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Lietuvos vadovas pasakė kalbą
Jungtinių Tautų susitikime
N e w Yorkas, rugsėjo 7 d.
(Elta) — Ketvirtadienį kalbė
damas Jungtinių Tautų (JT)
Tūkstantmečio viršūnių susi
tikime, Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus išreiškė viltį,
kad J T vaidins svarbesnį vaid
menį patenkinant Centrinės ir
Rytų Europos žmonių, trokš
tančių teisingumo sprendžiant
pokomunistinio
pereinamojo
laikotarpio problemas, lūkes
čius.
„Tūkstančiai, jei ne milijo
nai žmonių laukia kompensa
cijų dėl prarastų gyvybių,
sveikatos ar turto", teigė Lie
tuvon vadovas kitų pasaulio
valstybių vadovams, pažymė
damas, kad trokštamas teisin
gumas dažniausiai supranta
mas kaip kompensacija už
praeityje patirtus nuostolius.
Pasak V. Adamkaus, minė
tam regionui yra ypač. svarbu,
kaip J T galėtų prie to prisidė
ti.
Prezidentas savo kalboje
pabrėžė atsinaujinantį Jungti
nių Tautų vaidmenį žmogaus
teisių srityje. Jo nuomone,
šios tarptautinės organizacijos
įtaka išaugs valstybėms na
rėms prisiėmus didesnę atsa
komybę. „Lietuvos vardu no
riu paskelbti, kad mūsų šalis
didina įnašą į Jungtinių Tau

Trečiadienį
susitikęs
su
UNESCO vadovu, prezidentas
padėkojo už paramą Vilniaus
senamiesčio išsaugojimui ir
aptarė galimybes globoti Kur
šių neriją. Oficialaus priėmi
mo, kurį organizavo J T Tūks
tantmečio viršūnių susitikimo
pirmininkai, metu Lietuvos
prezidentas bendravo su JAV,
Latvijos, Norvegijos, Suomijos
vadovais.

Rinkimuose dalyvaujančios
partijos sužinojo savo numerius
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS)
— Seimo rinkimuose dalyvau
jančios partijos ketvirtadienį
burtų keliu sužinojo savo nu
merius, kurie padės orientuo
tis rinkėjams per spalio 8 die
ną įvyksiantį balsavimą.
Vyriausiojoje rinkimų komi
sijoje (VRK) ketvirtadienio po
pietę buvo surengtas burtų
traukimas. Iš pradžių partijų
atstovai ištraukė vokus, ku
riuose buvo burtų traukimo
eilės tvarka.
Antruoju traukimu partijų
atstovai sužinojo savo rinkimų
numerius.
Nr. 1 — Tautininkų sąjun
ga. Nr. 2 — Lietuvos valstie
čių partija. Nr. 3 — Centro są
junga. Nr. 4 — Lietuvos lais
vės sąjunga. Nr. 5 — Lietuvos
krikščionių demokratų parti
ja. Nr. 6 — Tėvynės sąjunga
(Lietuvos konservatoriai). Nr.
Naujoji sąjunga (socialli

beralai). Nr. 9 — Algirdo Bra
zausko socialdemokratinė koa
licija „Veikime kartu". Nr. 10
— Lietuvos partija „Socialde
mokratija 2000". Nr. 11 —
Nuosaikiųjų konservatorių są
junga. Nr. 12 — Krikščionių
demokratų sąjunga. Nr. 13 —
Lietuvos lenkų rinkimų akci
ja. Nr. 14 — Lietuvos liaudies
sąjunga „Už teisingą Lietu
vą". Nr. 15 — „Jaunosios Lie
tuvos", Naujųjų tautininkų ir
Politinių kalinių sąjunga.
Minėtosios partijos kovos
dėl 70-ies parlamentarų įga
liojimų daugiamandatėje Sei
mo rinkimų apygardoje. Kad
partijos sąrašas pakliūtų į
Seimą, už jį privalo balsuoti
mažiausiai 5 proc. rinkėjų bal
sų, koalicijai ši riba yra 7 pro
centai.
Penktadienį oficialiai pra
sidės rinkimų agitacijos kam
panija.

Savivaldybių vadovai neturėtų
siekti Seimo narystės
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) taisąs, kurios pakeistų savi
— Centriste parlamentarė Rū valdybių merų rinkimų tvarta Rutkelytė trečiadienį pra ką.
nešė, jog ji pradės rinkti pa
R. Rutkelytė sieks, kad savi
rašus skelbti Konstitucijos pa- valdybių merai būtų renkami
ne savivaldybių tarybų, o tie
* Beveik d u trečdaliai
sioginiuose rinkimuose.
L i e t u v o s gyventoju nusitei
Konstitucijos pataisų projek
kę dalyvauti
artėjančiuose
Seimo rinkimuose, teigia vie tui įregistruoti reikia surinkti
šosios nuomonės ir rinkos ty 36 parlamentarų parašus.
Centristės duomenimis, net
rimų studija „Spinter", žur
21
iš 60 Lietuvos savivaldybių
nalo „Veidas" užsakymu rug
merų,
išrinktų kovo mėnesį,
sėjo 1-4 d. atlikusi didžiųjų
ketina
dalyvauti
rinkimuose į
Lietuvos miestų gyventojų ap
klausą. Tai rodo didelį rinkėjų Seimą. Jos nuomone, merų
aktyvumą. Apklausos duome skyrimo tvarka neskatina jų
nimis. 64.5 proc. tvirtai apsi atsakomybės prieš rinkėjus.
sprendė dalyvauti rinimuose, „Merai dabar yra vykdantieji
22.5 proc. — neapsisprendė, klerkai", sakė ji. R. Rutkelytės
12.7 proc. neketina balsuoti nuomone, mero postas dabar
artėjančiuose
rinkimuose. yra tik tramplinas į Seimą.
Jos nuomone, siekdami par
Daugiau kaip 72 proc. ap
lamentaro
kėdės, merai aplei
klaustųjų jau yra pasirinkę,
džia
savo
tiesioginį
darbą.
už kurią partiją atiduos savo
balsą atėję prie balsadėžės.
Vienas iš R. Rutkelytės var
23 9 proc. dar nėra apsispren žovų rinkimuose į Seimą An
dę, o neatsakė į šį klausimą takalnio vienmandatėje apy
3.6 proc. apklausos dalyvių. gardoje yra liberalas Vilniaus
Eltai
meras Rolandas Paksas.

N r. 175
Kaina 50 c.

JAV prezidentas ragina tvirtinti
investicijų sutartį su Lietuva

tų vadovaujamas taikos palai
kymo operacijas", pabrėžė V.
Adamkus.
Prezidentas pažymėjo, koks
svarbus yra tautų lygybės
principas. „Mūsų daugiapolio
pasaulio vadovaujančios vals
tybės turėtų sustiprinti savo
vaidmenį ir prisiimti didesnę
atsakomybę", pažymėjo V.
Adamkus. Jo manymu, JT
nepaprastai puikiai veikė, de
rindamos tuos skirtumus, ku
riuos sąlygoja mūsų skirtinga
patirtis ir istorinė raida.
V. Adamkus pasidžiaugė,
kad Lietuvai teko didelė garbė
organizuoti tarptautinę konfe
renciją „Civilizacijų dialogas",
kuri įvyks kitų metų ba
landžio mėnesį ir kurios vienu
iš pirmininkaujančiųjų sutiko
būti UNESCO generalinis di
rektorius Koichiro Macura.
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Nuotr.: Tarptautinio visuomeninio Vilniaus tribunolo ar
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Visuomeninis komunizmo
p a s m e r k i m o tribunolas
r e n g i a s i p r i i m t i sprendimą
Vilnius, rugsėjo 7 d. (Elta)
— Vilniuje nuo pirmadienio
vykstantis tarptautinis visuo
meninis komunistinių režimų
tribunolas savo sprendimo
rugsėjo 8 dieną, kaip kad buvo
numatyta, nepaskelbs, prane
šė tribunolą įsteigusio tarp
tautinio kongreso „Komuniz
mo nusikaltimų įvertinimas"
organizacinis komitetas.
Įsteigus tribunolą, buvo nu
spręsta dirbti sesijomis. Pir
moji sesija vyko birželio mėne
sį. Antroji sesija, pradėjusi
darbą rugsėjo 4 dieną, buvo
numačiusi jį baigti rugsėjo 6
dieną, o rugsėjo 8 dieną priim
ti ir paskelbti sprendimą.
Susikaupus labai dideliam
kiekiui dokumentų, Tarptauti
nis visuomeninis Vilniaus tri
bunolas antrosios sesijos dar
bą tęs išėjęs priimti sprendi
mo. Sprendimą numatoma pa
skelbti rugsėjo 27 dieną.
Visuomeninio tribunolo ant
rojoje sesijoje papildomai buvo
teikiami kaltinimai, vyko nu
kentėjusiųjų, liudytojų ir spe
cialistų apklausa, išklausytos
jo gynėjų kalbos.
Vienas iš dviejų gynėjų My
kolas Okulič Kazarinas pa
reiškė, kad šio darbo jis imasi
su didžiule pagarba kiekvie
nam, žuvusiam nuo komunis
tų rankų, siekdamas teisingu
mo.
„Tribunolui pateikta daug
neabejotinos medžiagos, kalti
nančios komunizmą nužudy
mais, neretai — itin žiauriais.
Milijonai atvejų aprašyti liudi
ninkų. Milijonų nužudymų
įrodymai rasti komunistinių
struktūrų archyvuose, taip
pat atlikus žudynių vietų tyri
nėjimus. Pateikta daug įvai
rios faktinės medžiagos, skaiR. Rutkelytė neigė, jog jos
kritika Vilniaus savivaldybei
yra Seimo rinkimų kovos iš
raiška. Centro sąjungos atsto
vės teigimu, ji daug kalbėjo
apie Vilnių todėl, kad jį ge
riausiai pažįsta. R. Rutkelytė
pažymėjo, jog išrinkta mere. į
Sžimą nebėgtų.
Savivaldybių merus Lietu
voje renka tiesiogiai išrinktos
savivaldybių tarybos. Lietuvos
įstatymai nedraudžia merams
dalyvauti rinkimuose į Seimą.
Naujoji sąjunga uždraudė
savo nariams, išrinktiems me
rais arba vicemerais, dalyvau
ti rinkimuose į Seimą. Dėl šio
draudimo iš Naujosios .sąjun
gos rugpjūčio mėnesį pasitrau
kė Lazdijų rajono meras Jonas
Matulevičius.

čių", įvertinti .. pabrėžė savo
kalboje M. O^alič Kazarinas.
„Tačiau būtt : vertinimai ir
sukėlė gynėju daugiausia ne
rimo, nes ji — pasak M.
Okulič Kaza:ino, — apytiks
liai, kartais ik įvertinimų
tendencijos ir turi nevienodą
įrodomąją ga .' Tad gynėjas
ir prašo tribu: io, kad apiben
drinant fakt iš ir priimant
sprendimus, būtų aiškiai at
skirti skirtinį.. įrodomąją ga
lią turintys d t menys.
Taip pat £i^ oma tribunolo
atmesti kaltinimus dėl komu
nistų ekonomines politikos,
nes, pasak gynė o, bet kokia
ūkinė veikla yra susijusi su ri-

