daug gerų, darbš tapsiu prezidentu". Dabar jau lanto pusės, nelabai aišku, ar
Lietuvos
nepriklausomybės duoda Paulauskui. Nors ir pri čių žmonių, tikrų Lietuvos pa pradeda aiškėti, kad toji prezi tauta tikrai nekreipia dėme
dento „formulė" yra vis griež sio, kad prezidentas į aukštas
atkūrimo. Ypač išplito jis į vie pažįstam, kad per paskiausius triotų.
tesnė Kremliaus kontrolė, bei svarbias tarnybas skiria
šumą išėjęs Lietuvoje. Žino ketverius metus dešinieji Lie
VĖL SUSITIKS
ypač tampriai laikant įvairių buvusius partiečius bei KGBma, čia jo priežastys buvo žy tuvą tik nuskurdino, susiriejo
ARIOGALOJE
plačiosios Rusijos sričių val stus. Pavyzdžiui, penkiose iš
miai suprantamesnės: veikė su prezidentu, kad tarp jų
Maskvai paklusni Lietuvos yra ir sukčiavimo, nesąžinin
Š.m. rugpjūčio 5 d. Arioga džios vadžias. Tą jau spėjo pa septynių naujųjų Rusijos apy
komunistų partija, kurioje gumo, vis tiek mums jie pat loje įvyks tradicinis Lietuvos tirti sričių savivaldybės. Visų gardų gegužės mėn. paskirti
buvo ir tikrų parsidavėlių, riotai ir už komunistais vadi Laisvės kovotojų sąskrydis. pirma prezidentas iš parla viršininkai su karine ar sau
tūkstančiai lietuvių kagėbis namus kairiuosius geresni.
Kaip ir kitais metais, są mento išsireikalavo įstatymą, gumo tarnybos patirtimi. Visi
tų, įvairiausių okupanto pa
Toje filosofijoje apstu ir keis skrydis bus paįvairintas kon kuriuo sričių gubernatoriams jie taip pat priklauso Rusijos
taikūnų, karjeristų ir beveik tenybių. Konservatoriai ir certais, eisenomis, kalbomis atimama teisė dalyvauti sei Apsaugos tarybai, kuriai vado
nė vienas jų niekur nedingo. krikščionys demokratai iš kai ir susitikimais su Lietuvos mo posėdžiuose ir procedūro vauja Sergejus Ivanov, taip
Jeigu sutiksim, kad, kaip be lio nėrėsi, beveik dovanodami valdžios atstovais. Šventės se. Taip pat Kremliui suteikta pat su nemaža KGB patirtimi.
veik kiekvienas buvęs komu amerikiečių verslo bendrovei iškilmių viršūnė — visų daly teisė „už įstatymų pažeidi
Ši taryba įgyja vis daugiau
nistas sako bei daugelis ne- „Mažeikių' naftą" ir maskvi- vių eisena į Dubysos slėnį, kur mus" pašalinti iš pareigų bet įtakos ir pasitikėjimo Krem
komunistų pripažįsta, tik ko niais vadino tokia Lietuvai ne vyks bėgimo „Laisvės ugnis — kurį gubernatorių, nors kad liuje, nes jos nuomonė vertina
kie penki šeši nuošimčiai ko naudinga sutartimi abejojan ateities kartoms" — dalyvių jie rinkti laisvu balsavimu.
ma, formuojant valstybės sau
munistų ir tik pusė kagėbistų čius, aiškindami, jog jie taip sutikimas, Lietuvos karinių
Daugeliui rūpestį (ir baimę) gumo, užsienio politikos, net
buvo tikri maskviberniai, vis daro dėl to, kad šis Lietuvos dalinių jungtinė parodomoji kelia tai, kad vienos iš septy žiniasklaidos
kontroliavimo
tik Lietuvoje liks apie 20,000, turtas neatitektų rusams, o programa ir kitos įdomybės. nių naujųjų, dabartinio prezi (galbūt čia nereikėtų vartoti
kurių patriotizmu abejoti gal dabar jau patys laimina Wil- (Elta)
dento sukurtų apygardų vir to žodžio, bet šiuo,metu Rusi
ir verta.
liams-Lukoil-Jukos partnerys
šininku paskirtas buvęs aukš jos žiniasklaida jaučiasi vis la
tės
sutartis,
kuriomis
rusai
biau varžoma ir į ateitį žiūri
Bet ar taip jau būtinas pat
* Ignalinos a t o m i n ė j e tas KGB pareigūnas Victor
riotizmo matuoklis visiems, darosi to fiietuvos turto dali elektrinėje (IAE) p i r m a d i e  Cerkesov. Manoma, kad su gan pesimistiškai), ji net pa
kitiems jų ištikimybę Lietu ninkai. Neseniai ir aš pats ni įvyko du nekasdieniai įvy tuo paskyrimu — ir kitais pa dėjo paruošti vėliausios prezi
vai nustatyti? Juk buvę ko Lietuvos krašto apsaugos vice kiai: dėl klaidingai įsijungu starųjų mėnesių reiškiniais — dento kalbos tautai tekstą.
munistai pasklido po visas po ministro buvau prilygintas sios priešgaisrinės apsaugos prasideda grįžimas prie cent
Nei Cerkesov, nei kiti buvę
litines-partijas, išskyrus gal Paulausku*, taigi- padarytas sistemos buvo neplanuotai su rinės kontrolės sistemos, dvel KGB-stai už sava,praeitį neattik partizanus, politinius ka maskviniu; kaltinamas pasi stabdytas antrasis blokas, o kiančios sovietiniais laikais. siprašinėja. Niekas iš jų to ir
linius, iš dalies — tremtinius, tyčiojimu iš Lietuvos kariuo kiek vėliau su elektrinės dar Daugelis tiki, kad, suskirsčius nereikalauja. Tiesa, vienas ki
nors ir tarp jų buvusių LKP menės, nes priminiau kai ku buotojų atstovais kalbėjosi visą Rusijos teritoriją į septy tas buvęs Rusijos disidentas
narių užtenka. Tačiau ir čia rių amerikiečių politikų mi Seimo narė Nijolė Oželytė, nias apygardas (jose veikia 89 tebeprisimena, kad net 1990
buvo nubrėžta linija: patriotai nistrui nepatinkamas nuomo kuri džiaugėsi, atradusi sau sritinės savivaldybės), ne tik m., sovietijai jau beveik su
tik dešinieji, o visi kiti — komu nes apie Lietuvos karinių pa naują veiklos barą, apie kurį bus supančiota provincijos au griuvus, Cerkesov. buvo labai
nistai, taigi išdavikai. Maž jėgų vertę NATO sąrangoje. niekada negalvojusi. „Tai, jog gimo iniciatyva, bet dar pa uolus savo pareigų vykdytojas.
daug tokios taisyklės laikomės Komunistais krikštijami ir Lietuva nėra šių žmonių tėvy daugės biurokratų, kurių Ru Alexander Nikitin, buvęs vie
ir mes, išeiviai, nors mums krikščionys- modernistai už nė, — ne argumentas, ne- sijoje ir taip gausu.
nas laivyno pareigūnų, buvo
aiškina, kad ir konservatorių siekimą bet kokio susitarimo sprendžiant jų socialinių prob
Cerkesov — priešingai — ti tuo metu apkaltintas vals
partijoje 47 nuošimčiai narių su centristais, liberalais, pau- lemų po elektrinės uždarymo. ki, kad tokia sistema padės vi tybės išdavimu, .nęs drįso iš
yra buvę komunistai, ir klau lauskininkais, nors komunis Kiekvienas turi maitinti savo sam valdžios aparatui grei kelti viešumon aplinkos užter
sia, kuo geresnis yra buvęs tai jie niekada nebuvo ir ne vaikus. Jų nesaugumo jaus čiau ir veiksmingiau dirbti, šimą radioaktyviomis medžia
komunistas dabar konserva bus.
mas gali labai skaudžiai atsi kadangi savivaldybės galės gomis, kurias paliko laivyno
torius, už buvusį komunistą
Šie pavyzdžiai akivaizdžiai liepti visai Lietuvai", sakė Sei kreiptis į savo apygardos cent- daliniai. „Anuometinis mano
dabar centristą, liberalą, so rodo, kaip žmogaus vertė Lie mo narė. Ji pasiūlė sudaryti ! rą, kuris yra arčiau ir geriau darbas, — teigia Cerkesov —
cialdemokratą,
eldėdėpėdi- tuvos, o taip pat ir išeivijos, IAE darbuotojų atstovų grupę jų reikalus supranta, pažįsta, buvo atliekamas pagal mūsų
ninką?
politikoje matuojama ne jo deryboms su Lietuvos vyriau negu Maskva. Tačiau prezi šalies įstatymų reikalavimą.
Atsakymu, atrodo, per daug darbu, sugebėjimais, išmany sybe. „Jei galvojate, kad čia dento planas, atrodo, yra pla Aš nematau, ką tas turi ben
nesirūpinam. Konservatoriai, mu, bet kažkieno išsigalvotu, atvykusi tapsiu didvyre Lietu tesnis: centralizuojant savival dra su dabartinėmis mano pa
krikščionys demokratai, tauti susapnuotu ar įsivaizduotu, vos gyventojų akyse, — klys dybių veiklą, juo labiau apy reigomis". Galbūt tuose buvu
ninkai, na, gal dar kokia de nieko bendra su tikrove netu tate. Vykdama pas jus girdė gardų centruose turint „sa sio KGB pareigūno žodžiuose
šiniųjų grupė, mums patriotai, rinčiu, patriotizmu, kartais jau ultrapatriotų šūksnių, kad vuosius", padės išlaikyti Rusi reikėtų ieškoti atsakymo, dėl
o visi kiti — komunistai, net šiurpiai užgaunančiu, įžei nėra reikalo Seimo nariams joje vienybę, bus mažiau gali ko ir kitose pokomunistinėse
maskviniai, atėję į valdžią, džiančiu tiesiog šmeižikišku. rūpintis čia gyvenančiais ru mybių, kad ji pradės subyrėti į valstybėse buvę partiečiai ne
Lietuvą jai tuoj parduos. Pri Kažin ar ne laikas tą užsiė sais", kalbėjo parlamentarė įvairių tautinių mažumų gru mato savo praeities veikloje
pes, kurios nuolat reiškia ne jokios kaltės.
>EIU>
minti, kad, net prezidentu mimą ir kito žmogaus sąžinės „Lietuvos rytui".