V a š i n g t o n a s - V i l n i u s , rug jams tarptautinėje praktikoje
sėjo 7 d. i BNS) — JAV prezi pripažintas ir plačiai taiko
d e n t a s Bill Clinton šią savaitę mas veiklos sąlygas, suteikti
perdavė Senatui patvirtinti tarptautinėje teisėje pripa
JAV ir Lietuvos Investicijų žintas teisines garantijas in
skatinimo ir apsaugos sutartį. vesticijoms Lietuvoje, tuo pri
Ši s u t a r t i s su priedais ir pro traukiant JAV kapitalą, ginti
tokolu pasirašyta Vašingtone Lietuvos piliečių bei ūkio sub
1998 metų sausio 14 dieną. jektų, investuojančių -JAV teri
Lietuvos Respublikos vyriau torijoje, siekius.
sybes vardu sutartį pasirašė
Pagal Lietuvos Statistikos
užsienio reikalų ministras Al departamento 2000 m. sausio
girdas Saudargas.
1 d. duomenis. JAV tarp pa
Lietuvos Seimas šią sutartį grindinių šalių investuotojų
Lietuvoje užėmė antrą vietą
p a t v i r t i n o birželio pabaigoje.
K a i p sakoma prezidento B. po Švedijos. JAV investicijos
Clinton pasirašytame lydraš sieke 275.8 mln. JAV doleriu,
tyje, dvišalė investicijų sutar tai sudarė 13.4 proc. visų
tis a p s a u g o s JAV investicijas užsienio investicijų.
ir p a d ė s Lietuvai plėtoti eko
Lietuvos įmonių rejestre šių
nomiką,
s
u
k
u
r
i
a
n
t
palankes
metų
pradžioje buvo užregis
Gedimino Svitojaus <E!ta> nuotr.
n e s sąlygas JAV privatiems truotos 288 bendros Lietuvoszika,ir negalima teisti už ūki investuotojams ir tokiu būdu JAV bei 181 JAV kapitalo
nes nesėkmes.
s t i p r i n a n t Lietuvos privataus įmonės. Iš viso įmonių, turin
Pateiktų žiaurių nusikalti verslo sritį.
čių JAV kapitalo, yra 469.
mų įrodymų pakanka apkal
Daugiausiai tiesioginių in
P a r e n g d a m a ir pasirašyda
tinti kaltinamąjį, teigia gynė m a šią sutartį, Lietuvos vy vesticijų iš -JAV turi šios Lie
jas. Tačiau, pasak jo, pateikti r i a u s y b ė siekė s k a t i n t i abiejų tuvos įmones: UAB ..Omnitel".
kaltinimai liečia tik Maskvos valstybių verslininkus inves Lietuvos — JAV AB JKraft Jakomunistinį režimą, o ne visus tuoti kitos valstybes teritori cobs Suchard Lietuva". UAB
komunistinius režimus. Tad joje, s u k u r t i j i e m s palankias „Masterfoous". Akcine ben
prašoma tribunolo, ruošiant sąlygas ekonominei veiklai in drovė „Mažeikių nafta", ben
sprendimą, tiksliai apibrėžti vestuojant
turtą,
steigiant dra Lietuvos — JAV įmone
nagrinėjamą režimą. Gynėjo b e n d r a s ir užsienio kapitalo UAB „Sanitex". Lietuvos ir
pavartotas terminas „Mask įmones, bendraujant ir vys JAV UAB „Interalir. Lietuvos
vos komunistinis režimas", jo t a n t gamybą, plečiant pre ir Vokietijos AB ..Liteksas ir
žodžiais, apima ir Maskvos kybą, intelektinį ir techninį Cahv", UAB „Coca-Cola Botokupuotas Rytų Europos vals bendradarbiavimą.
tlers Lietuva", Biržų akcine
tybes.
S u t a r t i m i siekiama sudaryti pieno bendrovė. UAB „McDo
Baigdamas savo kalbą, M. abiejų valstybių investuoto- nald's Restaurants".
Okulič Kazarinas
pasakė:
„Komunizmo ideologijos ne
ginsiu, nes Markso aprašytas
komunizmas dar priešiškesnis
žmogui nei sistema, kurią pa
V i l n i u s , rugsėjo 7 d. (BNS; priimtas Lietuvos Statutas,
tyrėme savo kailiu".
— Seimo pirmininkas Vytau nustatantis tam tikrą valdovo
t a s Landsbergis ketvirtadienį valdžios apribojimą bajorų at
per susitikimą su NATO Par žvilgiu. „Tam tikra prasme
viršenybe
mūsų
lamentinės asamblėjos (PA) įstatymų
delegacijos nariais informavo sąmonėje egzistuoja jau auo
kotą visa pensininkams per juos apie Lietuvos partijų po šešioliktojo amžiaus", sakė V.
mokėta suma.
Landsbergis.
žiūrį į narystę sąjungoje.
Sprendimas priimtas po to,
Tačiau V. Landsbergis pa
Anot V. Landsbergio, pa
kai vyriausybė šią savaitę pa grindinės Lietuvos partijos su minėjo, jog Lietuvoje, kaip ir
reiškė, kad per didelės pensi t a r i a dėl NATO n a r y s t ė s sie Europoje, pastaruoju metu at
jos 5 metus buvo mokamos iš kio, tačiau skiriasi jų požiūriai siranda kartais ir antisemitiz
esmės dėl „Sodros" darbuotojų dėl įstojimo datos — vieni pa mo apraiškų, kurias skleidžia
aplaidumo. Anot jos, fondo sisako už 2002 m e t u s , o kiti socialinį visuomenes nepasi
darbuotojai turėjo visas gali remia narystę, tačiau nesiūlo tenkinimą išnaudojantys gat
mybes kontroliuoti, kurių pen įstojimo datos. „Galbūt jie yra vės politikai ir populistai.
sininkų darbo užmokestis vir a t s a r g e s n i , galbūt jie nepasiti „Mes tuo labai rūpinamės,
šijo ribą, nuo kurios jiems ki aukščiausiųjų NATO politi tačiau kol kas tai yra margi
mokama tik pagrindinė pensi nių sluoksnių valia", sakė V. naliniai reiškiniai, ir aš nema
ja.
Landsbergis. J i s pats pabrėžė nau, kad jie galėtų užvaldyti
Pagal Valstybinio socialinio n e t u r į s tokių abejonių ir re Europą", sakė V. Landsbergis.
draudimo pensijų
įstatymą, mias
Jis pabrėžė, jog Lietuva, ki
Lietuvos
įstojimą į
jaunesniems kaip 65 metų dir N A T O j a u 2002 metais.
taip negu jos kaimynai Ry
bantiems pensininkams visa
P a s a k V. Landsbergio, tiek tuose, siekia pietoti europie
senatvės pensija mokama tik oficialiai, tiek neoficialiai Lie tiška demokratiją.
tuo atveju, jei jų
darbo t u v a i yra p a s a k y t a , j o g ji yra
Delegacijos vadovas. Turki
užmokestis neviršija 1.5 mini viena geriausiai NATO narys
jos
pa-rlamento atstovas Tahir
malaus mėnesio atlyginimo tei
pasirengusių
valstybių Koše po susitikimo su Seimo
'šiuo metu — 645 litai). Tiems kandidačių. „Jei ne geriau
pirmininku sakė. jog dauguma
pensininkams, kurių
darbo siai", pridūrė V. Landsbergis.
NATO Parlamentines asam
užmokestis didesnis, mokama
Nyderlandų parlamento at blėjos narių remia tokį Lietu
tik pagrindinė pensija (šiuo
stovas \Vin van Eekelen teira vos siekį, tačiau galutinį
metu — 138 litai).
vosi V. Landsbergio, kaip Lie sprendimą priims NATO val
tuvos žmones suvokia demo stybių ir vyriausybių vadov ii
* Kaune l a k ū n a s J u r g i s
kratija. Jis atkreipė dėmesį,
Trečiadienį į Lietuvy atvy
Kairys
atliko
įspūdingą
jog Lietuva neturi demokrati kusioje NATO PA delegacijoje
skrydį po pėsčiųjų tiltu į Ne
jos patirties, nes prieškarines yra 18 parlamentarų iš Turki
muno salą. Rugsėjo 2 d. prieš
Lietuvos santvarkos negalima jos, Ispanijo>. Nyderlandų.
pat skrydį virš salos pasirodė
laikyti demokratiška, o sovie Italijos. Vokietijos. Prancūzi
skraidyklė, kuria skraidžiu
tiniai metai užkirto kelia de jos ir Čekijos, o taip pat du
siam Kazimierui Mikalauskui
mokratijos plėtrai.
NATO PA viceprezidentai,
gresia Civilinės aviacijos di
Atsakydamas. V. Landsber šios organizacijos generalinis
rekcijos (CAD) bausmė. CAD
gis atkreipė svečių dėmesį į sekretorius bei keli sekretoria
inspekcijos direktorius Alvy
tai, jog Lietuvos, kaip teisines to darbuotojai.
das Šumskas jau renginio
valstybes, patirtis siekia ne
Lietuva nuo 1990 metų yra
metu kalbėjo, kad skraidykles
tik šio amžiaus pradžią, bet ir NATO PA asocijuotoji narė
savininkas leidimo neteks vi
šešioliktąjį amžių, kai buvo
sam gyvenimui. J. Kairys raš
KALENDORIUS*
tu kreipėsi j Kauno miesto sa mąstymo ribotumas, man iš
Rugsėjo H d.: šv. Mergeles Mari
vivaldybe, prašydamas surasti kilo klausimas del psichines jo
jam trukdžiusį asmenį. ..Kai būklės. Nėra jokių techniniu jos gimimas: Šiline. Šiluvos Marijos
virš salos pamačiau skraidyk priemonių tokiems nuleisti švfnt.. .virie. Mhjoam, Daajaaafc .
lė. netekau amo. Negalėjau ant žemes. Taisyklių tuntai ("•luti-. Kkamitina. Uaogaada*
Rugsėjo 9 d.: -v Petras Ksaveįsivaizduoti, kad tokio rengi prirašyti, bet jų ne visi laiko
II-. Argintas Petras. Ramune. Ra
nio metu kas nors taip elgsis. si", sakė CAD inspekcijos di mute. Serapiną, Sergijus, Vaidas, Y v
Mane stebina to žmogaus rektorius.
. F.it.-i-

„Sodra" iš pensininkų neatims
jiems permokėtų pinigų
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS)
—Valstybinio socialinio drau
dimo fondą.- („Sodra") nutarė
iš pensininkų nebeišieškoti
jiems permokėtų pinigų. Jie
bus išieškomi iš pačių „So
dros" darbuotojų, trečiadienį
pranešė Socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Irena Degu
tienė.
Iš pradž:ų „Sodra" ketino
išieškoti permokėtus pinigus
iš pačių pensininkų.
'Maždaug 5 mln. litų dirban
tiems pensininkams „Sodra"
permokėjo 1995-2000 metais.
I. Degutienė teigė nesitikinti. kad iš ..Sodros" teritorinių
skyrių darbuotojų bus išieš* Lietuvos k e r a m i n i u ap
d a i l o s p h telių b e n d r o v ė s
„Dvarčionių keramika" terito
rijos dalis ir šlaitas nušliaužė
veikiami laiai pakilusio pože
minio vandens, teigė Vilniaus
apskrities administracijos ko
misija, paskelbusi rugpjūčio
viduryje įvykusios Dvarčionių
stichines nelaimės tyrimo re
zultatus. Šlaito, kuris nu
šliaužė, projektinė apkrova
galėjo būti 2 tonos vienam kv
metrui. Nustatyta, kad sandė
liuose buvo tik 1.52 ir 1.31 to
nos svorio kv metrui, ir leisti
na norma nebuvo viršyta. Ko
misija taip pat
įpareigojo
..D\artioniu keramikos" vado
vybę įstatymo nustatyta tvar
ka kreipti.- į vyriausybę dėl
įmonės ir šalia esančių terito
rijų paskelbimo ekologinio pa
vojau.- zon;i Nors įmones pro
dukcija ir pastatai buvo ap
drausti nuo stichinių nelai
mių, tačiau nuošliaužos tarp
jų nebuvo paminėtos, todol
bendrove draudimo išmokos
negaus.