saulės akinius, ir vėl žengia prie jūros. Kai ta pati
gražuolė juos sutinka ir vėl atpažįsta, jie jos klausia:
J š kur jūs žinote, kad mes kunigai?" O ji: „Juk aš se
selė Marija, iš jūsų parapijos".
Vieną vakarą, dar nesutemus, mus netikėtai ap
lankė Ignalinos nacionalinis ansamblis. Mergaitės viikėjo tautiniais rūbais, vyrai irgi buvo pasipuošę,
mums davė tikrą liaudies dainų koncertą. Po kelių
dainų buvome pakviesti į jų tarpą įsijungti ir dainuoti
kartu. Ne visiems sekėsi, ypač nežinant žodžių, bet lie
tuviškos širdys, nesvarbu kur gimę, padėjo susilieti į
bendrą krūtinę taip šildančią dainą. Tas malonus lie
tuviškas šiltumo jausmas dar labiau pakilo, kai muzi
kantai sutrenkė lietuvišką polkutę, ir svečiai, daugu
moje vyresni, ir jaunieji ansambliečiai, susikibo
poromis, taip sulydydami lietuvius, iš abiejų pusių At
lanto į vieną bendrą lietuvišką šeimą. Šokome neblo
gai, bent man taip atrodė. Padėjo ir „bobelinė". kol pa
galiau svečiams pritrūko kvapo. Apsilankė net ir Igna
linos rajono meras Bronis Ropė, apdovanojęs mus sko
ningai išleista dvikalbe knygute apie Ignalinos kraštą.
Kažkas iš vietinių pasigyrė, kad Lietuvoje saulė pate
ka pirmiausia Ignalinos krašte.
Gražu Rytų Aukštaitijoje, bet juk mūsų laukia Eu
charistinis kongresas Ankstų birželio 1-os ryta pa
traukėme Kauno-link. Ir vėl miškai, Labanoro giria,
kur vyko dideli 1863 metų sukilimo mūšiai. Važiuoji
per tuos pušynus, ir lyg matai tuos įvairių įsitikinimų
partizanus, kuriais Labanoro giria ii Baranavos miš
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kas knibždėjo II pasaulinio karo ir ilgais pokario me
tais. Kiek čia buvo kovų, kiek pasiaukojimo, kiek au
kų! Pravažiavome Molėtus, paklaidžioję Ukmergėje,
per Jonavą netrukus pasiekėme buvusią Lietuvos lai
kinąją sostinę.
Sustojome naujame, tik 1999 m. gegužės mėnesį ati
darytame viešbutyje „Kaunas", ant pat Laisvės alėjos,
prie Maironio gatvės, netoli Centrinio pašto, miesto
sodo su Kalantos paminklu, ir tik kelios minutės iki
senamiesčio, Kauno pilies ir Santakos. Aptarnavimas
labai malonus, tik nustebome, kad paskambinus iš
kambario žemyn į priėmimą, buvo atsakoma angliš
kai: „May I help you?" Gal nesitiki, kad čia ir lietu
viškai kalbantys gali apsistoti? Kambariai į Laisvės
alėjos pusę turi ištisas stiklo sienas. Kai ką teko ilgai
įtikinėti, kad matyti tik iš kambario j gatvę, bet ne at
virkščiai. Laisvės alėjoj, kaip turbūt Niekur kitur pa
saulyje, ženklai rodo. kad šioje gatvėje rūkyti drau
džiama, ir dar primenama: „Sveikata visiems —
nerūkanti Lietuva". Atrodė, kad dauguma to prisi
laikė.
Pirmasis, ir iki šįmet vienintelis. Lietuvos Eucharis
tinis kongresas įvyko 1934 metais Kaune, kurį anuo
met atidarė Kauno arkivyskupas metropolitas Juozas
Skvireckas, pabrėždamas, kad „eucharistinis kongre
sas yra krikščioniško vieningumo simbolis". Tuomet
vienas svarbiausių kongreso jvykių liko Prisikėlimo
bažnyčios Žaliakalnyje, prie Aušros ir Žemaičių gatvių
sankryžos, kertinio akmens pašventinimas. Dešimt

metų vėliau, 1944 m., buvo mėginta sušaukti Lietuvos
II Eucharistinį kongresą, tačiau dėl sunkių karo sąly
gų tas sumanymas nepavyko. Reikėjo laukti daug ilgų
priespaudos Lietuvai ir krikščionybei metų. kol susi
darė tam tinkamos sąlygos. Kas domėtųsi bendra ir
Lietuvos eucharistinių kongresų istorija, rastų įdo
mios medžiagos dr. Algimanto Liekio straipsnyje
„Eucharistiniai kongresai" gegužės 31 d. ..Draugo" lai
doje.
Atvykę į Kauną ir pasistiprinę Metropolio restorane,
tuojau registravomės kongresui prie Arkikatedros pa
statytoje palapinėje. Cia pat išgirdome žimą ir apie tik
prieš kelias dienas mirusį antrąjį Lietuvos istorijoje
kardinolą Vincentą Sladkevičių (pirmasis buvo prieš
400 metų pakeltas į kardinolus Vilniaus vykupas ku
nigaikštis Jurgis Radvila). Atiduoti jam paskutinę pa
garbą susirinko minios tikinčiųjų, kurie užtvindė Ar
kikatedrą baziliką, jos šventorių ir visą Rotušes aikštę
bei aplinkines gatveles. J pačias kardinolo laidotuves
nespėjome ir tenkinomės tik apsilankymu Kauno arki
katedroje, kur po iškilmingų apeigų jo karstas buvo
nuneštas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčia ir įleis
tas į jos grindyse įrengtą, kripta. Išeje uš katedros iš
girdome ir apie žurnalistės Salomėjos N'arkeliūnaitės
mirtį Ne\v Yorke.
Taipjau sutapo, kad tik palydėjus kardinolą Sladke
vičių į jo amžino poilsio vietą, visų Kauno bažnyčių
varpai suskambo, kviesdami tikinčiuosius į Lietuvos
II Eucharistinį kongresą.
Bus daugiau
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KUR NEVEIKIA JĖGA, PADEDA
KLASTA
„Vilnijos" .draugijos Kauno
skyrius rūpinasi lietuviškomis
Šalčininkų rajono mokyklo
mis. Šiuo metu jų yra 27, iš
kurių 5 vidurinės, 6 pagrin
dinės ir 16 pradinių. Yra 2
darželiai, o 2 pradinės mokyk
los yra darželiai-mokyklos.
Bendras mokytojų skaičius
artėja prie 250.
Šalčininkų rajono mokyklas,
tuo pačiu ir lietuviškas, ka
muoja bendros Lietuvos mo
kyklų problemos, tačiau yra ir
savų. specifinių, sąlygotų šio
krašto praeities ir rajoną val
dančios Lenkų sąjungos Lietu
voje (ji ir Lenkų rinkimų akci
ja* veiklos-.
Lietuvai tapus nepriklauso
ma ir lietuvių kalbą paskelbus
valstybine, vietos gyventojai,
dauguma ir lietuviškai nemo
kančių, suprato valstybinės
kalbos svarbą ir, rūpindamiesi
savo vaikų ateitimi, pradėjo
reikalauti lietuviškų mokyklų.
Šalčininkų rajono savivaldy
bės švietimo skyrius gyven
tojų reikalavimų nepaisė. Ta
da lietuviškas mokyklas pra
dėjo steigti Vilniaus apskrities
viršininko
administracijos
švietimo skyrius, aršiai prie
šinantis rajono savivaldybei.
Būtent todėl Šalčininkų ra
jone, o ir visoje rytų Lietuvoje,
yra trijų pavaldumų mokyk
los: pavaldžios rajono švietimo
skyriui, pavaldžios apskrities
švietimo skyriui ir tiesiogiai
pavaldžios Švietimo ir mokslo
ministerijai. Būna, kad rajono
švietimo skyriui pavaldžiai
pradžios mokyklai neleidžia
ma tapti pagrindine, nors tam
yra visos sąlygos. Tada to pa
siekiama per apskrities švie
timo skyrių. Tokioje mokyk
loje I-IV klasės pavaldžios ra
jono, o V-X — apskrities švie
timo skyriams. Tai dvigubo
pavaldumo mokykla su skir
tingais planais, skirtingomis
algomis ir jų mokėjimo laiku,
skirtingomis komisijomis ir
tikrintojais ir nesibaigiančiais
pradinių klasių prašymais
priimti apskrities globon. Ko
kia palanki dirva intrigoms,
kiršinimui, šmeižtui, melui,
apgaulei.