<B\S>

NATO pareigūnai sužinojo kaip
Lietuva suvokia demokratiją
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$100.00
$45.00
$66.00
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$290.00
Oro paltu
$600.00
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100 šūvių.
1 v.p.p. — dubletai
5 v. p.p. — medalių įteikimas
6 v. p.p. — pabaigtuvės, lau
žas.
Iš Lietuvos atvyksta 7 šau
liai. Žada dalyvauti susido
mėję šauliai iš įvairių Kana
dos ir JAV vietovių.
Vaizdas iš LFK „Lituanicos" — „Pegasus" rungtynių š.m. rugpjūčio 27 d. vykusių Lemonte, aikštėje prie PL
Nuotr. P y a u s Bielskaus
centro.
Informacijas teikia varžybų
vadovas ir ŠALFASS-gos spor
bėgime, tačiau, sugedus elekt
tinio šaudymo k-to pirm. Kazi
roniniam laikrodžiui ir naudo
mieras Deksnys, šiuo adresu:
jant rankinius chronometrus,
Kazimieras
Deksnys,
jo rekordinė pasekmė vėliau pagalba, anskčiau žadėjo už
1257 Royal Dr., Burlington,
nebuvo užskaityta.
savo pinigus pats nusipirkti ir
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel.
„JAV chemijos inžinierius pajėgių bėgikų, paprašė Joną
Bet, reikia manyti, kad kelionės bilietą į pačią Austra
905-332-6006; Faksas 905- jaučiasi savas Lietuvoje", — Motiejūną atstovauti mūsų
547-5556; E-mail:
tokia a n t r a š t e ilgą straipsnį rinktinei stambiausiose var Australijoje mūsiškis Jonas liją, kur netrukus vyks olim
kdeksnys@sprint.ca
rugpjūčio 23 d. laidoje iš žybose. . Ilgai negalvodamas, Motiejūnas gal vėl visus pra pinės žaidynės, norėdamas su
spausdino „Kauno diena" apie Jonas sutiko, tačiau dėl lietu džiugins Lietuvos rekordu, šį taupyti pinigų Lietuvos Tauti
ŠALFASS-gos sportinio buvusį čikagietį sportininką ir viškų biurokratinių barjerų kartą j a u tvirtai įrašytu į re niam olimpiniam komitetui.
Kuomet su šiuo sporto entu
Remigijų jam teko patirti nemažai var kordų knygą.
š a u d y m o k o m i t e t a s sporto darbuotoją
Šioje
vietoje
tikrai
norisi
ziastu
teko bendrauti per II
Gašką, dabar dirbantį Lietu go, kol įsigijo mūsų šalies pi
pasidžiaugti
Jono
Motiejūno
ir
Lietuvos
tautinę olimpiadą
vos prezidentūroje sporto, j a u  liečio pasą, kuris suteikia tei
nimo, aukštojo mokslo ir infor sę dalyvauti Sidnėjaus olim jo brolio Tomo, kuris šiuo me prieš dvejus metus Kaune, jis
macijos technologijos konsul pinėse žaidynėse. Manau, šis tu, deja, dėl sužeidimo d a r ne man paliko puikų įspūdį,
tantu.
bėgikas neapvils sporto kara gali atstovauti Lietuvai, troš panašiai kaip ir jo brolis To
I Clevelando LSK „Žaibo" skaičiaus ir pageidavimų.
kimu padėti Lietuvos sporti mas. Jiedu, o taip pat ir tose
Šis
Amerikoje
chemijos lienes gerbėjų per būsimą
kviestinis lauko teniso turny
Amžiaus klasifikacija — pa
ninkams kuo geriau pasirody žaidynėse dalyvavęs tarptau
olimpiadą".
ras 2000 m. rugsėjo 23 ir 24 d. gal žaidėjo amžių 2000 m. mokslus baigęs ir šioje srityje
ti tarptautinėse varžybose ir tinės klasės Amerikos lietuvis
nemaža nuveikęs vyras lygia
Čia
minimas
straipsnis
vyks Lakeland Community gruodžio 31 d.
olimpiadoje. Tas, žinoma, j a m sportininkas Tomas Pūkštys
grečiai reiškėsi ir lietuvių „Kauno dienoje" yra iliustruo
College, Main Campus teniso
kainuoja daug pinigų, praran man atrodė kaip tikri Ame
Dalyvauti kviečiami visi lie
aikštėse, 7700 Clocktovver tuvių kilmės žaidėjai. Kiekvie sporto veikloje — pradžioje, tas Remigijaus Gaškos ir Jono dant aukštą atlyginimą darbo rikos lietuvių sporto ambasa
Drive, Kirtland. Ohio, tel. 440- nam žaidėjui leidžiama daly kaip aktyvus sportininkas, o Motiejūno bendra nuotrauka, vietėje, perkant kelionės bilie doriai.
953-7000 (netoli 1-90 ir Rt. vauti nedaugiau kaip 3-se vėliau — kaip sporto darbuo kurioje šie vyrai yra labai tus į Lietuvą. J o n a s su tėvų
E. Sulaitis
tojas, taip pat rašęs ir „Drau linksmai nusiteikę.
306 sankryžos). Esant blogam rungtyse.
go" dienraštyje. Po Lietuvos
orui. varžybos gali būti perkel
Žaidimu pradžia: Šešta nepriklausomybės
atkūrimo
Bėgikas J o n a s
tos į vidaus patalpas: Club dienį, rugsėjo 23 d., 10 vai.
Gaška
buvo
paskirtas
Lietu
Motiejūnas
džiaugiasi
Ultmate (buvęs Riverview). ryto. Žaidėjai
registruojasi vos Tautinio olimpinio komite
L
i
e
t
u
v
o
s
p
a
s
o gavimu
34650 Melinz Pk\vy. Eastlake. nuo 8:30 v.r.
to atašė Amerikoje ir čia daug
Ohio. tel. 440-951-4016 (netoli
The F o r t r e s s , Frankenmuth, Michigan
Išankstinė
registracija padėjo Lietuvos
sportinin
Kaip j a u buvo minėta, Lietu
Rt. 2 ir Rt. 91 sankryžos).
2000 rugsėjo 1-3 d i e n o m i s
atliekama iki rugsėjo 22 d. kams, dalyvavusiems
1994 vos didieji sporto pareigūnai
R e n g ė j a s : ŠALFAS sąjunga
Šio turnyro rėmuose numa imtinai, pas turnyro vadovą, metais Atlantos olimpinėse
buvo nutarę iš Lietuvos olim
toma įvykdyti ir 2000 m. Vid. šiuo adresu: J u r a s Palukai žaidynėse.
P r a v e d ė j a s : Detroito LSK „KOVAS"
pinės rinktinės išbraukti vie
Vakarų sporto apygardos pir tis, 29451 Eddy Rd., WilDalyvavo
127
žaidėjai iš: De- Čikaga; III v. Vitas Rugienius
Kadangi dabartinis Lietuvos ną geriausiųjų bet kada Lietu
menybes.
loughby Hills, OH 44092;
troito
(45),
Čikagos
(41), To (187), Detroitas; Low net Algi*
prezidentas Valdas A d a m k u s voje bėgusių 400 metrų nuoto
P r o g r a m a : Vienetai — vy tel. 440-944-8487 namų; Eronto
(25),
Clevelando
(11), Zaparackas (142), Detroitas.
buvo jo studijų dienų d r a u g a s , lio specialistą — Amerikos lie
rų (neriboto amžiaus), vyrų mail: jurasjuras@aol.com
Los
Angeles
(2),
Baltimorės
tai Gaška pagelbėjo j a m rinki tuvį Joną Motiejūną. Tačiau
Senjorų II k l a s ė — I vieta
senjorų (45 + metų), vyrų ve
Papildomas ryšys: Algis
minės kampanijos metu Lietu čia įsikišus prezidentūros pa (2) ir Hamiltono (1).
—
Romas Šimkus (183), To
teranų 65 + m.'. jaunių gimę Gudėnas. tel. 216-481-0465;
Pirmenybės buvo pravestos rontas; II v. Vytas Vaitkus
voje. Po to Gaška norėjo grįžti tarėjui Remigijui Gaškai, šis
1982 m. ir vėliau), moterų E-mail: linrik@stratos.net
Amerikon, tačiau pats prezi vyras pagaliau gavo Lietuvos per dvi dienas ir laimėtojai (190), Čikaga; III v. Arvydas
(neriboto amžiaus.. Dvejetai
Susidomėję
žaidėjai,
dėl
dentu išrinktas Valdas Adam pasą, kas jam a t i d a r ė vartus į nustatyti iš 36 skylių rezul Karas (193), Čikaga; Low net
— vyrų. moterų, mišrus I neri smulkesnių informacijų, pra
kus pakvietė jį pasilikti Lietu Sidnėjų, nors jam žinoma, irgi tatų. Taip pat buvo varžybos Vytautas Raguckas (142), Det
boto amžiaus;, vyrų senjorų šomi kreiptis į Jurą Palukaitį
voje ir talkinti prezidentū reikėjo įvykdyti ir olimpinę ir dėl ilgiausio sviedinuko nu- roitas.
45 + m.i. Rungčių skaičius ir ar Algį Gudėną!
normą, bet šią kliūtį jis jau ge mušimo arčiausia skylės ir
roje.
Moterų A k l a s ė — I vieta
amžiaus apribojimai gali keis
LSK „Žaibo" lauko
senjorų „Amžinos jaunystės"
Šalia daug įdomių klausimų rokai anksčiau buvo įveikęs.
—
Roma Stverek (187), Či
tis priklausomai nuo dalyvių
t e n i s o sekcija
Čia norisi pacituoti šio Ame varžybos.
ir atsakymų į juos, šioje vie
kaga; II v. Darija Povvell (193),
toje skaitytojus norėtume su rikos lietuvio pareiškimą po
Torontas; III v. Yolanda To„LITUANICOS" FUTBOLO
REZULTATAI
pažindinti su vienu iš jų, kuris Baltijos šalių lengv. atletikos
masic (194), Torontas; Low
PIRMENYBIŲ TVARKARAŠTIS
pirmenybių, kuriose jis antrą
skamba taip:
Masterių klasė: I vieta — net Irene Kymantas (151), To
„Girdėjau, kad jūsų pastan kartą iš eilės laimėjo pir Stan Podsedecki (158), Toron rontas.
..Lituanicos" 'amerikiečių ir „Rams") ir spalio 22 d. (prieš
gų dėka Lietuvos olimpinėje mąsias vietas. J o n a s čia teigė: tas; II v. Tomas Vaitkus (161),
futbolo lygoje žinoma „Liths" ..Spartą"). Paskutinis susitiki
Moterų B k l a s ė — I vieta
„Man sma^u, kad pagaliau Čikaga; III v. Ed Salem (162),
delegacijoje atsirado ir Atlan
vardui vyrų futbolo vienuolike mas bus spalio 29 d. Serbian
—
Rita Polteraitis (208), De
toje gyvenantis kompiuterių turiu Lietu.os piliečio pasą, Clevelandas; Lovv net Viktoras
2000-2001 metų pirmenybių Center aikštėje prieš „Centroitas;
II v. Irena Kleiza
specialistas Jonas Motiejūnas, vilkiu gražia Lietuvos olim Memenąs Jr. (155), Detroitas.
susitikimus
..Metropolitan trum Sport".
(215),
Čikaga;
III v. Rita Ka
kuris greitai bėga 200 ir 400 pinės rinktinės sportine ap
Vyrų A klasė — I vieta — ras (216), Čikaga; Lovv net NiRugsėjo mėnesį rungtynių
Soccer" lygos I divizijoje pra
metrų?" Štai Gaškos atsaky ranga ir esu jos pilnateisis
dėjo rugpjūčio 27 d. Tuomet pradžia — 3 vai. p.p., o spalio
narys. Prieš startą tikėjausi Alen Dante (159), Detroitas; II jolė Simokaitis, Čikaga.
mas į jį:
v. Saulius Petrulis (164), De
namų aikštėje, Lemonte. buvo men. — 2 vai. p.p.
J a u n i ų k l a s ė — I vieta
— Manau, j u m s pateikta ne pagerinti Lietuvos rekordą troitas; III v. Vidas Germinas
įveikta ..Pegasus" komanda 3Kaip matome iš šio tvarka
Paulius
Dagys (189), Čikaga.
visiškai tiksli informacija. Aš šioje rungtyje, tačiau, nepai (173), Čikaga; Lovv net Mike
2
raščio, paskutinis susitikimas
„Amžinos
jaunystės" —
tik šiek tiek padėjau Jonui pa sant akivaizdaus pranašumo, Podsedecki (153), Toronto.
Po savaitės pertraukos (dėl bus žaidžiamas dieną po „Li
Stan
Podsedecki
(79-amžius),
tekti į mūsų rinktinę. Prieš šlapias stadiono takas man
Vyrų B klasė — I vieta Ju Torontas.
Darbo šventes), pirmenybinės tuanicos" klubo auksinio jubi
trukdė
dar
greičiau
bėgti
negu
pora metų jis su broliu Tomu,
lius Ringus (179), Čikaga; II v.
rungtynės vel tęsiamos sek liejaus minėjimo-pokylio, ku
Vyrų k o m a n d i n ė s I vieta
kuris šiuo metu susižeidęs, tikėjausi. Be to, starto išva
Darius Marijošius (187), To — 1,020 Gross smogiais, De
madienį, rugsėjo 10 d. Bus ris vyks spalio 28 d. vakare
karėse
buvau
lengvai
apsi
pasiekė gerų rezultatų šiose
rontas; III v. Vaidotas Vai troitas: Alen Dante, Saulius
rungtyniaujama vel Lemonte. PL centro didž. salėje.
distancijose per Lietuvos II nuodijęs. Vis dėlto tikiuosi ge
čiūnas
(187), Torontas; Lovv Petrulis, Viktoras Memenąs,
aikštėje prie PL centro. Mū
Vietas į šį neeilinį pokylį už
tautinę olimpiadą. Maždaug riau pasirengti olimpiniam
siškių varžovas ..Zirinski" ko sisakyti reikia dabar, skambi
net
Medardas
Karalius (149). Jr., Ipolitas Janušis, Leonas
prieš metus, šalies lengv. atle startui. Kaune — puikus sta
manda
Čikaga.
Savanas, Algis Petrulis, Vitas
nant Laimai Glavinskienei,
tikos federacijos atstovai, ne dionas, gero- sąlygos treniruo
Rugienius, Robertas JanukaiVyrų
C
klasė
—
I
vieta
—
Rugsėjo 17 d. toje pačioje telefonu (630) 323-6302.
turėdami šiose distancijose tis'*.
David Raguckas (173). Detroi tis, Algis Rugienius, Jr.
vietoje įvyks ir trečiasis susi
E.Š.
Čia reikia pasakyti, jog kiek
tikimas 'prieš „Celtics"'. Po to
Vyrų k o m a n d i n ė s II vieta
anksčiau
Kaune vykusiose tas; II v. Viktoras Piksrys
trejos rungtynės išvykoje: rug
(191),
Čikaga:
III
v.
Sigitas
—
1,041 Gross smogiais, Či
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENŲ
Lietuvos lengvosios atletikos
sėjo 24 d 'prieš FC „United"!,
Vaznelis
(194),
Čikaga;
Lovv
kaga
I: Tomas Vaitkus, Rytas
pirmenybėse. J o n a s buvo pa
PENKTASIS GOLFO TURNYRAS
spalio 1 d. 'prieš „Highlannet
Juozas
Šileika
(149),
To
Kleiza,
Steve Balta, Justinas
rodęs Lietuvos rekordą 400 m
ders"). spalio 8 d. 'prieš
rontas.
Sadauskas, Julius Ringus, ArPenktasis atviras Kaliforni vakariene, 7 vai. vak., kurios
„Lions"; Iš šios serijos pirmo jos Lietuvių dienų golfo turny metu laimėtojams bus įteikia
Vyrų D klasė — I vieta — nie Janickas, Arūnas Dagys,
sios ir trečiosios rungtynes ras š.m. rugsėjo 25 d. vyks En- mi apdovanojimai. Dalyvavi
Petras Vaičiūnas (202), Toron Al Žvinakis, Vytas Vaitkus.
bus žaidžiamos Serbian Cen- cino Balboa Golf Complex, mas turnyre — 35 dol. asme
tas; II v. Linas Gylys (211),
Vyrų k o m a n d i n ė s III vie
ter aikštėje — Lake Villa Encino, CA. Ši vieta yra pasie niui. Dalyvavimas vakarienė #1. West Holyvvood, CA 90046. Čikaga: III v. Linas Balaišis ta — 1,076 Gross smūgiais.
miestelyje netoli \Vi>consin kiama važiuojant 101 Free- je taip pat 35 dol. asmeniui. Čekius rašyti: CLGC. Infor (213). Torontas; Lovv net Vy Torontas: Stan Podsedecki,
valstijos sienos, o antrosios vvay iki 405 Freevvay san Bilietai įsigyjami iš anksto macijai kreiptis į: KTRONICS, tautas Baukys (157), Detroi Darius Vaičiūnas, Mike Pod
Burbanke (Čikagos pietvaka kryžos, tada pasukus 1 mylią į pas Kalifornijos Lietuvių golfo tel. 323-656-4843. Kvieč ; ami tas.
sedecki, Vaidotas Vaičiūnas,
riuose!. 7700 So. N'arraganset. Vakarus ant Burbank Blvd.
Senjorų I klasė — I vieta Darius Marijošius, Ron Joni
klubo pirmininką Kęstutį Ka- visi, iš arti ir iš toli.
Tada vel dvejos rungtynes
Turnyras prasidės 12 vai. vecką/Larry Kay from LA, Kalifornijos L i e t u v i ų golfo Ipolitas Janušis (169), Detroi kas, Paul Stauskas, W. Ubeiklubas tas; II v. Steven Balta (171), ka.
Lemonte: >p;ilio 15 d 'prieš vidudienį. Turnyras baigsis 1210 North Orange Grove Ave

II Pasaulio Lietuvių sporti
nio šaudymo varžybos vyks
2000 m. rugsėjo 21-24 d.. Ha
miltono Lietuvių medžiotojų ir
zūklautojų klubo ..Giedraitis"
šaudykloje. Rengia — ŠALFASS-gos sportinio šaudymo
komitetas ir Hamiltono LMŽK
„Giedraitis". Programoje —
stendinio (Trap) šaudymo var
žybos.
Varžybų t v a r k a r a š t i s :
Rugsėjo 21 ir 22 d., nuo 10
v.r. iki 4 v. p.p. — treniruotė.
Rugsėjo 23 d. — Dalyvių
registracija — nuo 9 v.r. iki 11
v.r.
Varžybų pradžia: 10 v.r. —
16 jardų po 100 šūvių.
1 v. p.p. — „Handicap" po
100 šūvių.
Rugsėjo 24 d. — Varžybų
tęsinys: 10 v.r. — 16 jardų po

APIE GAŠKĄ IR J. MOTIEJŪNĄ
LIETUVOS SPAUDOJE

LAUKO TENISO TURNYRAS
CLEVELANDE

SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
GOLFO PIRMENYBĖS

EUQ0£C. DECKER, DOS. P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL

Tel. 70*422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625S.7WhAv».,HtetoiyH«e,IL
T f t (706) 596-8101
Valandos pagal Susitarimą

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chieago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hictory His, IL
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave.