šulinio lauke, tualetas lauke,
telefono nėra, kaime parduo
tuvės nėra. Autobusai važinė
ja retai. Rajono elektrikai „pa
sirūpino", kad saugikliai atlai
kytų tik apšvietimą. Šildytuvų
ir elektrinės krosnelės jungti
negalima. Atėjus žiemai, kam
baryje kibire užšąla vanduo.
Bet mokytoja dirba, aplanko
visus aplinkinius kaimus ir
prikalbina gyventojus, kad jie
pirmokėlius atvestų į lietu
višką mokyklą. Sutaria su pa
sienio užkardos vadu, kad iš
tolimų kaimų į mokyklą vai
kus atveš pasieniečiai. Po tru
putį susipažįsta su visais kai
Žilėnų miestelis netoli Vuniaus. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
mo gyventojais. Dvi vietinės
gyventojos, jos amžiaus sese
rys, pradeda kviesti į svečius. buvo nebejauna ir, kaip pasi kalbama daug. Daroma ben ra kam net padėkoti!
...Mokytojų šeima — tėvai,
Gražiai priima, vaišina, kalba rodė, alkoholikė. Todėl ir atva dra išvada: kaip buvo gera ir
lietuvis!.ii, per šalčius ir nak žiavo į užkampį. Mokykla po ramu, kol nebuvo lietuviškos vaikai, anūkai — dirba rajoni
nio pavaldumo mokykloje. Vi
voti pakviečia. O paskui visas pamoku tapdavo pasilinksmi mokyklos.
žinias panaudoja prieš lietu nimų vieta. Mokytoja, jei taip
...Stambios gyvenvietės — sas kolektyvas — giminės ir
višką mokyklą. Tėvai, turėję galima ją vadinti, mėgstan- buvusio kolūkio, o dabar že likusieji mokytojai — tvirtas
atvesti pirmokėlius, įbauginti. čiame išgerti kaime tapo savu mės ūkio bendrovės centro no ir atsparus, remiamas ir moki
Pasieniečiai, jau pradėję vė žmogumi. Už tokį elgesį po menklatūra savo vaikus ir nių tėvų. Kadangi per moky
žinti dabartinius mokinius, metų buvo atleista iš darbo, anūkus leidžia į lietuvišką tojų kolektyvą ardomasis dar
smarkiai nubaudžiami, nes tai bet iš kaimo neišvyko — ją mokyklą, o kitiems gyvento bas nepavyksta, prasidėjo
jie darė tarnybos laiku, t.y., išlaiko lietuviškos mokyklos jams to daryti neleidžiama. puolimas rajono ir respublikos
ginkluoti, kas griežčiausiai priešai. Ji visur rašo skundus, Baigs mokyklą šie privilegi spaudoje, kolektyvas vadina
uždrausta. Mokykla ant užda po pamokų pasitinka buvusius juoti vaikai, ir mokykla užsi mas klanu. Vyksta nuolatiniai
rymo ribos, bet mokytoja, savo savo mokinius, glaudžia, my darys. Mokytoja nemato pras tikrinimai, kvietimai į rajono
mokinių tėvų padedama, atsi luoja, klausia, ar ne su ja buvo mės dirbti tokioje situacijoje ir švietimo skyrių, skiriamos
laikė. Dirba ir dabar. Bet pa geriau. Mokiniai, nežiūrint į nelaiko tikslinga išlaikyti lie įvairios nuobaudos ir pan.
sikeitė charakteris, dingo žais nieką, ją mylėjo. Dabar tai tuvišką mokyklą. Jgums atro
...Senas mokytojas, daug
mingumas. Kaip mokytojai su naudojama nuteikti mokinius do, kad lietuviški mokykla metų aktyviai dalyvavęs lietu
sigaudyti ir kaip atgauti pasi prieš naująsias
mokytojas. reikalinga, nes viskas gali pa viškų mokyklų kūrime, už tai
tikėjimą žmonėmis?
Kaip dabartinėms mokytojoms sikeisti. Kaip mokytojai įteigti šmeižtas, pabuvojęs ekskursi
...Pirmieji mokslo metai mo dirbti, saugoti savo ir mokinių pasitikėjimo, kad-dirba reika joje Lenkijoje, kur savaitę
Varšuvoje gyveno lenkų šei
kykloje. Mokytoja jauna, tik psichinę sveikatą, kaip elgtis lingą darbą?
su
tėvais,
norinčiais
leisti
vai
ką baigusi mokslus, gyvena
...Viename pastate — lenkų moje, grįžo neatpažįstamas.
kus
į
lietuvišką
mokyklą,
bet
nuomotame kambaryje pas
darželis ir lietuvių darzelis- Savos lietuviškos mokyklos
besiilginčios
„savos"
mokyto
vietos gyventoją. J mokyklą
mokykla. Virtuvė bendra, ji mokytojus vadina ekstremis
rašo
paduota 10 pareiškimų į tris jos?
priklauso lenkų darželiui. tais ir nacionalistai
skundus
rajono
švietimo
sky
— pirmą, antrą ir trečią —
Bendravimas
plačisstsiu
mds...Antrieji mokslo
metai
klases. Visi draugiški. Rug anksčiau minėtoje mokykloje. tu naudojamos intrigoms: riui, važinėja į Lenkijos amba
pjūčio 31 dieną, po pietų, apsi Naujoji mokytoja dar dirba kviečiamos komisijos, rašoma sadą. Rajono švietimo skyrius
lanko tėvų delegacija ir, nieko viena. Kartkartėmis pamokų į respublikinę spaudą, skam siunčia komisiją po komisijos,
neaiškindama, praneša, kad į metu ją aplanko buvusi moky binama į apskritį ir švietimo Lenkijos ambasada spaudžia
mokyklą neateis nė vienas toja alkoholikė. Ji trukdo pa bei mokslo ministeriją, skun Lietuvos premjerą, švietimo ir
mokinys. Ar tėvus įbaugino, mokai, provokuoja skandalą. džiamasi net Lenkijos amba mokslo ministrą, Vilniaus
ar taip buvo sumanyta, neaiš Naująją mokytoją pažeminti sadai. Lietuviško darželio-mo apskrities viršininką.
ku iki šiol. Mokytoja iš šeimi mokinių akyse nepasisekė. kyklos mokytojos - £ « n t psi
...Šalčininkų rajono kampe
ninko pasiskolina dviratį, ap Apskritis atsiuntė dar vieną chinio išsekimo ribos'Pasibai lietuviškos mokyklos mokyto
važiuoja gyvenvietę bei aplin mokytoją, ir vizitai liovėsi. gus šiems mokslo nfctams vi ja skundų niekam nerašo, nie
kinius kaimus ir rugsėjo pir Prieš Naujuosius metus atva sos ruošiasi išvykti. *
kur į jokias ambasadas neva
mąją į mokyklą ateina 10 vai žiavo praktikantas, būsima
Tokiais ir panašiais meto žiuoja, bet įtikinėja vietos gy
kų, tik jie anksčiau buvo len sis mokytojos vyras. Naktimis dais kenkiama naojai įkur ventojus neleisti savo vaikų į
kų mokyklos mokiniai. Moky apie mokyklos langus, kur gy toms lietuviškoms* mokyk lietuvišką mokyklą.
toja iki šiol sunkiai prisimena, veno mokytoja, pradėjo slam loms, kuriose yra matai moky
...Rugpjūčio 31 dieną, po pie
Beveik susiformavus lietu kaip ji to pasiekė, ką kalbėjo. pinėti vyriškiai, baladotis, tojų. Pagrindinės ir vidurinės tų, vienoje iš mokyklų ne rajo
viškų mokyklų tinklui ir -ne Šiemet mokykloje — 17 moki prašytis įleidžiami ir piktintis, mokyklos turi gausius moky no centre, sušaukiamas rajono
įstengiant jų panaikinti (ne nių ir 10 — paruošiamojoje kodėl anksčiau buvo galima, o tojų kolektyvus, ir ca mokyk pavaldumo mokyklų mokytojų
la griaunama iš vidaus, kurs pasitarimas prieš naujuosius
bent per pradėtą vykdyti mo klasėje. Mokykla auga, jau dabar ne.
kyklų reformą), prieš jas ima dirba keturios mokytojos, bet
... Tretieji ir vėlesni mokslo tant nesantaiką mokytojų tar mokslo metus. Pasitarimas
masi rafinuoto poveikio prie vedėjos (pirmoji mokytoja) metai jau dukart minėtoje mo pe. Daug kas priklauso nuo baigiamas paskutiniam marš
monių, nukreiptų prieš moky nerimas neapleidžia — o jeigu kykloje. Mokytojos jau trys. vadovo, tuo naudojasi rajono rutiniam autobusui išvykus.
tojus. Jei tai pavyksta, mokyk vėl kas nors! Tas, beje, trukdo Dvi gyvena mokykloje, o trečia savivaldybės švietimo skyrius, Lenkų mokyklų mokytojai išvežiojami namo, o lietuvių mo
loje sutrinka darbas, krinta ir tarpusavio santykiams.
— vietinė važinėja į darbą. turintis plačias teises.
jos autoritetas vietos gyven
...Pirmieji mokslo metai mo Gyvenančioms mokykloje ne
... Direktorius, griovęs anks kyklų mokytojai turi eiti pėsti,
tojų akyse, tėvai nebeleidžia į kykloje. Mokytoja jauna, tik kainuoja niekas, išskyrus tele tesnę lietuvišką mokyklą, ra arčiausių mokyklų 7 km, to
ja savo vaikų, mokykla nusto ką baigusi mokslus, gyvena foną. Tuo pagrindu kurstoma jono švietimo skyriaus kilnoja liausių — 21 km. Per naktį
ja augusi, o būna, kad ir užsi nuomojamame kambaryje pas vietinė mokytoja, beje, ne lie mas iš vienos lietuviškos mo visi grįžta namo, o rytą eina
daro. Iš naujo atkurti mokyklą vietos gyventojus. Lietuvių ir tuvė, ji pradeda „šiauštis".
kyklos į kitą, kur toliau dirba — į naujų mokslo metų atida
toje vietovėje jau neįmanoma. lenkų mokyklos — tame pat
...Daugelyje lietuviškų mo savo juodą darbą. Mokytojus rymą. Kaip mokytojams nu
Reikia pažymėti, kad vietos pastate, tik skirtinguose ga kyklų yra mokinių, kurių bro tai trikdo. Kaip suvienyti ko galėti pasidygėjimą savo ko
legomis iš lenkų mokyklų, ku
gyventojai, tiek draugai, tiek ir luose. Po rugsėjo pirmosios liai arba seserys mokosi šalia lektyvą kovai prieš blogį?
priešai, lietuviškų mokyklų šventės (bendros) pievelėje esančioje lenkų mokykloje. Jei
...Anksčiau mintras direk rie dar ir paklausia, kaip pasi
gyvenimą ir veiklą stebi labai prieš mokyklą iš kaimo atėjusi lenkų mokyklos mokiniai va torius priima į darbą savo gi sekė parvykti?
atidžiai. Mokytojui čia tenka moterėlė iškeikė lietuvių mo žiuoja į ekskursiją, tai jų bro minaičius ir draugus, net ne
...Lietuvių mokyklos direkto
ypač didele atsakomybė, tie- kyklos mokines, o lenkų mo liai ir seserys iš lietuvių mo mokytojus. Mokymo lygis rei nuolat skambinama telefo
siogine prasme jis yra Lietu kyklos mokiniams prisakė su kyklos demonstratyviai nepai krinta. Kiti mokytojai piktina nu ir grasinama susidoroti,
vos atstovas.
jomis nedraugauti. Iki šiol be mami, dar pasityčiojama. Vi si. Prasideda neklusniųjų iš klausiama, ar nebijo, jog bus
Matydami
nesibaigiančią veik kasdien kas nors iš vietos sas lenkų mokyklas šelpia stūmimas iš darbo, intrigos, kaip Draučiuose. Prokuratūra
antilietuvišką veiklą ir neigia gyventojų, Lenkų sąjungos ak Lenkija, atveža daug ir gerų apkalbos. Viskas vyksta lietu nereaguoja - per smulkus at
mus jos padarinius valstybei, tyvistų, pasitinka į mokyklą daiktų, bet minėti mokiniai jų viškoje rajoninio pavaldumo vejis.
turime pripažinti, kad jie būtų einančius mokinius ir dalina negauna, dar sakoma — tegul mokykloje, bet rajor.o švietimo
...Gyvenvietėje yra vienodo
žymiai mažesni, jei Rytų Lie keiksmus. J mokytojos pra tau litvinai duoda. Vaikams skyrius nesikiša, nes to ir sie lygio lietuvių ir lenkų mokyk
tuvoje dirbantys mokytojai, šymus — nežaloti vaikų — ne tai didelė trauma, nors tėvai kia. Ankstesni mokytojai neiš los. Lietuvių mokyklos laiškai
ypač jauni būtų psichologiškai reaguojama. Ką mokytojai pa supranta, kur čia šuo pakas tvėrę išeina. Mokykla prak perduodami lenkų mokyklai,
paruošti specifinėms to krašto sakyti savo mokiniams, kurie tas. Kaip mokinį orientuoti į tiškai sugriaunama tėvai nuo atplėšiami, perskaitomi. Pasi
klausia, kodėl taip daroma, dvasines vertybes?
jos nusisuka.
sąlygoms.
teisinama klaida.
kaip
apsaugoti
mokytoją
nuo
...Apie
daugelį
lietuviškų
Pamėginsiu
pailiustruoti
...Dalies kunigų lenkų elge
...Jau dukart minėtas direk
mokyklose vykusius
arba sistemingo dvasios nuodiji mokyklų skleidžiami gandai, torius stengiasi atbaidyti lie sys — atvirai antilietuviškas,
kad jose mušami mokiniai, tuvišką mokyklą remiančias iššaukiantis. Jiems padeda at
vykstančius procesus, kad pa mo .
matytumėte situacijas, ku
...Jau keletas metų kaime kad mokymo programos yra organizacijas: pa>, kviečiama vykę kunigai ir vienuolės iš
riose atsiduria atskiri mokyto skleidžiamas gandas, kad mo skirtos protiškai atsilikusiems gydytojų brigada, o jai atva Lenkijos. Lietuvos Katalikų
jai arba visas kolektyvas. Visi kytoja kasmet yra kurio nors vaikams, kad jose nieko neiš žiavus, atsiranda kam įleisti bažnyčios hierarchai į tai ne
šie įvykiai vyko konkrečiu lai vietinio vyriškio meilužė. mokoma.
juos į medpunktą: pasikaria reaguoja. Puolimo taikinys —
ku, konkrečioje vietoje, palietė Prieš mokyklos langus esan
...Yra lietuviškų mokyklų, mas meno kolektyvas, bet lietuviškos mokyklos. Moki
ir dabar ten dirbančius moky čioje katilinėje įrengtas stebė kur mokinių tarpe yra moky koncerto metu mokykloje ne niai net man skundėsi, kad
tojus.
jimo punktas, iš kurio mokyk tojų vaikų. Šiuos vaikus ypač leidžiama naudotis pianinu; per išpažintį norima sužinoti
Buvo pirmieji mokslo me- la stebima, kol joje yra moky mėgstama sumušti. Stengia atvažiuoja remontininkų bri lietuviškos mokyklos reikalus,
masi sukurstyti muštynes gada labdaros pagrindais at prašė patarimo, kaip elgtis. Iš
tai mokykloje. Mokytoja jau- toja.
...Pirmuosius mokslo metus tarp mokyklų. Jei tai pavyks likti būtiniausių ir neatidė tiesų, kaip tokiems moki
•ia. tik ką hiaigusi mokslus, gyna mokykloje. Vanduo — iš mokykloje dirbusi mokytoja ta, kalbos pasklinda plačiai ir liotinų darbų, bet UŽ darbą nė niams elgtis, kaip priimti ti-
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(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
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Agentas Frank Zapoks ir Oft. Mgr. Auksė