T * (706) 50*4066

Valandos pagal susitarimą
BXMJNDĄSVQNAS>MJ)*S.C.
Specialybe - Vioaus ligų gydytojas
Kabame RatuvUfcsj
6918W.ArcharAva.StS.5lr6
Chieago. IL 60638

TaL77»-i
valandos pagal

ARAS2UOBA.M.D.
AKIUUGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 6043&
Tel. 815-741-3220

Vyrų komandinės Low
n e t — 947 Gross smūgiais,
Clevelandas; Ed Salem, Mark
Salem, Edis Blumentalis, Al
gis Nagevičius, Milan Kapel,
Gediminas Puškorius, VValter
Pu&korius, Walter Žiedonis,.
Rimas Žiedonis.
M o t e r ų k o m a n d i n ė s I vie
ta — 829 Gross smūgiais,
Čikaga; Roma Stverek, Aldo-;
na Vaitkus, Irene Kleiza, Rita
Karas, Nijolė Simokaitis, Geri
Dauskurdas, Anne Antonaitis.
M o t e r ų komandinės II
v i e t a — 843 Gross smūgiais.
Torontas; Darija Povvell, Yo
landa Tomasic, Irene Kyman
tas, Sylvija Gaidauskas, Auš
ra Pleiriys.
Moterų komandinės III
v i e t a — 905 Gross smūgiais,
Detroitas: Rita Polteraitis,
Leslie Kulikauskas, Davvn
J u š k a , Daiva Rugienius. Vida
Orentas, Patricia Kulikaus
kas.
I l g i a u s i a s smūgis Vyrų
M a s t e r s — Mark Salem. Cle
velandas.
I l g i a u s i a s smūgis Vyrų ir
J a u n i ų — Darius Marijošius,
Torontas.
I l g i a u s i a s smūgis Moterų
— Rita Polteraitis. Detroitas.
Arčiausiai prie vėliavėlės
Vyrų — J o n a s Valaitis,
Čikaga.
A r č i a u s i a prie vėliavėlės
Moterų — Nijolė Simokaitis.
Čikaga.
Algis R u g i e n i u s
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TRYS IŠEIVIJOS BANGOS

Danutė

ANTANAS (TONY) M A Ž E I K A
lu, kad pradžioje buvo t a m
tikrų nesklandumų, bet bend
ras d a r b a s dėl Lietuvos lais
vės niekad nesustojo. Net di
dysis antrosios bangos projek
tas, Lietuvių Bendruomenės
įkūrimas, be pirmosios bangos
talkos būtų įklimpęs. Abiejų
bangų patriotai petys į petį
dirbo dėl rezoliucijos HCR 416
ir „Baltų laisvės dienos" JAV
Kongrese patvirtinimo.
Kaltinti „dypukų" bangą,
kuri atgaivino ir į aukštą lygį
pakėlė Amerikos lietuvių kul
tūrinį, visuomeninį ir politinį
gyvenimą, mažiausiai yra ne
sąžininga. Priekaištus būtų
galima daryti tik tai tos ban
gos daliai, kuri iškėlusi „veidu
į Lietuvą" šūkį, nugarą atsuko
Lietuvos valstybinei nepri
klausomybei. Bet ir pirmoji
banga turėjo raudonųjų, kurie
buvo atviri Lietuvos nepri
klausomybės priešai.
Būtų galima cituoti daugiau
įniršio prieš „dypukų" bangą
pavyzdžių. Bet jie. nieko nauja
nepasakytų. Ir ateičiai „Lietu
vos r y t a s " „nuo tautos kamie
no atskilusiai emigracijai" po
zityvios rolės nebenumato. J i
nepasinaudojo VLIKo pavyz
džiu n u t r a u k t i veiklą. D a b a r
nebežino, ką daryti. „Lietuvos
rytas" t a r s i daro prielaidą,
kad „bent j a u teoretiškai Lie
tuvai ir pačiai išeivijai t u r ė t ų
būti svarbi ir lietuvių išeivijos
parama, m ū s ų šaliai siekiant
narystės NATO ir Europos
sąjungoje". Bet tuoj p a t ir šią
veiklos sritį paneigia:
„Tačiau, įvertinus realiai pa
dėtį, tektų pripažinti, jog šiuos
uždavinius gali išspręsti tik
Lietuva, jos diplomatija. Išei
vija... n e t u r i nei jėgų, nei gali
Gal „dypukai" pasipūtę, nes mybių, i š esmės pakeisti šio
%,4jjat»rialmiu požiūriu j neblo- proeesotendencgų".
Prie šio klausimo noriu su
' gai apsirūpinę t Anaiptol! J i e
jau tokie buvę, kai atvyko stoti ne tik todėl, k a d jis Lie
Amerikon": „Prieškario emig tuvai labai a k t u a l u s , bet kad
racijos karta (pirmoji banga) ir teoretiškai bei praktiškai
taip pat nepamėgo pokarinės esu su j u o gerai susipažinęs.
— vadinamųjų „dypukų", — Nuo 1965 m., kai organiza
vome demonstracijas Vašing
-tvirtina straipsnio autorius.
Patikėjus tokiu antrosios tone ir „Žygį į J u n g t i n e s Tau
bangos aptarimu, galėtum tas", iš tos veiklos lauko nesu
klausti, ar kuriam pasaulio pasitraukęs iki šiol. Amerikiekampe yra didesnių nenau tiškoje demokratijoje valdžia
dėliu; už II pasaulinio karo nedaro didesnių sprendimų,
pabėgėlius? Esu trečios kartos negavusi iš krašto piliečių
lietuvis. Tėvai šimtmečio pra mandato. Visuose valdžios ly
džioje gimę Amerikoje. Mano giuose ryšiams su visuomene
vaikystėje antroji banga pa yra specialūs žmonės. Ketve
siekė Ameriką ir aš ją puikiai rius m e t u s tokiose pareigose
pažįstu. Su savo bendraam prie prezidento Ronald Reažiais, gimusiais Amerikoje ir gan buvo „specialus preziden
karo pabėgėliais, gan anksty to asistentas" Linas Kojelis.
voje jaunystėje įsitraukiau į Tokie pareigūnai yra senato
rezistenciją. Tarp atvykusiųjų rių ir Kongreso narių štabuo
pasitaikė ir tokių, kuriais ne se. Tautos nusiteikimus vyk
buvo galima didžiuotis, bet abi domoji valdžia, prezidentas ir
pirmąsias bangas rišo patrio vyriausybė, patiria per tautos
tizmas ir rezistencinė kova dėl rinktą Kongresą. Pirmoji ban
Lietuvos laisvės. Visai norma ga, vykdydama Lietuvos lais-

Neseniai Vilniuje įvyko Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
X seimas, ir platesnių to sei
mo komentarų spaudoje nete
ko matyti. Prieš pat seimą,
rugpjūčio 18 d., didžiausias
Lietuvos dienraštis „Lietuvos
rytas" seimo tema paskelbė re
dakcinį straipsnį „Laiko ženk
lai". Straipsnyje kalbama apie
tris pagrindines Šiaurės Ame
riką pasiekusias Lietuvos išei
vių bangas: pirmoji — emig
rantai iki II pasaulinio karo,
antroji — karo pabėgėliai,
tremtiniai, „dypukai", ir tre
čioji — dabartiniai legalūs ir
nelegalūs imigrantai.
Tame straipsnyje daug įvai
rių faktų, teigimų, siūlymų.
Jie visi labai nevienareikš
miai: dauguma iškraipyti ir
net nesvarstytini, tik vienas
kitas, tarsi pripuolamai, ne
prasilenkia su tiesa.
t : Juodos spalvos nepagailima
antrajai, „dypukų", bangai.
Straipsnyje teigiama, kad jie
„pasipūtė ir iš aukšto žiūri į
bet kokius darbus dirbti pasi
rengusius naujosios bangos
lietuvių emigrantus"; juose vy
rauja „sunkiai slepiama panie
ka kitaminčiams"; jie mėgsta
pasigirti, kad „sugrįžo į Lie
tuvą dirbti ministrais, Seimo
nariais, generolais, patarėjais
ir .diplomatais"; J i e trukdo
(trečiajai bangai) įsitraukti į
lietuvių bendruomenės gyve
nimą". Kalbėdamas apei neti
kusius „dypukų" kartos dip
lomatus, ministrus, pulkinin
kus, patarėjus, straipsnio au
torius, be abejo, pirštu rodo į
Dambravą, Dudėną, Kronkaitį, Mieželį ir kitus preziden
tūroje dirbančius išeivijos lie
tuvius.
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Tuo ne tik buvo įver
tinta Broniaus svari parama delegatams, jiems rodo
mas dėmesys, bet ir pažymėta jo nesavanaudiška
meilė Tėvynei, nuoširdus patriotizmas.
Išvykstančių delegatų B. K Balutis prašė neužlai
kyti ir atsiųsti visus pinigų gavimo Vilniuje čekius.
Juos būtina įteikti aukojusiems pinigus, informuojant
apie jų pinigų patekimą pagal adresą. Be to, ragino de
legatus, grįžus į Lietuvą, tuojau pradėti Tautos namų
statybą, o apie darbų eigą nuolat informuoti išeiviją.
Kadangi šis klausimas jau pakankamai sujudintas
Amerikoje, tai, anot Broniaus, nebus sunku tęsti aukų
rinkimą ir sistemingai teikti piniginę paramą staty
boms.
Skatindamas tolimesnį aukojimą, redaktorius sugal
vojo „Lietuvoje" spausdinti vadinamųjų „narių labda
rių", t.y. tų, kurie aukoja nemažiau kaip 100 dolerių,
vardus ir pavardes, gyvenimo aprašymus. Net jiems
įteikti specialius diplomus. Labdariais galėjo būti ne
tik atskiri asmenys, bet ir organizacijos. Iki 1914 metų
vidurio tokių labdarių atsirado 67 pavieniai žmones ir
23 organizacijos. Iš viso aukotojų skaičius siekė 6,000

Bindokienė

Susirinko ir milžinai,
ir nykštukai
Šios savaitės viduryje New bių vadų būryje, be abejo,
Yorkas tapo šeimininku dau atneša nemažą pasitenkinimą.
Tačiau ši Jungtinių T a u t ų
giau kaip 150 pasaulio valsty
bių vadų, suvažiavusių iš konferencija turi dvejopą tiks
pačių didžiausių, turtingiau lą — oficialų ir neoficialų (pas
sių ir galingiausių, ir pačių tarasis galbūt yra net svarbes
„nesvarbiausių" mūsų plane nis). Kaip iš anksto skelbta,
tos šalių į Jungtinių Tautų visas tas būrys valstybių vadų
dutūkstantųjų metų konferen arba jų delegatų suvažiavo ne
ciją. Visi atvyko su vienodu vien „save parodyti ir kitų
bagažu: išsakyti tai, kas la pažiūrėti", po to kartu nusifo
biausiai šiuo metu rūpi. Vi tografuoti ir vel — iš dalies su
siems skirta tas pats laiko 6ar- tuo pačiu bagažu — keliauti
pelis, nepaisant, kiek svarbių namo. Pagrindiniai tikslai:
reikalų reikia išdėstyti. Žino kalbėti apie pačius didžiau
ma, „milžinams" kaip JAV ar sius šiuolaikinius rūpesčius,
Rusija, visuomet atrandama gresiančius mūsų planetai. Vi
papildomo laiko, bet „nykštu s u r jie tie patys, nepaisant,
kai" turi pasitenkinti vien pa kiek valstybe turi gyventojų,
kokiomis ginklų atsargomis a r
sirodymu didžiųjų tarpe.
Po sėkmingos Illinois lietuvių respublikonų geguir.es rugpjūčio 27 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės:
Vis tik kai kurių valstybių gyventojų nedarbo procentais
Vytautas Jasinevicius, Rima Sell, Regina Andrį ,-uskiene. Kazimieras Oksas, Birute Vindašienė, Mindaugas vadai atreipia į save dėmesį. gali pasididžiuoti.
Baukus, Anatolijus Milanas ir Pranas Jurkus.
Tarp jų šį kartą yra Kubos FiPagrindiniai rūpesčiai yra
del Castro, kuris atvyko iš AIDS epidemija, skurdas, ko
VERSLININKAI APIE NUOSAIKIUSIUS
sakyti nuoskaudas, daromas va su narkotikų prekyba ir
vinimo darbą, daugiau veikė
jo
tautai, kai turtingosios val vartojimu, be to, vis labiau pa
per vykdomąją valdžią: prezi
KONSERVATORIUS
stybės boikotuoja jos gami sireiškiantis klimato atšili
dentą ir vyriausybę. Leonar
Buvusio
konservatorių tesnės G. Vagnoriaus vyriau- nius, varžo turizmą ir kitaip mas, nors ne visi tai dar nori
d a s Valiukas (iš antrosios
verslo at- „baudžia dėl ideologinių įsiti pripažinti.
bangos) laisvinimo strategiją premjero Gedimino Vagno- sybės politiką
pakeitė. J o įkurtas Rezoliuci riaus vadovaujama Nuosai- žvilgiu, R. Jasinevicius pa- kinimų". Ar kas šio seno ko
Antrinis suvažiavimo tiks
joms remti komitetas savo kiųjų konservatorių partija sakė: „G. Vagnoriaus pastan- munisto žodžius priims už
las
— bent diskutuoti, jeigu ir
„tikrą
pinigą",
ar
iš
jų
tik
tikslo siekė per tautos valiai skelbia, jog Seimo rinkimuose gas versle mes jausdavome
atstovaujantį Kongresą. Kai ji siekia bendradarbiauti tiek savo kailiu per „žiaurias akci- nusišypsos į saują, Castro per nebus rasta išeitis, kaip su
įkūrėme Amerikos Baltų lais- su darbininkų, tiek ir darbda- jas", kitus dalykus. Asme- daug nejaudina. J a m svarbu, stiprinti JT veiklą ir padaryti
vės lygą, laikėmės tos pačios vių organizacijomis.
niškai aš išgyvenau neigiamą kad bus matomas ir girdimas, ją veiksmingesne, gesinant
karinių
konfliktu
strategijos ir laimėjome „Baltų
Penktadienį Seime spaudos tos valdžios poveikį. Jeigu o jo atvaizdas švystelės ir ne įvairius
gaisrus,
nuolat
pasireiškian
laisvės dieną".
konferencijoje NKS rinkimų paskelbdavo kokią nors akciją, kenčiamosios Amerikos, ir Ku
Lietuvos patekimas į Euro- štabo vadovas Stasys Šedba- aš žinojau, jog po trijų dienų bos, ir kitų pasaulio kraštų čius tai viename, tai kitame
žemyne. Iki šiol JT pajėgų pa
pos Sąjungą, o ypač į NATO, ras žurnalistams pristatė po- pas mane ateis tikrinti mo- televizyos ekranuose.
iš pagrindų priklauso nuo tencialių partnerių Seimo rin- kesčių inspekcija".
Daug dėmesio susilaukė ir stangos nebuvo labai sėkmin
Amerikos nusistatymo. Tą nu- kimuose atstovus — Vilniaus
Konfederacijos
prezidiumo Rusijos prezidentas Vladimir gos: pastarojo dešimtmečio bė
sistatymą
mums
teigiama miesto ir apskrities versli- narys Ričardas Anusauskas Putin. J a m šis J T suvažia gyje J T buvo įsivėlusi į 20
„pasaulio taikdario"
linkme pakreipti gali krašto ninku darbdavių konfederaci- bandė sušvelninti kritiką, sa- vimas yra pirmasis, todėl tokių
vaidmenų,
kurių didžioji dalis
piliečiai. Lenkija, Vengrija ir jos prezidentą Rimvydą Jasi- kydamas, jog kai kurie mo- svarbu išspausti kiek galima
baigėsi nesėkme. Tad čia
Čekija tą procesą teisingai su- nevičių bei konfederacijos pre- kesčių inspektoriai „persi- naudos ir sustiprinti tiek savo
sprendimus bus kur kas sun
p r a t o ir savo išeiviją Ameri zidiumo narį Ričardą Anu- stengdavo' vykdydami savo J paties, tiek Rusijos įvaizdį. O
kiau padaryti.
tas įvaizdis po pastarųjų įvy
koje labai paveikiai į tą pro sauską. ^Verslininkai pagyrė užduotis.
Visų pirma JT neturi pa
kių — „Kursk" nuskendimo,
cesą įsuko. Teisingą patarimą NKS nuostata? kurti darbo
NKS atstovas spaudai Albi
tuo reikalu Lietuvos valdžiai vietas ir ginti nacionalinį nas Pilipauskas, gindamas G. gaisro televizijos bokšte Mask kankamai lėšų įgyvendinti vi
davė šiomis dienomis Vilniuje verslą, tačiau sukritikavo bu Vagnoriaus vykdytą politiką, voje, sprogimų, siejamų su or sas norimas programas, per
apsilankę Amerikos Užsienio vusio Gedimino Vagnoriaus teigė, jog kai kurių „uolių" ganizuotų nusikaltėlių veiks mesti ir išlaikyti savo tal
reikalų, Krašto apsaugos ir vyriausybės vykdytas „žiau mokesčių inspektorių veikla mais ir niekad nebaigiamo kininkų pajėgas ten, kur la
karo Čečėnijoje — yra nekoks. biausiai reikia. Antra. JT va
biudžetinių lėšų
skirstymo rias akcijas".
buvo savotiškas bandymas
Paprašytas
apibūdinti
anksPaskutinius dėmesio trupi dovybė tuos „gaisrus" mėgina
(apropriacijos) Kongreso komi
„sukompromituoti" tas akci
nius
stengiasi susirinkti ir gesinti pasyviais veiksmais,
tetų
svarbiausi
patarėjai:
jas.
JAV prezidentas, sparčiais vengia karinių priemonių pa
„Lietuvių ir lenkų bendruo išpučiamas realiai jų daromų
Kol kas Vilniaus verslo žingsniais artėjant jo kadenci naudojimo, nors kartais tai
menės Amerikoje gali padėti nusikaltimų mastas".
darbdavių
konfederacija netu jos vakarui. Kai naujo prezi vienintelis būdas sudrausmin
s u k u r t i reikiamą politinę at
Ir vėl už šiurpą keliantį
ri
jokių
konkrečių
susitarimų dento
rinkimų
kampanija ti bekariaujančius, sustabdyti
mosferą, padėsiančią Lietuvai bolševikmečio palikimą kalti
su
NKS
dėl
paramos
rinkimų
karštėja ir Amerika pasisuka į nekaltųjų žudynes ir sugra
siekti narystės tarpatlantinėje namas ne komunizmas, bet
kampanijai.
ateitį, prez. Bill Clinton ne žinti taiką.
(NATO) sąjungoje".
kovotojai prieš komunizmą. Ir
R.
Jasinevicius
pabrėžė,
jog
lengva priima mintį, kad jis —
Verta pastebėti, kad New
„Lietuvos rytas" skriaudžia susidaro įspūdis, kad išeivijos
konfederacija laikosi nuosta j a u praeitis. Todėl ir dažnos Yorko miestas nedaug dė
muoju išeivių šeimos broliu pirmąsias bangas „Lietuvos
tos neremti atskirų partijų, diplomatinės kelionės į už mesio skiria visam tam mar
laiko trečiąją bangą — pasta rytas" juodina ne dėl to, kad
bet remti partijų programų sienį (net į tokius kraštus, kur gam suvažiavimui, o kai kurie
rojo dešimtmečio
Lietuvos „neturi jėgų, nei galimybių"
dalis,
skirtas verslui. Jis sakė, anksčiau kojos nekeldavo), ir jo gyventojai tiesiog reiškia
imigrantus: „1944 metų emi padėti Lietuvai įstoti į Euro
jog
konfederacija
svarstys, ar spaudimas Izraelio bei palesti nepasitenkinimą, kad nuolat
g r a n t a m s nepriimtini, nes yra pos Sąjungą ir NATO, bet kad
paremti NKS, jei ši paruoš niečių vadams pasiekti pasto sutrikdomas eismas, kai tos ar
n e tokie' kaip jie; pravar- iš esmės nusistatęs prieš įstokonkrečią „nacionalinio versli vesnį susitarimą, darosi be kitos valstybės galva su savo
džiuojami 'tarybukais' ar 'ba- jimą. Senoji išeivija, padedant ninko rėmimo" programą.
veik karštligiškos. Tad jo, kaip palyda keliauja į JT rūmus.
rakūdomis', nes esą 'kitamin- bent daliai trečiosios bangos,
Verslininkų atstovai teigė, prezidento, dalyvavimas šioje Žinoma, niujorkiečiai patogiai
čiai' "; „išankstinės neigiamos turi jėgos ir unikalių galimy
jog dėl nelygios konkurencijos J T konferencijoje ir galimybė pamiršta, kad JT yra geras
psichologinės nuostatos skati bių.
su užsienio verslininkais Lie dar kartą parodyti savo iš nuomininkas — miestui kas
n a plisti g a n d u s apie ypatingą
„Lietuvos ryto" užimta pozi
naujųjų lietuvių emigrantų cija šiuo klausimu nėra klai- tuvai gresia prarasti naciona- kalbą, pasisukioti Amerikos met atneša per 3 milijardus
palankumo siekiančių valsty- doleriu pajamų.
linį verslą.
nedorumą, polinkį nusikalsti, da, bet nusikaltimas.
(BNS)

asmenų.
Išvykus J . Basanavičiui ir M. Yčui, dar kažkiek lai
ko aukos plaukė į „Lietuvos" redakciją. 1914 m. kovo
30 d. B. K. Balutis paskutinį kartą išsiuntė į Vilnių
stambesnę sumą — surinktus 677 dolerius ir 53 cen
t u s (apie 1,302 rublius). Iš tos sumos 467 doleriai buvo
surinkti Broniaus dėdės kunigo J. Židanavičiaus para
pijoje Amsterdame. Redakcija jau neturėjo pagrindo
skatinti išeiviją aukojimui, nes Tautos namai nebuvo
pradėti statyti. Bronius dar turėjo vilčių surinkti ne
vieną šimtą dolerių, bet t a m pirmiausia reikėjo pra
dėti statybas. Be to, aukotojai reiškė nepasitenkinimą,
jog ilgai negauna atsakymo apie jų pinigų gavimą
draugijos Vilniuje. Suaukotos lėšos taip ir nebuvo pa
naudotos Vilniuje pagal jų paskirtį. Prasidėjęs Pirma
sis pasaulinis karas sunaikino banke sudėtus pinigus,
t.y. dalis neteko vertės, o kitą dalį konfiskavo bol
ševikai. Tik nedidelę sumą, apie 4,000 dolerių, vei
kėjai panaudojo, parengiant Lietuvos mokykloms ke
liasdešimt vadovėlių.
K o m p o z i t o r i a u s S. Š i m k a u s misija
1915 m. birželio 5 d. į JAV atvyko Lietuvių centrinio
komiteto Vilniuje įgaliotinis Stasys Šimkus rinkti
aukų karo niokojamos Lietuvos gyventojams. Jis iš
karto pareiškė, kad „aš atvykau ne pas partijas, bet
pas lietuvius". Tokiai pozicijai visiškai pritarė B. K.
Balutis ir jo redaguojama „Lietuva" tapo atvira S.
Š i m k a u s straipsniams bei atsišaukimams. Redakto

rius su savo šalininkais vėl mėgino, pasinaudodamas
S. Šimkaus veikla, suvienyti visus tris išeivijos fondus
— Tautos fondą, lietuvos gelbėjimo ir autonomijos
fondą bei Lietuvos šelpimo fondą — bendram veiki
mui. Tikėjosi, kad tai pavyks, nes karas gilino išeivijos
sentimentus Lietuvai. Be to, bendrai veiklai pagrindai
buvo padėti iš J. Basanavičiaus ir M. Yčo laikų, kai
katalikiška ir tautiška išeivijos dalis darbavosi kartu.
Beliko tik prikalbinti kariuosius. Dar prieš atvykstant
S. Šimkui, gegužės mėnesį „Lietuva" kritikavo aukų
rinkimo išeivijos tarpe suskaldymą ir visų reikalavo
šelpti Lietuvą, o ne savo partinius reikalus statyti j
pirmą vietą.
Birželio viduryje S. Šimkus Čikagoje sukvietė visų
trijų fondų prezidentus pasikalbėti ir aptarti bendro
darbo galimybes. Nors visi pripažino, kad reikia rinkti
aukas Lietuvai, bet galimybės dirbti bendrai nematė.
Nuo bendrų veiksmų atsisakė ne tik socialistai, bet ir
katalikai. Tik dr. J. Šliūpas. Lietuvos gelbėjimo ir au
tonomijos fondo prezidentas, pareiškė, kad tautininkai
sutinka pilnoje santarvėje darbuotis su kitais fondais.
Individualistinė socialistų ir ypač katalikų pozicija
piktino „Lietuvos" redakciją. Ji kreipėsi j lietuvių išei
vijos visuomenę, kad pasakytų savo vadams: „Užtenka
jau tų vaikiškumų! Jūs šaukėte mus vienybėn per vi
sas metų eiles. Jūs sakėte, kad 'vienybėje galybė'. Ir
dabar, kada atėjo didžiausias laikas tą vienybę paro
dyti, kada mes — lietuvių visuomenė — tos vienybės
norime, jūs nenorite mus prie jos prileisti ir atvirai,
viešai, mus visus nuo kitų traukiate". Tuo pačiu pats

B. K. Balutis, matydamas, kad aukų rinkimo reikalai
gali pakrypti neigiama linkme, pabandė sutelkti nors
tautininkus su katalikais. Pasitelkus j talką laikraščio
„Katalikas" leidėją J. Tananeviėių. jam pavyko už
megzti S. Šimkaus bendradarbiavimą su Tautos fondo
pirmininku A. Rutkausku. Tokiu būdu pasiseko išlai
kyti jau lyg ir tradicinę, bet nelabai tvirtą, sąjungą
tarp išeivijos centro ir dešiniojo sparno. Po to. S. Šim
kus savo prakalbose ragino tautiečius aukoti ir į tauti
ninkų, ir į katalikų fondus. Iki 1916 m. vasario 10 d.
jis surinko 9,361.51 dol.. iš kurių Tautos fondui teko
6.324.51 dol.
„Lietuvai" teko globoti ir ginti nuo užsipuolimu kri
tikų ne tik S. Šimkų, bet ir jį pasiuntusių „Lietuvių
draugiją nukentėjusiems del karo šelpti". Mat išeivių
tarpe kilojai priekaištai, jog iš jvairių srovių veikėju
Vilniuje sudarytoji draugija neva daugiausia šelpia
„katalikus". Tai paneigdama „Lietuvos" redakcija savo
laikraštyje dažnai talpino J. Basanavičiaus laišku
ištraukas ir A. Smetonos redaguojamo ..Vairo" straips
nius. Šioje medžiagoje atsispindėjo kaip panaudojami
suaukoti pinigai. Čikagos lietuviu suaukoti pinigai
„Lietuvos" redakcijos buvo siunčiami ne draugijai, o
tiesiog pačiam J. Basanavičiui. Juo labiausiai pasi
tikėjo JAV lietuviai.
B u l o t ų ir Ž e m a i t ė s a t v y k i m a s
JAV lietuviai socialistai taip pat rinko aukas Lietu
vos šelpimui, bet politines kovos už Lietuvos laisve
nerėmė.
Bus daugiau