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAJPOUS
3208 1/2West95th Street
Tet (708) 4 2 4 * 6 5 4
(773) 581-8654
VVindov* VVashers Needed!
40.000 per year. We nccd 100crcws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Vv'asbing.
Tel. 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romai tel. 630-774-1025.
Housekeeper needed full
tune. Mušt speak English,
have good references. Live-in
or come & go. Lake Shore Dr.
location. TeL 312-255-1197.
45 m. moteris, med. sesuo,
ieško darbo: gali prižiūrėti
ligonį, vaikus ir gyventi kartu
arba ne. Skambinti Marijai,
tel. 708-535-6503 arba 773779-0068.
MUO
European restaurant in
Lemont, DL, is hiring
English speaking vvaitress.
TeL 630-257-7570.

RIMAS L l
•Greitas ir
• Nuosavybių

• Perkame ir
•Pensininkams
Ntw VWon
12932 S. LaGi
MvPMfc.IL
Bos.: 708-3*1
V«*ceMrifc
Pagcr: 70S-S92-:
F«: 708-361*1
DANUTĖ
Dirba naujoje ištaigi
duoti ar pirkti ni
priemiesčiuose, kreipki*
MAYER. Ji profe
sąžiningai ir asmeniškai
Nuosavybių įkainavimas v«.

Išnuomoju 1 kam!
dirbančiai moteriai
Skambinti
teL 773-471-4263.
Tvarkingas pensininku Įtik*
nedidelio bato su patogumais ir
apšildymo. Būtina vieta masinai
garaže. Vietovė: Brighton Park.
Marquette Park (norėti) į vakaras nuo
Kedzie), Oak Lawn ar pan. TeL 773247-0032,9-12 ryte, 7-18 vakare.

Kaune parduodamas
mūriniame name gerai
įrengtas 4 kambarių butas su
garažu. TeL 727-367-6402.
3067/CO

PARKFIBLD FORD

MaT&we&mkfc<jpartouo%vehk1e*
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Ne problema! Vairuoti automobifiealite jau iiandien! Priimame
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finar—
virna, nežiūrint kredito istonios. NepraViskitefr»progos!
Užeikite pas mus: :
...... - . .- -, - .

11400 Si Pulaski Rd., Chicsgo, IL 60455
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
B-mail: ppsrkrleld9aol.com ir pasikalbėkite su
ASTAPIELBR
Ceronad Arto Saka Conauhant

kėjimo tiesas, jei patys kuni
gai jas pažeidžia, beveik atvi
rai deklaruodami, kad pir
miausia „Po^ka", o paskui
Dievas?
...Pasitaiko, kad Švietimo ir
mokslo ministerijai pritrūksta
pinigų apmokėti už mokyklų
sunaudotą elektros energiją.
Tada rajono elektros tinklai
energiją
išjungia
Vilniaus
apskrities viršininko admi
nistracijos mokykloms, bet to
nedaro rajoninio pavaldumo
lenkų mokykloms. Efektas bū
na didelis, ypač jei lietuvių ir
lenkų mokyklos stovi greta.
Trumpomis žiemos dienomis
lenkui mokykla švyti visais
langais, o pro lietuvių mokyk
los langus spingso žvakės. Ne
veikia ir virtuvė, nes viryklės
elektrinės, o dažnai ir šildy
mas.
Šitą nemalonų sąrašą būtų
galima tęsti, vardijant povei
kio priemones tėvams, rin
kimų
technologiją,
lojalių

valstybei vietinių gyventojų
persekiojimą, šalinimą iš dar
bo, patikimų darbuotojų sky
rimą ir t.t... Dirbama visais ly
giais, tyliai, remiantis plačio
mis savivaldos teisėmis, Lie
tuvos ir Lenkijos parlamenta
rais. Jei kalbėti tiesiai, — au
tonomija de fačto veikia. Žino
ma, tai įmanoma tik nuolai
džiaujant Lietuvos valdžiai.
Bet yra ir kita reikalo pusė
— daugiau kaip 50 tėvų reika
lauja lietuviškų mokyklų, va
karais patys mokyklose moko
si lietuvių kalbos, neremia
Lenkų sąjungos aktyvistų, no
ri atsiimti žemę, dirbti, žo
džiu, tapti pilnateisiais Lietu
vos piliečiais, kas neįmanoma
be lietuvių kalbos žinojimo.
Todėl pagrindinė kovos Unija
ir eina per mokyklas. Tą su
prasdami, turime visokeriopai
padėti lietuviškoms mokyk
loms ir jų mokytojams, tame
tarpe — ir psichologiškai.
Alfonsas Petrukevičius