•

DRAUGAS. 2000 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

LIETUVIU

S K E L B I M A I

TELKINIAI

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

BALTIMORE, MD

PARAMA RYTŲ LIETUVOS
LIETUVIŠKOMS MOKYKLOMS
Baltimores lietuviu telkinyje
yra savanoriškai susidaręs bū
relis darbininkų, kurie nuo
1992 metų Lietuva: remti yra
pasiuntę 20 taipintuvų įvai
rios medžiagos:
medicinos
reikmenų, drabužių, maisto
bei (vairių namų apyvokos
daiktų. Pirmieji trys talpintuvai buvo suaukoti Baltimores
ligoninių, tai įvairūs vartoti
įrankiai, aparatai, lovos, čiuži
niai ir kiti medicininiai reik
menys. Viena talpintuvą pa
siuntėme Vilniaus ligoninei, o
kitus du Marijampolės ligoni
nei. Likusius 17 taipintuvų
siuntėme per politinių kalinių
ir tremtiniu Vilniaus bend
rija, kuriuos jie paskirstė pa
gal siuntėjų pageidavimus.
Apskaičiavome, kad šalpa:
drabužiai, maistas ir kiti
namų apyvokos dalykai svėrė
daugiau pusės milijono svarų.
Tarp šelpiamųjų organizacijų
buvo ..Caritas". ..Kaimo vai
kai", vienuolijos ir. žinoma,
privačių asmenų giminės bei
tremtiniai. Paskutinių dviejų
savaičių laikotarpyje trys įvy
kiai paskatino mane parašyti
šį rašinį del paramos Rytų
Lietuvos lietuviškoms mokyk
loms. Pirmiausiai ..Draugo"'
rugpjūčio 4 dienos laidoje pa
sirodė straipsnis ,,Kur nevei
kia jėga. padeda klasta", rašy
tas Alfonso Petrulevičiaus, iš
rašto spėju mokytojo, dirban
čio Rytų Lietuvos mokyklose,
kuriame dėl straipsnyje iškel
tų aplinkybių neminimos nei
mokyklos, nei mokytojų pa
vardės, y
;
• Kitas straipsnis „Draugo"
Nr. 158. rugpjūčio 15 dienos
laiškų skyriuje .,Du fondai".
rašytas dr. Edmundo Ringaus
apie Tautos ir Lietuvių fondų
realią ir pageidaujamą para
mą Rytų Lietuvos lietuviš
koms mokykloms. Maždaug
tuo pačiu laiku yra gauti du
padėkos laiškai, iš Zalavo
pradžios mokyklos vedėjo Arū
no už paramą, gautą praėjusį
pavasarį. Jis. kažkur gavęs
mūsų bendradarbes Alės Kaz
lauskienės adresą, parašė jai
laišką, prašydamas
padėti
skurstančiai vieno kambario
Zalavo lietuviškai mokyklai ir
jos. mokiniams bei tėveliams.
Perskaitę tą jo prašymą subruzdome ir surinkę bei nupir
kę drabužių ir mokslo priemo
nių jiems pasiuntėme 12
dėžių, kurias jie gavo birželio
men. prieš pat atostogas. Iš tų
12 dėžių šešias surinko ir su
pakavo aukščiau minėtoji mū
sų bendradarbė Alė Kazlaus
kiene. O likusios 6 dėžės parū
pintos Lietuvių namų valdy
bos ir dirbančiųjų prie siuntų
paruošimo. Amerikos .VeteranųLiėtuvių postas surinko ir
paaukojo 10 pusmaišių įvairių
žaislu. Čia norėčiau su skaity
tojais pasidalinti ištraukomis
laiškų, kuriuos gavome iš mo
kyklos vedėjo. Rašoma:

..Mes. Zalavo pradines mo
kyklos 17 mokinių. 30 tėvelių
ir du mokytojai — Anželika ir
Arūnas, dėkojame už visas do
vanas, kurias gavome birželio
mėn. pabaigoje.
Kiek džiaugsmo visiems vai
kučiams ir tėveliams suteikėte
savo malone! Labai patiko
drabužėliai, avalyne, žaislai.
kanceliarines prekes, viskas,
viskas. Mamos, vaikučiai ir
mes. mokytojai, nuoširdžiai
dėkojame ir prašome Dievo
malonės jums ir jūsų artimie
siems. Žaislais
papildėme
žaislų kambaryje esančius du
Vilniaus krašto Zalavo lietuviškos
žaisliukus. Bet vaikučiai pra
mokytoja Anželina.
šė atiduoti neštis namo žais
liukus, tai atidavėme, sako,
kad meškiukus apsikabinę
miega. Kiek laimės kaimo vai
»
kučiams! Kitus daiktus: tuši
nukus, pieštukus, popierių,
spalvas palikome naujų metų
Vieną gražią vasaros dieną,
mokslo pradžiai, nes per va
trys mūsiškiai vaikštinėjo po
sarą viską išnaudos, o rudenį
Marąuette Parką. Vienas jų,
nieko neturės, mums reikės iš
neseniai sugrįžęs iš Kaliforni
savo atlyginimo pirkti, kurio
jos, piktinosi tenykščia žiniavos užtenka maistui, pragyve
sklaida: „Tik pamanykite, Los
nimui. Bet ką darysi, ateina
Angeles laikraščiai nieko ne
vaikai, o mokykloje mokytojas
parašė apie Lietuvos valstybės
turi kažką duoti, kad galėtų
vadovų atsilankymą". Kitas,
piešti, rašyti. Tėvai ne visada
amžiumi jaunesnis, pasakė, kad
išgali, o kartais ir nenori. Man
..Žinių kitados visi laikraščiai
labai gaila šių- vaikų ir džiau
buvo pilni apie Lietuvą ir lie
giuosi, kad jie pasirinko, mūsų
tuvius". O tretysis, pats j a u 
mokyklą, lanko mūsų tikybos
niausias, taip pasakė: „Dabar
pamokas, viskuo domisi. Ko
daugiau dėmesio rodoma re
vojame už kiekvieną vaiką, už
tesnio pobūdžio reikalams.
kiekvieną šeimą.
Tik pažiūrėkite, daug rašoma
Tai gražiai pasipuošė mūsų apie Grūto mišką ir j a m e iš
vaikučiai, mamos, tėčiai. Kla s t a t y t a s komunizmo kūrėjų
sėje ant kėdžių išdėliojome bei jų pasekėjų statulas ir ki
viską, visus sukvietėme vienu t u s sovietinį laikotarpį prime
metu ir be pykčių, be barnių, nančius rodinius".
per valandą, visi pasitardami,
Iš tiesų, pastaruoju metu re
viską išsidalino patys, mano tokai berašoma apie mūsų po
— vedėjo akivaizdoje. Aš gal litinius ir kultūrinius reika
vojau, kad bus blogiau, vi lus. Tačiau neretai galima už
siems visko trūksta, pradės tikti straipsnių apie originalu
daiktus tampyti, bet išėjo la mu išsiskiriančius reikalus.
bai gražiai, jiems pirma siun
Geras pavyzdys Viliumo Ma
ta, gal todėl visi tokie kultū linausko sumanytas ir po atvi
ringi. Visi dėkojo man ir ru dangumi įrengtas muzie
Jums. o aš prašiau namuose jus. Viename mūsų laikraštyje
su vaikais kalbėti tik lietu buvo parašyta, jog tiems, ku
viškai, nes kiti tėvai kalba riems neteko lankytis Grūto
rusiškai, lietuviškai nemoka.
miške, nederėtų reikšti savąją
Gerb. p. J., jei mums kas nuomonę. Atseit, reikia pa
dar aukotų ir jums nebūtų čiam nuvykti, pamatyti ir as
sunku bei vargo surinkti ir meniškai apčiupinėti. Kaip
atsiųsti, mes prašome parem tyčia, tąsyk Marąuette P a r k e
ti: su džiaugsmu viską priim vaikštinėję ir apie Grūto miš
sime, Lenkiu prieš jus galvą ir ką kalbėję asmenys, tik iš tolo
tariu nuoširdų ačiū. Su pagar buvo girdėję apie nuomonių
ba Arūną.-".
skirtumus sukėlusį lauko mu
Labai daug girdime, kad ten ziejų.
nieko netrūksta, visur pilna
Nepamirštama
Lietuvos
vartotų drabužių. Taip. tai tie burlaivių transatlantinė ke
sa, daug kam nereikia, bet ar lione. Nepamirštama ir diena,
daug žmonių pasuka į tokį Za kuomet burlaiviai atplaukė į
lavo kaimą, kuris yra tik kelr New Yorką. Tą dieną lūkuria
kilometrai nuo Baltarusijos vome prieplaukos pakrantėje.
sienos, o tokių Zalavų yra la Mūsų tarpe buvo keli lietuvių
bai daug. bet ten žmones net žiniasklaidos atstovai ir pora
nežino, kad yra tokios šalpos kitataučių žurnalistų. Mes,
organizacijos, kad yra kažkur lietuviai, apgailestavome ame
žmonių su didelėmis širdimis rikiečių nesidomėjimą atplau
ir labai gerais norais. Kas tik kiančiais Atlanto nugalėtojais.
rai norėtu tokias mokvklas pa Vienas amerikietis korespon
remti, aš manau, galėtų adre dentas,
supratęs
širdies
sus gauti Lietuvių Bendruo- skausmą, klustelėjo: ,Ar j ū s
žinote, kad iš Europos dažnai
atplaukia buriniai laivai?" Jis
kalbėdamas pabrėžė, kad bu
rinių laivų atplaukimas nėra

VIENIEMS TAIP, O KITIEMS NE
naujiena. Jo žodžiais, kas kita
būtų kokio nors europiečio at
plaukimas, įsikibus į guminę
padangą. Tąsyk, girdi, į uostą
sugužėtų šimtai koresponden
tų.
Atrodo, kad panašiai verti
nami ir mūsuose pasitaikan
tys įvykiai. Apie tai kalbant,
nereikėtų pamiršti, kad žinių
paskelbimas priklauso ir nuo
sugebėjimo atitinkamai sudo
minti žiniasklaidos darbuoto
jus.
Ką gi, mums nereikia rūpin
tis Grūto muziejaus garsini
mu. Nori-nenori, apie jį rašo
ma laikraščiuose ir pranešinėjama radijo bei televizijos
laidose.
Štai, viename JAV savait
raštyje buvo išsamiai aprašy
tas Grūto miške
įkurtas
„Theme park". Rašoma, kad
Malinauskas labai
norėjęs
įkurti ir valdyti J3ysneyland"
primenantį parką. Taipgi ra
šoma, kad Lietuvoje įkurtas
parkas neturi panašumo į
amerikietišką
JDysneyland".
Girdi, „Dysneylande" niekas
neprimena 30 milijonų žmo
nių, įskaitant ir 200,000 nu
žudytų lietuvių Nei vienam
„Dysneyland" nėra Lenino,
Stalino, Markso ir kitokių sta
tulų. Nėra ir jokios sovietinės
atributikos. Tame laikraštyje
cituojamas Viliumas Mali
nauskas ir j a m priešiškai nu
siteikęs buvęs Lietuvos Svei
katos ministras Juozas Gal
dikas. Pastarojo žodžiais, 28
Lietuvos Seimo nariai pasi

sakė prieš Malinausko pastan
gas. O Malinausko žodžiai:
„Sis parkas yra mano asme
niška dovana ateinančioms
kartoms. Aš esu pasiruošęs
kovoti už šio parko išlaikymą".
Vienas iš Marąuette Parke
savo nuomonę pareiškusių
tautiečių, be jokių išlygų pa
sakė, jog Malinausko įkurtą
parką reikėtų skubiausiai už
daryti ir statulas sunaikinti.
Kito tautiečio nuomone, ši mu
ziejumi vadinama vieta gali
„apšviesti" iš užsienio atvyks
tančius svečius. Tik jis manąs,
kad negalima muziejų pavers
ti Raudonąjį kampelį prime
nančia vieta. Tretysis, amžiu
mi jauniausias, tarė: „Kažin,
ar nereikėtų pagalvoti apie šio
muziejaus perkėlimą į Ame
riką?" Jo manymu toksai mu
ziejus gali būti savotiškai pa
trauklus šio krašto gyvento
jams, neišskiriant ir žiniasklaidoje
besireiškiantiems
žmonėms. Jis manąs, jog
viską reikėtų „biznieriškai"
tvarkyti. Reikėtų įrengti res
toraną, parduotuvę ir t.t.
Anąkart Marąuette Parke
tarpusavyje kalbėję mūsų tau
tiečiai, kaip įprasta, pasireiš
kė nuomonių skirtumais. Gal,
sakau, skirtingose nuomonėse
ir yra mūsų stiprybė. Tik, re
gis, kad tam tikrais atvejais,
vis dėlto reikėtų pagalvoti ir
apie skirtingų nuomonių su
derinimą.
Petras Petrutis

NEBIJO DARBO,
NESTOKOJA GABUMŲ
Šakių rajono Lekėčių se
niūnijos Nuosiedų kaime gy-

• Greitas k aaJMngaa patarnavimą*
• Nuosavybių įkainavimas vt*ui
• Perkame ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
Bus.: 708-361-0800
VOBXM*7»«*>'S»

Fax: 708-3*1-9618

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘMA YER Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Padedame paruošti
dokumentus studento vizai
gauti. Skambinkite
teL 773-398-5477 arba I
773-220-4950.
'

Išnuomojamas butas.
Kreiptis:
Aušra Padalino,
teL 773-767-2400.
Vilniuje, Žirmūnuose
parduodamas gero
išplanavimo 2 kambarių butas.
Skambinti 773-8844621. j
Prašau palikti žinutę.
?

RESTAURANT
Needs f u l l & p.irt t i m c
vvijiters / w a i t r e s s e s ,
c.ishier, p e r s o n t o
iinsvver t h e p h o n e
PGN FUN VILLAGE
8 1 2 5 W 9 5 St.
H i c k o r y M i l h . IL
S SO* u p . plūs T|pS!M

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai
pastatytas 2 a. mūrinis a i i a i i
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. TeL Lietuvoj 011-370-2797-822 arba 011-370-2-346.167

tel 7 0 8 4 JO 7 9 0 0
Čikagoje, F o r d City

Woodridge mieste;
nuosavame name, išnuomojo
2 miegamuosius kambarius.
TeL 630-663-9434.
§

parduodamas 1 mieg.,
4 kambarių butas.
Skambinti 773-884-0621 ir
palikti žinutę.
vena Darius Vaidelis. Kaimy^
nai jį vadina „auksinių rankų
žmogumi". Darius t u r i ne
mažą ūkį, k u r i a m e sėkmingai
augina keletą kiaulių, vištų,
turi karvę. Kasdien keliasi 6
vai. ryte, eina miegoti po vi
durnakčio a r d a r vėliau, j a u
nebeatsimena, k a d a turėjęs
atostogas...
Tačiau D a r i u s y r a gabus.
Nors baigęs tik 6 klases, pats
pasigamino magnetofoną, iš
senų dalių p a s i s t a t ė automo
bilį, įsivedęs įvairių naujovių.
Jam tik 21 m e t a i , t a d sunku
atspėti, ką d a r sugalvos, išras,
pasigamins. D a r i u s vis tik
svajoją sukurti šeimą, o arti
mesnė svajonė — nuvažiuoti
prie Baltijos j ū r o s , bet kol kas
tam neturi nei laiko, nei pi
nigų... (KD)

VITRAŽAI P A S V A L I O
BIBLIOTEKAI
Rugsėjo 2 d. Pasvalio Ma
riaus Katiliškio viešojoje bib
liotekoje atidaryta Vilniuje vy
kusio vitražistų simpoziumo
„1+1" dalyvių darbų paroda.
Simpoziumo metu sukurti vi
tražai padovanoti Pasvalio
viešajai bibliotekai.
Tarpautiniame simpoziume,
be Lietuvos vitražistų, dalyva
vo Škotijos Edinburgo meno
kolegijos, Rygos ir Krokuvos
dailės akademijų studentai
bei dėstytojai. Simpoziumą
koordinavo iš Pasvalio kilęs
Lietuvos valstybinės premijos
laureatas, Vilniaus
Dailės
akademijos vitražo katedros
vedėjas, doc. Algirdas Dovy
dėnas. (Elta)

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus i Vilnių
skrydi parūpti
Vardas
Adresas

Telefoną

^

^

>

KSn*
r
AUKA 1 dol.