Karvio miestelio bažnyčia Vilniau* rajone. Nuotr Viktoro Kapočiaus

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
KAS LAUKIA „GIMTOSIOS KALBOS"
ŽURNALO?
Vienuoliktus metus (nuo
1990 m.) Lietuvoje leidžiamas
ir tam tikro — ne itin didelio,
bet ir nemažėjančio — būrelio
lietuvių kalbai neabejingų
žmonių skaitomas, atkurtasis
bendrinės kalbos žurnalas
„Gimtoji kalba". Atkūrė jį
kalbininkai ir kalbos brangintojai Atgimimo pradžioje labai
entuziastingai, per pakylėtąjį
Lietuvių kalbos drauguos at
kuriamąjį suvažiavimą 1989
m. sausio mėnesį. Prieškariu
(1933-1941) ir išeivijoje (19581968) leistai „Gimtajai kal
bai), susijusiai su tokiomis as
menybėmis/ kaip Pranas
Skardžius, Antanas Salys, Pet
ras Jonikas, Leonardas Dambriūnas, kurie karo pabaigoje
sovietams atsuko nugarą, ne
buvo vietos sovietinėje Lietu
voje. O tokio žurnalo trūko,
net labai. Taip labai, kad ideoliginiams pokario varžtams
šiek'tiek atsileidus, pamažu,
iš lėto, iš plonų, nereguliarių
sąsiuvinių radosi kitas kalbos
reikalams skirtas žurnaliu
kas „Mūsų kalba". Dabar tie
dvidešimt „Mūsų kalbos" lei
dimo metų įtraukiami į GK is
toriją. Bet vis dėlto tai nebuvo
tikroji „Gimtoji kalba".

ja, kuri formaliai buvo žurnalo
steigėja. O šiemet, 2000aisiais, pasakė: viskas.
Liūdną ateitį nujausdama
„Gimtosios kalbos" redakcija,
minėdama atkurto žurnalo de
šimtmetį, šių metų 1-ajame
numeryje paklausė keleto kal
bininkų ir kultūrininkų, kaip,
jų nuomone, tokiems nedide
lio tiražo šviečiamiesiems lei
diniams išvengti gyvenimo
pusbadžiu. Prof. Zigmas Zin
kevičius atsakė net katego
riškai: „Privalo padėti val
džia. Gėda toms ministerijoms
ir institucijoms, kurios pagal
paskirtį privalo rūpintis gim
tosios kalbos kultūrą propa
guojančiais leidiniais, bet to
nedaro". Privalo, bet nepajė
gia, neišgali, neturi iš ko. To
kie laikai...
Kas lieka „Gimtajai kalbai"?
Redakcija, suprasdama, kad
pati viena niekaip neišsilai
kys, bandė šlietis prie kurios
nors leidyklos. Tartasi su „Va
ga" — nesutiko, kalbėtasi su
Seimo leidykla — atsakė. Da
bar derasi su Mokslo ir encik
lopedijų leidybos institutu.
Einasi nelengvai, nes ir pats
institutas skaičiuoja kiekvie
ną litą.
Pef* dešimtį atkūrimo metų
Ankstesniais sunkiais lai
būta" ir sklandesnių tarpų, bet, kais nepritekliai yra privertę
ko gero, dažniau „Gimtoji kal kartą ar keletą kartų per me
ba" ėjo strigdama, iš paskuti tus
išleisti
sudvigubintą
niųjų, ne vieno, tai kito dalyko „Gimtosios kalbos" numerį- Po
stokodama. Iš pradžių, kaip ir pirmųjų trijų šių metų nume
visus Lietuvoje, užgriuvo ne rių ketvirtas išėjo — pirmą
lemtoji rusų blokada. Trūko kartą per visą atkurtosios GK
popieriaus, spaustuvės dažų, dešimtmetį sutrigubintas 4-6
šriftų, numeriai ėjo po keletą nr.
mėnesių vėluodami. Vėliau
Iš pratarmės „Klausimų
visko, ko reikia spaudai, atsi kraitelės" rinkiniui, kurį GK
rado; per akis, bet gyvenimas redakcija išleido 1996 m.:
nespėjo palengvėti — prie že „Deja, 1941 m. išėjės vienas
mės ėmė lenkti pinigų stygius. trigubas numeris buvo „Gim
Vis dėlto tai vienur, tai kitur, tosios kalbos" nelaimingas ga
kad ir menkiausios paramos las bolševikų okupuotoje Lie
dairydamasi, iš vieno kito fon tuvoje". Ar nebus šitas arba
do šį tą gaudama, honorarų kitas trigubas numeris (nepai
nemokėdama, „Gimtoji kalba" sydami bankroto, redakcijos
šiaip taip ėjo. Ėjo tik todėl, darbuotojai dar rengia 7-9 nr.)
kad rėmė valstybė, tai yra — „Gimtosios kalbos" nelai
kasmet tam tikrą (bemaž visa mingas galas niekieno neoku
da per mažą) sumą skirdavo puotoje Lietuvoje?
Švietimo ir mokslo ministeri
I i „G JC" redakcijos

kad okupuotoj Lietuvoj buvo
15,000 žydų agentų.
Gale
laiško
autorius
prideda
„60
Liepos 28 d., „Draugo"
minutes"
perduotą
programą,
laiškų skyriuje A. Kazlauskas
savo rašinėlyje „Kas nekalti?" kurioj žydų valstybes parla
kaltina tik rusus komunistus. mentaras rabinas Meir KahaKodėl nepaminėti žydai? Ar ne pareiškė, kad būtų garbin
gas dalykas išžudyti visus Iz
jie jau tokie nekalti?
raelio arabus . Baigdamas sa
Lietuviai jiems tik lankstos,
vo laišką autorius prideda:
atsiprašinėja, o ką jie daro?
„Niekas neturi teisės iškrai
Juk visame pasaulyje mus
pyti istorijos. 'Reikia priduoti
baisiausiai šmeižia, labai iš
faktus ir priduoti visus juos.
niekino net ir mūsų himną.
Kaltas, kokios jis rasės bebū
1986 m., jie Australijoje pra tų, turi būti nubaustas. Kodėl
dėjo pulti pabaltiečius, o tie nėra leidžiama sakyti ką nors
visad bijo tiesą pasakyti. Ga nepalankaus žydams?"
lima sveikinti tik vien latvį,
Grožvyda Giedraitytė
nes jis nepabūgo.
Chicago, IL
„Laisvojoje Lietuvoje" 1986
m. XI. 13, Nr. 22 buvo vienas
ASMENYBĖS NUSTELBIA
dr. Jono Kuncos straipsnis
DEMOKRATIJĄ
apie tai. Čia iš jo ištrauka:
„Bet atsirado vienas latvis,
Karalių besąlygiškas valdy
kuris labai sumaniai pakišo
mas
buvo pakeistas praeitą
veidrodį po žydų nosim, kad
šimtmetį
diktatorių besąlygiš
jie jame save pamatytų, vieto
je pulti be įrodymų kitas et ku valdymu. Net ir utopiškos
komunizmo ir socializmo idė
nines bendruomenes".
jos
buvo iškreiptos Stalino ir
Štai ką rašė jis savo laiške.
Hitlerio.
Galų gale idėjos tam
„Rabinas Oshi šaukiasi Dievo
pa
nebesvarbios
prieš asme
keršto nacių nusikaltėliam,
nybių
klestėjimą.
bet jis nešaukia atkeršyti
Sėkmingos demokratijos re
tūkstančiams žydų, kurie pa
miasi
idėjomis, o ne asmeny
darė karo nusikaltimus, ben
dradarbiaudami su vokiečiais ir
rusais. Pavyzdžiui, pagal žydų
šaltinius („Isaiah Trunk in
Judenrat", „Stern and Day",
New York), 521 puslapy rašo
ma, kad žydų policija Lietuvoj,
dirbdama su vokiečiais, ap
supdavo žydus ir žudydavo.
Emmanuel Ringelbaum savo
„Notės from the Warsaw
Ghetto", 310 puslapyje rašo,
kaip žydų policija gaudė žy
dus ir juos perdavinėjo vokie
čiams. Buvęs premjeras Begin
savo atsiminimuose „VVhite
Nights" 27-28 puslapiuose pa
sakoja, kaip jis buvo žydų ap
gautas ir kad NKVD tardyto
jas buvo žydas.Kai Rusija oku
pavo Lietuvą, jie pradėjo pil
dyti programą išžudymui apie
vieną milijoną lietuvių. Ji bu
vo pravedama komanduojant
žydų generolui ir jo valdinin
kam. „Yad vashem Studies",
Vol. XI, 234 puslapy randame,

SAULĖLYDŽIO" PAKTUOS AIMANOS

*»'

AURELIJA M. BALASAITIENĖ
Ar ne keistai skamba toks,
neva politinės partijos, pava
dinimas? O vis tik vertėtų pa
svarstyti jo reikšmę, nes už
sienio lietuviuose kyla rimtas
susirūpinimas, Lietuvoje artė
jant rinkimams. Juk žinome,
kad Lietuvoje veikia net 38
partijos, o paskutiniuoju me
tu teko nugirsti, kad atsirado
dar viena. Stebint didžiąsias
demokratijas, visi žinome, kad
tiek JAV, tiek Anglijoje ir ki
tur apsiribojama dviem, gal
net trim partijom, tik komu
nistinėse valstybėse tebedo
minuoja vienintelė komunistų
partįja. Užsienio lietuvių tar
pe dar aktyviau veikia tauti
ninkai, krikščionių demokratų
ir kelios kito* mažesnės parti
jos, tačiau jų veikla daugiau
tradicinė, negu politiškai įta
kinga. Nepriklausomoje val
stybėje politines partijos pa
grindinis tikslas yra tarpinin
kauti- tarp vyriausybes ir pi
liečių, perduoti vyriausybei
piliečių nuomones ir pageida
vimus., taip pat sekti vyriau
sybės išsišokimus, šalinti ko
rupciją. Politinės partijos yra
sudaromos pagal nusistatytus
tikslus ir siekius, kylančius ii
religinių įsitikinimų ar ekonominhį bei pilietinių laisvių
sampratai.
Viertą sekmadienio rytą, po
pamaldų susirinkus parapijos
kavinėje, vienas įtakingas, po
puliarus* asmuo, pagarsėjęs

keliomis knygomis ir plačia
veikla, pradėjo diskutuoti Lie
tuvos partijų problemas, jų
skaičių pavadindamas „at
gimimo saulėtekio nesąmone".
Ilgokai užsitęsusių diskusijų
metu pagaliau prieita išva
dos, kad užsienio lietuviai tu
rėtų steigti „saulėlydžio par
tiją", kurios pagrindinis užda
vinys būtų rasti būdų ir prie*
monių partijų skaičių suma
žinti Lietuvoje.
Nors veiklos metodai dar ne
buvo diskutuojami, bet „Sau
lėlydžio partijos" idėja pradėjo
įsigyventi su ypatingu iškėli
mu Lietuvos partijų skaičiaus
žalos. Jei prieš dešimtmetį
Lietuvoje buvo laisvės saulėte
kis, tai dabar laikas nusileisti
į saulėlydį, pagerbiant ir įgy
vendinant tautos himno pa
grindinę mintį „vardan tos
Lietuvos vienybė težydi". Abe
jonės nėra, kad visais laikais
visose šalyse piliečiuose egzis
tavo skirtingos politinės nuo
monės, tačiau tokia nenormali
partijų maišatis Lietuvoje tik
veda prie politinio chaoso,
kurio reikia vengti, nes dar
tauta sunkiai prisikelia iš bu
vusios vergijos ekonominių ir
moralinių griuvėsių.
Aš buvau paprašyta ta tema
rašyti su humoru ir ironija, ta
čiau manyje gyvas Lietuvai iš
tikimybės jausmas nesukelia
humoro jausmų, tik gilų ap
gailestavimą ir sunkiai suval-

KODĖL?

domą nuostabą, kad laisvę at
gavusioje tautoje dar glūdi
tiek žalos šaknų, iš kurių iš
auga nuodingi augalai. Nors
man nėra prieinami Lietuvos
partijų tikslai ir apibūdinimai,
tačiau sunku įsivaizduoti,
kaip sukuriami tie tarpparti
niai skirtumai. Peršasi išvada,
kad tai tik tarpusavio nesan
taikos ir asmeninės ambicijos
siekiai, ieškant būdų „susi
kirsti" su savo pažįstamais,
bičiuliais ar kolegomis ir tuo
pačiu iškelti savąjį „aš". Jei
sovietinės okupacijos metais
reikėjo saugotis kaimyno ar
bendradarbio, kad neįskųstų
saugumo įstaigoms ir nepas
merktų tremčiai ar kalėjimui,
tai demokratinėje valstybėje
toji baimė neegzistuoja. Spau
dos ir žodžio laisvė duoda pro
gą ir galimybę savo kritiškas
mintis viešai pareikšti, tačiau
toji laisvė neprivalo privesti
prie susiskaldymo chaoso.
Mano išvada yra: 39 partijos
yra tragiško chaoso padarinys.
Kaip tą chaosą privesti prie
pozityvios harmonijos? Aišku,
kad užsienio lietuviai tame
sprendime neturi balso, bet
turi teisę parodyti savo pasi
piktinimą ir susirūpinimą to
lesniu respublikos likimu. Na,
tai steikime „Saulėlydžio"
partiją!

bėmis. Tai labai ryšku skan
dinavų kraštuose. Stebint pa
sirengimus Lietuvos Seimo
rinkimams, girdi apie dabar
pirmaujančius
Paulauską,
Paksą, Ozolą. Pirmieji du
maino savo partijas kaip pirš
tines, Ozolas čia dedasi su vie
na, vėliau su kita puse Seime.
Bobelis tolygus su savo parti
ja.
Tai yra labai nesveikas
reiškinys demokratijai. Kai
šie žmonės sueis Seiman, tuo
met Seimas bus ne idėjų ir
programų mišrainė, bet ambicipgų žmonių asmeniška nuo
savybė. Būtų svarbu išgirsti
tų žmonių idėjas. Tačiau tur
būt neįmanoma, nes tai yra
tik ambicingi žmonės be jokių
gilių įsitikinimų. Balsuotojai
turėtų reikalauti tikslesnių
pasiaiškinimų iš pirmaujančių
Seimo kandidatų.
Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 4 d., penktadienis
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GRAŽINA SENKEVIČIUS
SMILGEVIČIŪTĖ
Mirė 2000 m. rugpjūčio 3 d., sulaukusi 85 metų.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžių valsčiuje,
Šonių kaime. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, marti Linda Senkevičiai,
sūnus Romas, marti Irena Senkevičiai; anūkai: Mark,
Cristine, Antanas, Robertas; sesuo Adelė Verbickienė,
brolis Aleksas Smilga; dukterėčia Dalia Ancevičienė su
šeima.
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
A.a. Gražina pašarvota penktadienį, rugpjūčio 4 d. nuo
3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, brolis, sesuo ir kiti giminės.

• Gandonešio arklys prie
spaudos kiosko nesigano, —
tiesos žodžio jo skrandis ne
virškina.

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

JLfA.
ANTANAS BELICKAS, M.D.
Mirė 2000 m. liepos 29 d., 12:14 vai. ryto, sulaukęs 83
metų.
Gyveno Evergreen Park, EL. Gimė 1916 m. spalio 14
d. Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kižiškių kaime.
Nuliūdę liko: dukra Magdalena su vyru Michael ir jų
sūnūs Michael, Matthew, Jonathan, Stephen, brolis'
Juozas su šeima, sesuo Anelė su šeima, brolienė
Magdalena su šeima.
Velionis buvo sūnus a.a. Juozo ir a.a. Magdalenos
Serbentaitės, brolis a.a. Klemenso, vyras a.a. Elfriede
Schirmer.
Medicinos mokslus baigė 1945 m. Vokietijoje ir ten pat
1949 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Gydytoju dirbo Vokietijoje ir Amerikoje.
A.a. Antanas buvo palaidotas 2000 m. rugpjūčio 1 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse iš Most Holy Redeemer
bažnyčios.
Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai, brolis, sesuo
ir kiti giminės Lietuvoje irAmerikoje.

JANEIDAILIDIENEI
mirus, jos sūnui ARVYDUI su šeima nuoširdžią
užuojautą reiškia
Vytautas Linartas ir duktė Vida

Liepos paskutinį savaitgalį Klaipėdoje buvo švenčiama Jūros dienos
Šventė. Tai gražiausia ir didžiausia uostamiesčio švente, pradėta 1934 m.,
po karo atgaivinta 1963-iaisiais ir dabar vyksta kasmet. Nuotraukoje —
Turgaus ir Tiltų gatvių sangryžoje pastatytas Gedos stulpas. Be abejo, ne
sunku šiandien Lietuvoje atrasti žmonių, ypač politikų, kuriems vertėtų
prie to stulpo pastovėti... V. Gulevičiaus nuotrauka (Elta)

PADĖKA
Lietuvos Šv. Kazimiero Kongregacijos seserų
vardu dėkojame už aukas Pažaislio vienuolyno
fondui (per įgaliotini Algi Liepinaiti).
Pažaislio vienuolynui aukojo:
Mickevičienė Sofija, Michigan City, Ind. $200; Butler
Benigna $100; Katelė Angelą $50; Polikaičiai Juozas ir
Irena $50; Gruodis Petras $50; „Draugas" už Pažaislio
vienuolyno atvirukus $27; Kremeriai Oscar ir Bronė $20;
Mikutaičiai M. ir J. $20. Ii viso $517.
Stasė Višciuvienė, Brihgton Parko LARC 20 kuopos
vardu surinko: Paulauskaitė Nelė $50; Little Company of
Mary Hospital (tarnautojai) $40; Astrauskas Sigitas $30;
Stula $20, Šiurna Antanas $20; Austik Deny $20; Smilga
A. $10; Sereika Antanas $10; Vieraičiai L. ir M. $10; kiti
aukojo mažiau $58. Ii viso $268.
Visa suma $785.
Aukas prašoma siusti iiuo adresu: Pažaislis Fund,
e/o Sisters of St. Casimir, A non-profit organization,
2801 West Marųuette Road, Chicago, IL 60629-1817.

PADĖKA
ĮLtA.
ELZBIETA SHUKIENĖ
Mirė 2000 m. liepos 15 d. ir buvo palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį
patarnavimą ir palydėjo j Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui, kuris
atnašavo gedulingas šv. Mišias už a.a. Elzbietą ir
palydėjo ją į kapines.
Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms,
atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems mums užuojautą.
Taip pat ačiū karsto nešėjams, laidotuvių direktoriui
Donald M. Petkui ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse.
Dėkingi: adv. Jonas Gibaitis ir Eleonor Dachota.

ALGS nariui

Nanmmi Paikoloi, Apdraustos Sąskaitos

A. t A.
Dr. ANTANUI BELICKUI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

mirus, jo dukrai MAGDALENAI ir šeimai, giminėms
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

AMD LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
I
(773) 847-7747
Stephen M Oksat, President
PaumuuŲam Clkagaš tr ApyUmkią Liutnioms Daugiau Kaip 93 Mitus.

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

Prenumeruokime ir skaitykime ..DRAUGĄ
..DRAUGĄ' . į t m m k i m e s.ivo t e s t a m e n t e
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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 4 d., penktadienis

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE{

Liepos 30 d. per „Draugo" gegužinę Amerikos lietuvių televizija filmavo ir
kalbino gegužinės svečius. Iš kaires: Arvydas Reneckis, Karilė Vaikute ir
Kornelijus Jazbutis.
Nuotr. J o n o K u p r i o