G a l i m a įsigyti Ir d a u g i a u Miletu..
Iškirpkite a t k a r p ė l e , paZymefcite k l e k bHlettj n o r i t e .
Ir siųskite su a t i t i n k a m o s s u m o s l o k i u .
bilietų

$

Laimingasis bilietas bus traukiamas
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J. Kardokas
Baltimore. M D 21227

rm*ammm\t
RIMAS LSTANKUS

0773)661-6664
Window VVashers Necded!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver* s license and tnnsportation. Mušt befluentin Enelish.
LAMcMahon Window Wi
TcL 800-820-6155.

TARP MŪSŲ KALBANT

1254 Poplar Ave.

r

Agantas Frank Zapofcs ir Ofr. Mgr. Auka*
S. Kana kalba lietuviškai
' FRANK Z A P O U S
3206 1/2 mm 9Sm Strart
Tai. (708) 424-6664

mokyklos baigiamojo skyriaus mokiniai su mokytoju Artinu Sasnausku ir

RE/MAX
REALIUS
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menes socialiniame skyriuje
arba BALFo centre. Čikagoje.
Kas norėtų" per mus siųsti,
galėtų rašyti į Lietuvių na
mus,
Baltimoreje. Adresas:
Lithuanian Hali Assn., 853
Hollins St.. Baltimore. MD
21201. Tad dar kartą prašy
čiau neužmiršti paremti Rytų
Lietuvos lietuviškas mokyk
las.
Svi'nčionių rajono. Z.il.ivo kaimo vientt kambario hctuvi.-ka pradine rnokyki-»
\ ; t A r ū n o Sasnausko

GREIT PARDUODA

..Šlove išvaduot,i;.ima'"' — |domi Sio paminklo forma G r i t o parke pa
traukia lankytom Hpme.<ij ir lA.šaukin šypsena Onos Gint-autiencs nuotr.

DRAUGAS
4545 W. 63d ST,
011060,1160629

E .(.'

rietiškais drabužiais galima
apvilkti ir Afrikos negrus, bet
nuo to jie netaps europiečiais".
Daug tame ilgame straips
nyje yra visokių nesąmonių ir
labai liūdna, kad taip rašo ne
kokia, anot Jurgitos, beraštė
sekretorė, bet „apsigynusi"
(turėtų būti apgynusi) daktaro
disertaciją.
Tarp kitų priežasčių, kad
Jurgita nenori gyventi Lietu
voje, yra ir ta, kad čia daug
mažesni atlyginimai negu Vo
kietijoje
Žinoma, Lietuvoje yra dar
daug blogybių, sakytum, ji
serga rusų komunistų atneš
tom ligom. Bet argi ne lietuvių
inteligentų pareiga stengtis ją
gydyti, o ne palikti, lyg ser
gančią motiną ir bėgti svetur
ieškoti „trupinio aukso, gar
daus valgio šaukšto".
Kazys Barunas
Ormond Beach, FL

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
«»-r
APIE LIETUVAITES
ŠOKĖJAS IR ARABIŠKĄ
t
KALĖJIMĄ

jimą, valgo ryžius, užpiltus la
jum ir stebisi, kokie yra dideli
praropojanty8 ar praskrendantys tarakonai. Taip, ara
Jau ne kartą esu minėjusi biški tarakonai gali užaugti
kompiuterinę pažangą, kurią iki trįjų colių ilgio, jais gali
šiaip taip pramokau ir labai tekti dalintis grindų plotu, sie
didžiuojuos. Paspaudi vieną nom ar net guoliu. Pasėdėju
klavišą — atsiveria ekrane sios kalėjime, pagaliau pasie
langas, pastumdai „pelę" ir kia Lietuvą ir Vilniuje bučiuo
štai sėdi lyg elektronikos nu ja asfaltą — Lietuvos žemę.
maudytas žmogeliukas ir skai ' Kiekvienas asmuo, vykstan
tai iš viso pasaulio atplūdusią tis į arabų kraštus, turėtų ži
informaciją. Taip aną vakarą noti, kad ten net ir menkiau
sėdėjau, spaudžiau, skaičiau sią žmogaus galvosenos ar
ir užkliuvau už „Lietuvos ry veiklos detalę laimina ir riboja
to'' laidoj išspausdintos ant islamas. Ten nepavaikščiosi
raštės: „Lietuvės šokėjos para gatvėm zigzaguodamas ir ne
gavo arabiško kalėjimo duo paaiškinsi policininkui avari
nos*. Antraštė gerai supurtė, jos metu, kodėl kelio vidury
nes arbų kraštuose gyvenau atsirado stulpas ar pasimaišė
devynerius metus, pažįstu jų kita mašina. Dėl tokių aplin
gyvenimą, tradicijas ir Korano kybių savo darbą prarado ir
knygos, lyg plaktuku liaudžiai buvo iš krašto išprašytas ilgo
nukaltas tikėjimo ir gyvenimo kai ir garbingai dirbęs Lietu
vos konsulas.
normas.
Visą žemiau aprašytą įvykį
Alkoholis. Jo galima nusi
vadinu savotiška tragedija.
pirkti tik kai kurių arabų
Lietuva konsulato Jordane kraštų viešbučių ir privačių
neturi, kraštą reprezentuoja klubų baruose. Jo absoliučiai
garbės konsulas Khalde Naffa negalima nei įvežti, nei nusi
(tariasi Chaled Nefe). Kas jį pirkti Saudi Arabijoje. Už na
surado reprezentuoti Lietuvą, minės degtinės gaminimą S.
straipsnyje neminima. Lietu Arabyoje pilietis gali ilgokai
vą reprezentuojančiam arabui pasėdėti kalėjime (be maisto
šios pareigos buvo labai nau ir patogumų), būti išmestas iš
dingos, nes šalia diplomatinio kraite, prieš tai viešoj vietoj
darbo, jis taip pat užsiiminėjo gerai išplaktas lazda. Nors is
ir baro šokėjų verbavimu.
lamas visuose kraštuose yra
• K. Naffa nutarė atidaryti vienodas, tačiau kraštai, ku
barą Amman, Jordano sosti riuose nesitaško nafta ir
nės miesto pakrašty. Lietuvos vamzdžiais neteka doleris, at
garbės konsulas pasamdė įga siprašo Mohameto ir baruose,
liotinį, kuris Vilniuje konkur šalia sūkių, pastato vieną bei
so keliu išrinko vieną daini kitą draustiną gėrimą.
ninkę ' ir dvi . šokių grupes:
Šokėjos. Arabiškos akys į jas
,jSweet dance" ir „Rokada". žiūri, kaip į dailias, sufantaKovo mėn. keturiolikos žmo zuotas prostitutes. Ypač blon
nių grupė, dainininkė ir trys dinė arabiškoj retinoj yra įvai
„barmenės" išskrido į Jordaną. rių galimybių svajonė. Tokias
„Baras dar nebuvo iki galo jas jie randa įvežtuose filme
sutvarkytas. Artistai patys ki liuose ir draugų pasakoji
bo į darbą — kalė; klijavo, ir muose. Į jauną lietuvaitę šo
jau kovo 15-ąją viešbutyje kėją jie irgi žiūri tom pačiom
'Majestic' įsikūrusiame bare erotinėm akim. Tą puikiai tu
'Black cat' įvyko pirmasis jų rėjo žinoti „garbės konsulas"
pasirodymas". Žmonių atsilan Khaled Naffa. Problema pra
kydavo nedaug, nes bilietai dėjo augti, kad į jo trečios kla
buvo brangūs. Kartais tekda sės viešbučio „Black cat" barą
vo šokti tuščiai salei, nebent neatsilankydavo žmonės. Ka
pasirodydavo Naffa draugai ar dangi jis buvo jų sponsorius
poilsiui ir pramogom suvažia (be jo arabų kraštuose neįma
vę Lietuvos Seimo nariai.
noma įsidarbinti), turėjo visų
Šokėjos be jokių laisvalaikių iš Lietuvos atvykusių meni
šoko už 25 dol. į parą. „Išdir ninkų pasus, taip pat turėjo ir
busios tris savaites, vieną rytą galią elgtis pagal sąlygas ir
šokėjos pamatė, kad vietoj jų norą. Ten niekam nenubėgsti
repetuoja kitos merginos — ut ir nepasiskųsi, kad sponsorius
7 dol. per dieną pasamdytos nesilaiko kontrakto, ar kad po
spektaklio visos šokėjos turi
šokėjos iš Kazachstano".
„Šokėja Marija per porą die sėdėti viešbuty. Tai smulkios
nų susirado net keturis vady detalės, kurias turėtų žinoti
bininkus, kurie sutiko šokėjas kiekvienas asmuo, panoręs už
iš Lietuvos įdarbinti tokiomis darbiauti „egzotiškuose" ara
pat sąlygomis ir sumokėti pu bų kraštuose. Taip ten auga
sę atgalinio bilieto kainos. Jos palmės ir turguose, kaip ma
pasirinko vieną vadybininką karonai, kabo auksinės gran
ir, atėjusios pas garbės kon dinės ir grandinėlės, bet į
sulą, pareikalavo pasų, hono šiuos kraštus reikia atvykti su
raro bei bilietų į Lietuvą". Čia tikslia informacija. Ją turėtų
ir įsižjebė tragedijos pradžia. suteikti Lietuvos Užsienio rei
Jokia vakarietė arabui negali kalų ministerija.
statyti sąlygų, reikalauti. Tai
Tipiškam arabiškam kalė
įžeidžia jo arabiškąjį „aš". Ta jime nei dušų, nei „televizorių"
čiau sponsorius K. Naffa pano nėra. Taip pat nėra nei vir
ro susitikti su šokėjų nauju tuvės, nei ten gaminamo val
darbdaviu ir jam pasiūlė 10 gomo maisto. Jį turi atnešti
merginų iš Kazachstano, ku giminės. Tad ir valgė Lietuvos
rios šoktų už 7 dol. į parą. Jo pilietės, sėdinčios su rusėm
pasiūlymas buvo atmestas ir prostitutėm, šalpos organiza
visom suvežtom lietuvaitėm cijų pakištus ryšius, užpiltus
K. Naffa įsakė išvykti iš Jor avienos taukais. O jos visos
dano. Net ir oro uoste Lietu galėjo turėti pasirinkimą, jei,
vos garbės konsulas lietu prieš išvykstant, būtų buvu
vaitėm visiškai neatlygino ir sios kultūringai informuotos.
baro striptyzininkės žodžiais: Arabų kraštuose dar ir dabar
J..tu arabas — tu apsukrus. O klesti.dvidešimt pirmo šimt
aš lietuvaitė būsiu dar apsuk mečio vergija. Apie priimtinas
resnė". Visos grąžino bilietus vergijos formas rašo Koranas,
ir išvyko su nauju vadybinin viešai taisykles dėsto ir jas
ku.
teisina mečečių dvasininkai,
krašto tradicijos. Tačiau ši
Bet vėl nelaimė! Pakelėje vi
tema labai plati, daugiau apie
sas sulaiko policija, kiša jom
ją gal kitą kartą.
garbės konsulo pasirašytus
Nekaltinu šokėjų, daininin
dokumentus su Lietuvos her
bu. Kaltinimas — visos nele kės, „barmenių". Žmonės vy
galios imigrantės, pabėgusios ko, ieškodami būdų savo gyve
iš oro uosto. Be jokių teisių nimą pastūmėti keliais laip
merginos pasodinamos į kalė teliais aukštyn. Naivumas bu-

AČIŪVOLERTUI

Paminklas Alytuje Sibiro tremtiniams atminti. Algirdo Čepėno nuotr.

vo jų visų pražūtis. Kokia
ministerija galėjo skirti tokį
„garbes konsulą", kuris isla
miškoj šaly pasišovė prakti
kuoti nelegalią veiklą ir, nau
dodamasis savo Lietuvos gar
bės konsulo statusu, samdyti
lietuvaites šokėjas, kad jos
šoktų jo privačiuose baruose
artimiem draugam ir Lietuvos
Seimo narių grupuotėm?
Liuda Germanienė
Lisle, IL
KODĖL JURGITA
PASITRAUKĖ IŠ
LIETUVOS
„Draugo" rugpjūčio 17 d. nu
meryje buvo išspausdintas
straipsnis, pavadintas: „Neno
riu gyventi Lietuvoje". Jo au
torė: 28 metų amžiaus mote
ris, pasivadinusi Jurgita. Ja
me ji aiškina, kodėl persikėlė
gyventi iš Vilniaus į Vokietiją,
nors Lietuvoje turėjusi darbą.
Ji buvusi doktorantė viename
Lietuvos universitetų institu
tų, tik nenurodo, kuriame.
Straipsnis įdomus, todėl dėl jo
norėčiau padaryti keletą pa
stabų.
Nesu psichologas, bet, pagal
savo gyvenimo patirtį, iš to
straipsnio susidariau įspūdį,
kad Jurgita yra daugiau jaus
mų, o ne logikos bei proto tipo
asmenybė. Gal iš dalies dėl to
ji turėjo tiek vargo su diserta
cijos parašymu. Juk disertaci
joje išvados turi būti paremtos
duomenimis ir logika, o ne
prasiveržiančiais jausmais ir
savo asmeniškomis nuomonė
mis. Vienu laiku ji buvusi „tik
per žingsnį nuo savižudybės".
Savo instituto profesorius ir
kitus vyresnio amžiaus dar
buotojus ji laiko „netalentin
gais" ir skundžiasi, kad Jei esi
kur kas protingesnis, talentin
gesnis už kitus, to tau Lietuva
neatleis". Visa tai ji patyrusi
ant savo kailio, „kai teko ginti
disertaciją". Čia noriu tik pa
minėti, jog ir aš pats vienu lai
ku galvojau, kad beveik visi
vyresnieji žmonės yra daug
kvailesni už mane, bet tuo lai
ku man buvo tik 16-18 metų.
Sulaukęs dvidešimties, o juo
labiau, sulaukęs 28 metų, taip
jau nebegalvojau. Ne taip su
Jurgita.
Jurgita pabrėžia, kad ji
esanti grynakraujė lietuvė ir
jai skauda širdį del tėvynės.
Tad kodėl ją paliko0 Viena
priežasčių: nenorinti gyventi
šalyje, kur talentas, protas
esą laikomi nieku, kur beraštė
ministerijos sekretorė uždir
banti du ar tris kartus dau
giau už docentą (kaip beraštė
moteris gali būti sekretore?
Z.P.) Niekada Lietuva nebū