SEKMADIENĮ - ALTV JAUNIMO
PROGRAMOS PREMJERA!
Šventė penkmetį
Kaip žinome, Amerikos lie
tuvių televija (ALTV) gyvuoja
nuo 1995-ųjų, kai ją įkūrė iš
Lietuvos atvykęs dokumenti
nių filmų kūrėjas Arvydas Re
neckis.
Iš pradžių šeštadienio rytais
būdavo perduodamos valandos
ilgumo programos per 23-ąjį
< WTBT) kanalą. Vėliau ta pati
laida vykdavo ir ketvirtadie
nio vakarais.
Lietuviškose laidose buvo
pateikiamos žinios iš Lietu
voje populiarios „Panoramos",
apžvelgiama Čikagos (kartais
ir kitų Amerikos miestų) lietu
vių ir jų organizacijų veikla,
demostruojamos lietuviškų fil
mų ištraukos ir pan.
Šalia nuolatinių televizijos
laidų ruošimo ir rodymo ALTV
kaupia lietuvių išeivijos veik
los video archyvą, kuria doku
mentinius filmus apie žymius
išeivijos visuomenės ir kultū
ros darbuotojus. Artimiausioje
ateityje Lietuvos žiūrovams
yra numatoma pradėti siun
tinėti siužetus apie Amerikos
lietuvių kultūrinę, visuomeni
nę bei politinę veiklą.
ALTV programos, kiek buvo
galima sužinoti iš įvairių atsi
liepimų, gausių aukų, per gy
vavimo penkmetį j a u spėjo
įsipilietinti. Būdavo balsų, kad
reikėtų didinti laidų skaičių,
stengtis labiau sudominti ir
jaunesniuosius žiūrovus. Pro
gramos vedėjas A. Reneckis
tokią mintį palaikė ir ieškojo
būdų. kaip ją būtų galima
įgyvendinti.
Jaunimo laidos premjera
Neseniai WTBT stotis pra
nešė, kad šeštadienio rytais
Amerikos lietuvių televizijos
laidos jau nebus rodomos (vi
sus metus šį laiką stotis buvo
suteikusi nemokamai K Atsiimdama šį pasiūlymą, stoties
vadovybe pasiūlė nusipirkti
kita laiko tarpą sekmadienio
vakarais. Po ilgesnį laiką tru
kusių pastangų pagaliau šį
sekmadienį, rugpjūčio 5 d., 7
vai.v. išvysime pirmąją ALTV
programą, kuri yra skiriama
jaunimui - gimnazistams ir
studentams. Manome, kad ji
sudomins Įvairaus amžiaus
mūsų tautiečius, tačiau laidos
formatas labiau taikomas jau
nesniems.
Kaip sako A. Reneckis, jis
jau ne pirmus metus girdėda
vo pastabų iš jaunų žmonių,
kad dabartine programa galė
tu būti įdomesne: norėtųsi

Iš arti Ir

to/l

KLUBO GEGUŽINĖ RUGSĖJO 4 D.
St. Potersburgo
Lietuvių
klubo valdyba kviečia į pirmą
ja sezono gegužinę, kuri vyks
rugsėjo 4 d. (Labor Dayi. pir
madienį, Lietuvių klubo saleje. Sales durys atsidarys 11
val.r. Mažojoje saloje bus pa-

•

»

daugiau šiuolaikinės muzikos,
siužetų, apžvelgiančių j a u n i 
mo gyvenimą, jų darbus, rū
pesčius ir pan. Taigi laimingu
sutapimu 23 kanalo WTBT
stoties vadovybė pasiūlė per
imti gana patogų iki šiol gyva
vusios „Kontakt" laidos sek
madienio 7 val.v. laiką. Nebu
vo galimybės svarstyti, nes vė
liau tokios progos j a u gali ne
pasitaikyti.
Tuoj buvo surastas generali
nis šios laidos rėmėjas
„Transpak" siuntinių bendro
vės savininkas Romas P ū k š 
tys. Prie jo prisidėjo ir kai ku
rie kiti verslininkai. Buvo su
daryta 8,000 dol. suma, kurią
iš anksto reikėjo įmokėti sto
čiai.
Iš A. Reneckio sužinota, k a d
naujas laidas žada k u r t i j a u n i 
mas. J a u susidarė 7 j a u n ų
žmonių grupė, kuri dalyvaus
programų ruošime. Kiek gali
ma buvo suprasti, visi jie y r a
dideli entuziastai, norintys sa
vo sugebėjimais pasidalinti su
savo tautiečiais. Kas tie j a u 
nieji ALTV naujų laidų dar
buotojai, dar nepranešime.
Apie juos daugiau sužinosite
ir jų darbo rezultatus pamaty
site j a u šį sekmadienį 7 val.v.
Laida jaunimui truks vieną
valandą. A. Reneckis paminė
jo, jog pirmoje laidoje savo tė
viškais patarimais j a u n i m u i
pasireikš mūsų lietuviškosios
veiklos Čikagoje veteranas dr.
Jonas Adomavičius. A. Renec
kis taip pat kviečia visus tau
tiečius, kurie turi minčių, te
mų, siužetų, atvykti, skambin
ti, siūlyti ir patiems
filmuoti,
kurti šią jaunimo laidą. ALTV
telefonas - 708-485-8087.
Nekantriai laukiame šios
naujos ALTV laidos. Tikimės,
kad ji bus įdomi ir naudinga.
E. Š u l a i t i s

Štai
tie
laimingieji
„ D r a u g o " gegužinės laimė
jimų
bilietų
numeriai.
Jiems priklausančius laimi
kius galite ateiti atsiimti į
..Draugo" administraciją:
611033,
611067,
611096,
611104,
611120,
611136,
611172,
611225,
611246,
611260,
611361,
611438,
611590,
611602,
611606.
Cook County ligoninės
g y d y t o j a i i r s e s e l ė s malo
niai sutiko atvykti į „Draugą"
ir padėti žmonėms pasitikrinti
cukraus kiekį kraujuje. Šį
penktadienį, rugpjūčio 4 d.,
„Draugo" administracijos pa
talpose Cook County gailestin
gosios seselės diabetą tikrins
nuo 1 iki 4 vai.p.p.
Į s p ū d ž i a i s iš
Lietuvos
rugpjūčio 6 d. 12 vai. PLC di
džiojoje salėje pasidalins Bro
nius Nainys. Jis Lietuvoje vie
šėjo keturias savaites. Bus ga
lima pasivaišinti šaltais už
kandžiais ir kava su pyragai
čiais.
PADĖKITE
VYTUI IR PAULIUI!
Leverių dvynukai Vytautas
ir Paulius gimė 1999 m. gruo
džio mėnesį Lietuvoje. Per
anksti gimę, jie neteko regėji
mo, atplyšus akių tinklai
nėms. Kad išgelbėtų vaikus,
tėvai Audronė ir Ovidijus Leveriai atvyko į Bostoną, kur
Boston Retina Center dakta
rai galėtų vaikus operuoti. Ta
čiau Bostone buvo galima ope
ruoti tik vieną Pauliuko aky
tę. Vytuką išvežė į Detroitą,
k u r j a m buvo padarytos abiejų
akių operacijos. Svečius De
troite globoja J. Pečiūrienė ir
kitos talkininkės.

Vitalis (Vitalijus Čepkauskas).
Trys draugai. 1999. Baltijos šalių
meno paroda veikia Baizeko lietu
vių kultūros muziejuje 6500 S. Pulaski Rd.). Muziejaus darbo laikas:
kasdien nuo 10 val.r. :k.i 4 vai.p.p.
Pirmadienį įėjimas - nemokamas.
Informacija tel. 773-582-6500.

NEMOKAMA TANGO
PAMOKA - LEMONTE!
Nemokama Argentinos tan
go pamoka įvyks Lemonte,
PLC didžiojoje salėje. Eduardo
Chimenes (iš tėvų paveldėta jo
pavardė - Šlekys) - lietuvių
kilmės šokių mokytojas iš Ar
gentinos neseniai atvyko į
JAV paviešėti pas gimines, o
tuo pačiu pamokyti lietuvius
argentinietiško tango. Eduar
do Chimenes šio tango paslap
čių kelerius metus mokė vil
niečius, o apie jo pamokas ra
šė „Lietuvos rytas".
Norime padėti tautiečiui iš
Pietų Amerikos. Nemokama
sale pasirūpino Bronė Nainie
nė. Šokių grupės „Svaja" šokė
jai dalyvaus pamokoje ir pa
dės nešokusiems įsisavinti šio
gana sudėtingo šokio žings
nius. Pamoka rengiama antra
dienį, rugpjūčio 8 d., 7:30
Spaudoje j a u buvo rašyta val.v. Kviečiame visus norin
apie šios šeimos pastangas čius susipažinti ir pasimokyti
gelbėti vaikų regėjimą ir visuo tango! Ligija T a u t k u v i e n ė
menės pagalbą. Pagalba atė
Lietuvos
Respublikos
jo, pajutome stebėtiną žmonių p r e z i d e n t a s Valdas Adam
jautrumą, tačiau dar trūksta kus pakviestas d: lyvauti kaip
lėšų, kad padengtume operaci pagrindinis kalbėtojas Chicajų išlaidas. Aukos plaukė per go Humanities festivalyje š.m.
B. Jasaitienės tvarkomą JAV spalio 9 d., 1 vai. p.p., NorthLB Socialinių reikalų skyrių western
University
Law
Čikagoje ir Lietuvos vaikų glo School's auditorį >je (375 E.
bos - LCR, Inc. Bostone, Leve Chicago Avenue. J o tema
rių fondą.
„Protecting Lithu mia" — bus
Bostone Leverių šeimą glo kalbama apie gantosaugą ir
bojanti LVG/LCR, Inc. kartu pastangas apsaugoti neseniai
su B. Jasaitiene ir JAV LB So iš sovietų impcijos išsiva
cialinių reikalų skyriumi pra davusias šalis r. ao aplinkos
šo padėti pabaigti pradėtą taršos — tiek sov: ;tinio paliki
darbą. Aukas/čekius prašome mo, tiek dabartinės. Atsiųs
siųsti LCU Taupa, LCR/Leve- tame Chicago Humanities
rių Fondas, P. O. Box 95, Festival aplinkraštyje pažymi
South Boston, MA 02127. Au ma, jog prez. Adamkus, 27
kos nurašomos nuo mokesčių. metus buvęs s arbus JAV
Tax ID #04-3110733. Abiejų aplinkosaugos pa eigūnas, sa
•organizacijų ir tėvų vardu vo prezidentavimo Lietuvoje
reiškiame nuoširdžią padėką metu ypač stengusi, kad Lie
visiems geradariams.
tuvai būtų sutekta narystė
NATO ir Europos Sąjungoje.
Irena V e i t i e n ė

Amerikos l i e t u v i ų orga
nizacijos, veikiančios šiaurės
vakarų Indiana valstijoje (ALTas, East Chicago LB, Lietu
vos Vyčių 82 kuopa) kviečia
visus — iš arti ir toliau, į pa
bendravimą gamtoje š.m. rug
sėjo 17 d.; 12 vai. prel. Ignas
Urbonas aukos šv. Mišias, po
to vyks vaišės ir pabendravi
mas VFW Hali, 6880 Hendrieks Str., Merrillville, IN.
Vykstama taip: Route 30
išvažiavimas (exit) į Taft Str.
(Route 550, į šiaurę iki 73 Str
(prie kampo yra Calumet ka
pinės), po to į vakarus iki
Hendricks (yra blyksčiojanti
raudona šviesa sankryžoje),
tada į šiaurę iki salės. Regist
ruotis šiais telefonais: Casimir
Balt 219-942-8998, Vince Gumulauskis 219-736-7118.
Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šešta
dienį, rugpjūčio 5 d., 9:30 vai.
r. seselių motiniškame name,
2601 W. Marąuette Road, Chi
cago. Mišias aukos kunigas
Thomas Grieson.
Židinio p a m a l d o s Švč. M.
Marijos Snieginės šventėje
vyks šeštadienį, rugpjūčio 5
d., 4 val.p.p. tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Atneškime žydinčių
gėlių ir pasveikinkime Išgany
tojo Motiną.
Domas Adomaitis, paštui
pristatęs
naujus „Lietuvių
balso" numerius, grįžo namo
su tuščiais maišais kitam kar
tui ir apstulbo, viename maiše
atradęs visą krūvą neišsiųstų
liepos 29 d. „Draugo" laikraš
čių. Tai buvo rugpjūčio 2 die
ną. Dėl šios klaidos bus aiški
namasi su pašto skyriaus va
dovybe, tačiau mes atsiprašo
me savo skaitytojų ir prane
šame, kad liepos 29 d. numerį
kuo skubiausiai išsiųsime dar
kartą.
Visus visus k v i e č i a m e \
Zarasų klubo g e g u ž i n e , ku
ri įvyks š. m. rugpjūčio 13 d.,
sekmadienį, 12 vai. Šaulių na
muose. Galėsite pasivaišinti
skaniai pagamintu šeiminin
kių maistu, o prie baro atsi
gaivinti „Utenos" ir „Kalnapi
lio" alumi. Gros Kosto Rama
nausko orkestras. Galėsite iš
bandyti laimę loterijoje.
Kiek toli Č i k a g o s miesto
c e n t r a s nuo „Draugo" redak
cijos? Šią savaitę redakcija
gavo laišką iš Illinois guberna
toriaus raštinės J a m e s R
Thompson Center Čikagoje,
siųstą oro paštu. Matyt, gu
bernatoriaus įstaigos tarnau
tojai žino, kaip šioje valstijoje
(ir apskritai šiame krašte)
kartais vėluoja laiškų prista
tymas, o Midway oro uostas
yra netoli mūsų redakcijos,
tad nepagailėjo net oro pašto
ženklelio, nei specialaus ant
spaudo ant voko, kad tik
laiškas laiku redakciją pa
siektų.

Romas Pūkštys, ..Transpak" siunti
nių bendroves savininkas. - gene
ralinis ALTV jaunimo programos
rėmėjas.

ruošti kortų ir įvairių žaidimų
staliukai, didžiojoje salėje vyks žaidimai, bus kavos su
pyragaičiais. Bus šokių muzi
kos. Jvarių patiekalų pietūs
prasidės 1 vai.p.p. Valdybos
narės dar prieš gegužinę žada
pamokyti „line dancing", kad
visi gegužinės dalyviai galėtų
smagiai pasišokti. Pasiruoški
te smagiai praleisti dieną'

<

.VVestern Union" mūsų laikraštį pareme 1.000 dol auk.i
uomis gerybėmis Naudokitės šios bendroves paslaugonu

.

per .Draugo" gegužine svečius apdovanojo ivairiaur patarnavimais - siuskite pinigus j Lietuvą'
Nuotr .lr.no Kuprio

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių
skrydį p a r ū p i n o

SAS

Vardas
Adresas

1

Telefonas (

)

-

AUKA 1 dol.
Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite,
ir siuskite su atitinkamos sumos čekiu.

bilietų

$

Laimingasis bilietas bus traukiamas
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.

DRAUGAS
4545 W. 63rd ST,
CHICAGO, IL 60629
Grįžk lietuvi, paviešėti Valandėlę pailsėti Kur jaunystėj gyvenai,
Linksmas dainas dainavai.
Laukas, miškas ošime,
tebešaukia dar tave,
Pailsėt prie jų širdies
Ir priglaust kapus šalies..."taip 1927 m. savo tautiečius į
Lietuvą kvietė kompozitorius,
„Margučio" radijo laidos įkū

rėjas Antanas Vanagaitis. Iš
tikrųjų! Šie žodžiai aktualūs ir
dabar. Tuo labiau, kad bilie
tus nemokamai siūlo SAS oro
linija. Du bilietus galite išloš
ti, užpildę šią anketą. Skrydis
į Lietuvą tik už 1 dolerį! Lo
šimas vyks rugsėjo 17 d.
„Draugo" pokylyje. Užpildyki
te šią anketą ir sugrąžinkite
mums.

44-OJ1 LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITE
Lietuvių fronto bičiulių ren
giama 44-oji Lietuviškų studi
jų savaitė šiemet ir vėl vyks
rugsėjo 5-10 d. Michigano Dai
navoje. Ši studijų savaitė pa
prastai būdavo rengiama lie
pos ar rugpjūčio mėnesiais,
bet šiemet dėl įvairių renginių
Lietuvoje, į kuriuos išvyko ne
mažai bičiulių, ji buvo nukel
ta į vasaros pabaigą. Pagrindi
nė šios savaitės tema gal bū
tų tokia: „Visuomeninės ir
politinės veiklos aktualijos,
kryptys bei planai Lietuvoje ir
išeivijoje".
I Dainavą savaitės dalyviai
renkasi antradienį, rugsėjo 5
d. Ypatingos programos tą
dieną nenumatoma. Po vaka
rienės bus tik maloni proga
savo tarpe pabendrauti.
Trečiadienį, rugsėjo 6 d., nu
matyti
įvairūs
pranešimai
apie šią vasarą Lietuvoje vy
kusius kongresus, suvažiavi
mus, studijų savaites. Kalbės
dr. K Ambrazaitis, dr. P. Ki
sielius ir gal kiti. Tą dieną
taip pat vyks LFB tarybos po
sėdis ir Į Laisvę fondo narių
metinis susirinkimas.
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d..
skiriamas Lietuvių bendruo
menės pasaulyje ir Amerikoje
veiklos svarstymams, daly
vaujant PLB pirmininkui V.

Kamantui, JAV LB pirminin
kei R. Narušienei, L. Rugienienei ir kt. Žada tai pat daly
vauti ir Lietuvos garbės kon
sulas Čikagoje V. Kleiza.
Penktadienį ir šeštadienį,
rugsėjo 8-9 d. (o gal ir kitomis
dienomisj.
paskaitininkais
bus rašytojas V. Volertas, dr.
K. Skrupskelis, dr. A. Idzelis,
dr. V. Samonis, dr. V. Bie
liauskas. Apie jų paskaitų te
mas bus pranešta vėliau. Šeš
tadienį taip pat su specialiu
pranešimu
dalyvaus
JAV*
Kongreso atstovas respubliko
nas Joseph Knollenberg, at
stovaująs Michigan valstijos
11-tai apygardai ir dirbąs ke
liuose Kongreso
komitetuo
se (Appropriations
Budget,
Ethics\ Jis kalbės Baltijos
valstybių įsijungimo į N'ATO
klausimu. Šeštadienį taip pat
bus galima išgirsti mūsų jau
nimo pasisakymų mintis. Na,
o studijų dienas užbaigs nuo
taikingas poezijos ir dainos
vakaras.
Planuojantieji šioje savaitė
je dalyvauti ir dar
neuž
siregistravę, gali tai padaryti
skambindami Marytei Petru
lienei: 37668 N. Laurel Park
Dr.. Livonia. MI 48152: telefo
nas 734 953-9182
Juoba
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• Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės
n a m u o s e rugpjū
• Lithuanian Mercy Lift
čio
6
d.
12
vai., sekmadieni,
nuoširdžiai dėkoja už gautas
rengiama
vasaros
gegužinė.
aukas a.a. Uršulės Bubelienės
.Apsauga"
nuo
lietaus,
karšto
atminimui. Padėka skiriama:
ir
šalto
oro,
įvairus
maistas
ir
R. Miliūnui, A. ir A. Jonikams,
lietuviškos
atgaivos
b
a
r
a
s
.
B. Bulotaitei, R. ir V. SužieLaimės
šulinys
ir
kt.
įvairumai.
deliams, drs. V. ir A. Šauliams,
D. ir A. Cunningham, A. ir L. Gros rinktinės orkestras. Visi
Trinkūnams, H. Bagdonienei, kviečiami ir laukiami.
• Loyolos Universiteto
J. Gylienei, G. ir R. Bielskams,
A. Dirgėlai ir D. Šaulys. Iš viso Čikagoje ligoninės darbuotojai
atsiuntė $160 auką a.a. Ruth
aukų $510.
• A k c i j ų , b o n ų bei kitu Muraskas-Nicus atminimui.
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r  Lithuanian Mercy Lift dė
d a v i m e jums nuoširdžiai pa koja Rasai Ragienei, dr. Paul
tarnaus, duodamas komiso nuo Tomich, dr. Michelle Kassenlaidą, A n d r i u s Kurkulis, tel. K a s u n a s ir Vitai Šerelytei312-879-7751, dirbąs su First Annarino. Auka yra skiriama
A l b a n y Corp. Č i k a g o j e . Iš Onos Kutkaitės-Durbin fondui,
JAV ir Kanados skambinkite Jurbarko ligoninės vaikų sky
veltui: tel. 1-888-879-7730. *cm riaus pagerinimui.
• A m e r i k o s Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCKV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas 4459
S.Francisco, Chicago. IL 60632

\

Siiintiiii.n

| I I I I K | . I I i I n f i p. i |><»i

TRANSPAK
Speciali n u o l a i d a PINIGŲ
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