sianti Prancūzija, o Vilnius —
Paryžiumi 'kodėl ji Vilnių ly
gina su Paryžiumi, o ne su už
sienio turistų nemažiau mėgs
tamu Stokholmu, ypač jo se
namiesčiu, kuris labai pana
šus į Vilniaus, ar su Praha,
taigi, su miestais, išsivysčiu
siais panašioje geografinėje
erdvėje ir panašiu istoriniu
laikotarpiu, kaip Vilnius?
Z.P.). Jurgita taip pat rašo:
„Pažvelkime į Vakarų žmones
— jie linksmi, energingi, ne
priklausomi... Kada išeini iš
oro uosto Frankfurte prie Mai
no, tave pribloškia, kokie kito
kie žmonės Vakaruose... Čia
laisvė pačiame ore. Visi ja
kvėpuoja. Niekada to nebus
Lietuvoje.'MD kai atvažiuoji į
Lietuvą, matai sulinkusias,
persigandusias, susimetusias į
krūvą, neturinčias savigarbos
būtybes".
Jei Jurgita taip myli Lie
tuvą, kodėl ji, būdama tokia
protinga ir talentinga, nepasi
liko gyventi Lietuvoje, kad
padėtų toms vargšėms būty
bėms atsitiesti ir pasidaryti
tikrais žmonėmis? Taip ji būtų
įprasminusi savo gyvenimą.
Gaila, kad ji negyveno Vokie
tijoje pokario laikotarpiu. Ir
vokiečiai tada buvo „sulinkę,
persigandę, susimetę į krūvą".
O dabar?
Būtų labai įdomu, jei šiais
klausimais pasisakytų Čika
goje ir kitur gyveną neseniai
atvykusieji lietuviai. Kas nu
lėmė jų pasitraukimą iš Lietu
vos?
Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH
APIE JURGITOS
SKUNDUS
Skaitant straipsnį „Nenoriu
gyventi Lietuvoje", parašytą
Jurgitos („Draugas", 2000.0817) apima šlykštumas. Dar
niekad neteko matyti spaudo
je tokio besaikio savęs aukšti
nimo, pvz.: „Jei esi kur kas
protingesnis,
talentingesnis
už kitus..." ir kitų niekinimo,
pvz.: „Tu ir tegali šnypšti,
kaip gyvatė, darydamas gyva
tiškas niekšybes".
Jurgitai juokinga stebėti vil
niečius, kurie vaikštinėja Ge
dimino prospektu, įsivaizduo
dami, kad jie kažkur Paryžiu
je Eliziejaus laukuose. Nega
liu suprasti, kodėl normalūs
žmonės, vaikščiodami Gedimi
no prospektu, turėtų įsivaiz
duoti, kad jie vaikšto kažkur
Paryžiuje0 Gal tik Jurgitos sutrikusioj vaizduotėj kyla to
kios mintys?
Pagal Jurgita. Lietuva ir
sostinė Vilnius nėra ir niekad
nebus europietiškas, o gyven
tojai nėra europiečiai: „Vaka

Valio! Vytautui Volertui už
labai jau seniai reikalingą iš
kelti Lietuvos valdymosi klau
simą. („Draugas", rugpjūčio 22
d., psl. 3) Kiek aš žinau, dau
gelis iš mūsų jau kuris laikas
galvojam apie tą didelę ne
tvarką mūsų tėvynėje. Nerei
kia būti ekonomistu, kad su
prastum, kokią didelę žalą da
ro kai kurie mūsų broliai ir
sesės Lietuvoje. Paprasta logi
ka reikalauja pakeisti valdžios
kryptį į kitą pusę ir pradėti
tvarkyti kraštą ūkiškai ir gal
net su tėvynės meile širdyse.
Ačiū, už gerą straipsnį, ku
ris iškėlė labai svarbius Lietu
vos ateities klausimus.
' Danutė Šulskienė
Omaha, NE
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Dievas matė Tave vargstančią ir žinojo — pagydymo
nebus. Tad apkabinęs Tave savo rankomis sušnabždėjo:
,Ateiki gyventi pas mane". Ašarotomis akimis mačiau,
Mamyte, tavo kančias ir mačiau Tave sublogstančią. Nors
karštai mylėjau, brangioji, negalėjau prisiprašyti, kad
pasiliktum. Auksinė širdis sustojo plakti, dirbusios rankos
nurimo. Dievas rodo giliu širdies skausmu, kad Jis
pasišaukia vien geriausius. Tegu Dievas myli ir globoja
Tave, kol vėl pasimatysime.
Ilgos ir sunkios ligos iškankinta

A. t A.
ANTANINA ČIPLYTĖ
MASKALIUNIENĖ
užmigo amžinu miegu, nubučiuota ir nuglostyta, širdies
skausmo prislėgtos dukters rankose, 2000 m. rugsėjo 5 d.,
11:35 vai. ryto. Buvo gimusi Čikagoje per Antanines prieš
78 metus. Gyveno Marąuette Parke.
Labai giliame liūdesyje liko vyras Mykolas ir duktė
Diana. Lietuvoje liko vyro dukterėčia Marytė Garlienė su
vyru Vytautu ir vaikais — Ramune ir Valdu. Kartu liūdi
ir kiti draugai bei pažįstami.
Velionė buvo mylima dukra a.a. Petro ir Onos Čiplių.
A.a. Antanina pašarvota penktadienį nuo 2 iki 8 v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.,
Čikagoje. Laidotuvės įvyks šeštadienį. Iš laidojimo namų
Velionė bus išlydėta 9 vai. ryto ir 9:30 vai. ryto bus
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių
Velionė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, dukra ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

„Sparnuotasis
Plati

rūkas.

vienuma.

Sudie Tau, mamyte!
Keliauki viena!"

KAIP VADINTI
OKUPACIJĄ?
Spaudoje vartojamos sąvo
kos — „bolševikmetis", „so
vietmetis", „Pokario Lietuva"
— leidžia manyti, jog Lietuva
nebuvo okupuota, tik pasi
keitė Lietuvos valstybės politi
nio ir visuomeninio gyvenimo
būdas (pvz., „lenkmetis").
Šie žodžiai neišreiškia buvu
sios Lietuvoje tikrosios padė
ties, tad daugelis, ypač jaunes
nieji skaitytojai, tampa suklai
dinti.
Šitokios, ir panašios, sąvo
kos yra mėgstamos „liberalų",
įtakojančių Lietuvos gyvento
jus ir užsienio lietuvius pa
miršti Lietuvos kovotojos už
laisvę bei pačią S. Rusijos oku
paciją, pirmenybę duodančių
kosmopolitų Europos profeso
rių, įskaitant Rolandą Pavilionį, įtakai.
Todėl tuometinė Lietuvos
padėtis spaudoje žymėtina,
kaip „Sovietų Rusijos okupaci
jos metai".
Viktoras Motušis
Cicero, IL
• Vilnius. Liepos 3-15 d.
vyko Vilniaus universiteto Šv.
Jonų bendruomenės organi
zuota Vilniaus arkivyskupijos
akademinio jaunimo stovyklarekolekcijos. Pirmąją savaitę
maždaug 40 jaunuolių iš įvai
rių Vilniaus aukštųjų bei
aukštesniųjų mokyklų pralei
do Paštuvoje, kur vadovauja
mi kun. Antano Saulaičio. SJ.
apmąstė savo gyvenimą, šven
tė bendruomeninį susitaikini
mą bei Eucharistiją, patys ve
dė įvairius kūrybinius rate
lius. Antrąją stovyklos savaitę
jos dalyviai praleido Švento
joje prie jūros.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
ANTANINA ERCIŪTĖ
KAUŠIENĖ
Šv. Mišios bus atlaikytos 2000 m. rugsėjo 10 d.,
sekmadienį, 12:15 vai. p.p. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje.
Prašome visus draugus, pažįstamus ir gimines
prisiminti Ją savo mintyse ir maldoje.
Nuliūdę: vyras Petras, dukterys Irena ir
Laimutė, žentai Dino ir Rimas bei anūkai —
Mark, Kristina, Lisa ir Aleksiukas.

A.tA.
BERNICE CHENOSKY
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnui ROGER
T AR VILAS ir visiems giminėms ir artimiesiems.
„Sočiai Security" administracijos
bendradarbiai

Mūsų mielam buvusiam kaimynui ir ilgamečiui kolegai
dr. JUOZUI KRIAUČIŪNUI, jo mylimam sūnui

A. t A.
RIMTAUTUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Alicija ir Henrikas Soliai.
Juno Beach, FL

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CH1CAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 93 Matus.

DRAUGAS. 2000 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Čikagos
skautininkių
d r a u g o v ė s 50 m e t ų v e i k l o s
sukaktuvinė šventė. Jauni
mo centre turėjusi vykti rug
sėjo 24 d., nukeliama į š.m.
spalio S d., del tą dieną ten
ruošiamo sol. V. Noreikos kon
certo. Prašoma savo kalendo
riuose pasižymėti naująją datą.
Maironio
lituanistinės
mokyklos naujų moksio metų
registracija vyks šeštadienį,
rugsėjo 9 d.. Pasaulio lietuvių
centre, apatinėje salėje (val
gykloje1 nuo 9 iki 10 vai.r.
Tėvų susirinkimas vyks toje
pačioje salėje 10 vai.r. Mokyk
los atidarymas - 10 vai.r., pa
mokos baigsis 12 vai.

Kunigas Leonas Nestiukas
Kun. Leonas Nestiukas Gervėčių parapijos Baltarusi
joje lietuviu klebonas. Jis pa
prašė padėkoti Lietuvių Kata
likų religinei šalpai, ypač išei
vijos vyskupui Pauliui Balta
kiui ir Vilniaus arkivyskupui
Audriui Bačkiui už suteikta
pagalbą. Baltarusija yra ko
munistinis kraštas. Ten drau
džiama katalikų kunigui mo
kykloje dėstyti tikybą. Para
ma iš užsienio beveik nepasie
kiama, tik tiesiogiai iš rankų [
rankas.
Gyvenimas
labai
skurdus. Kunigas neturi nei
mažo kambarėlio, kad su
kviestų vaikučius tikybos pa
mokoms. Kun. Leoną N'estiuką galima paremti per Lietu
vių Katalikų religinę šalpa
•Lithuanian Catholic Reiigious Aid). 351 Highland
Blvd.. Brookiyn. NY ^11207.
Norėdami daugiau informaci
jos, skambinkite Marijai Re
inienei.
Rugsėjo 9 d., šeštadieni.
10 vai.r. švenčiant Šiluvos at
laidus Marąuette Parko para
pijoje, vyskupas John Gorman
atnašaus šv. Mišias seselių
kazimieriecių namų kieme iš
sodo pusės. Parapijiečiai ir vi
suomenė kviečiama gausiai
dalyvauti.
Pedagoginio
lituanisti
k o s i n s t i t u t o mokslo metų
pradžia vyks rugsėjo 9 d., šeš
tadienį. Registracija - 9 vai.r.
Primename, kad studentai,
baigė Pedagogini lituanistikos
institutą. JAV universitetuose
gauna net iki 30 užskaitų
'kreditui. Tuo būdu studentai
sutaupo laiką ir studijų išlai
das, kurios šiuo metu yra ga
na didelės. Ši pastaba labai
verta studentų ir tėvų dėme
sio.
Daugiau
informacijos
skambinant Stasei Petersonie
nei tel. 773-S47-1693.
Čikagos
skautininkin
d r a u g o v ė s sueiga pirmadie
nį, rugsėjo 11 d.. 11 vai. r.
vyks Jaunimo centre. Visos
skautininke^ — nares, norin
čios buri narėmis ir viešnios
kviečiamos dalvvauti.

Visus seselių k a z i m i e r i e 
cių r ė m ė j u s , draugus ir pa
žįstamus spalio 8 d., s e k m a 
dienį, kviečiame į Oak Lavvn
Hilton viešbutį prie Cicero ir
94 gatvių. Pokylis, s k i r t a s se
selėms kazimierietėms parem
ti, prasidės 1:30 vai. Bus ska
nių valgių. įdomi programa.
laimėjimų žaidimai. Rėmėjos
kviečia visus atvykti. Vietas
užsisakykite iki spalio 1 d.,
skambindami tel. 773-7761324.
M e n o mokyklėlei r e i k i a
dailės dėstytojo, turinčio peda
goginę patirtį. Skambinti va
karais tel. 630-690-4951.
Č i k a g o s l i t u a n i s t i n ė piok y k l a rugsėjo 9 d. p r a d e d a
naujus mokslo metus. 8 vai.r.
vyks registracija
Čikagoje.
Jaunimo centre (5620
S.
Claremonu. Mokiniai priima
mi nuo 3 metų amžiaus. Re
gistracijos metu bus galima
nusipirkti vadovėlių, pratimų,
knygelių ir kitų reikalingų
mokslo metams dalykų. T a i p
pat bus teikiama visa informa
cija. 10 vai.r. vyks p a m a l d o s
tėvų jėzuitų koplyčioje. Po pa
maldų didžiojoje salėje bus
mokslo metų atidarymas. Pa
mokų nebus. Pamokos prasi
dės rugsėjo 16 d. nuo 8:30
val.r. iki 1 vai.p.p. P a t a l p o s
gali talpinti ribotą mokinių
skaičių. Nevėluokite regist
ruotis!

Kviečiame
moksleivius,
studentus
ir
jaunučius
a t e i t i n i n k u s d a l y v a u t veik
los a t i d a r y m o g e g u ž i n ė j e
sekmadienį, rugsėjo 10 d. vyk
siančioje Ateitininkų namuose
tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių Pal.
J. Matulaičio misijoje, Lemontė. Bus proga užsiregistruoti
vienetuose, p a b e n d r a u t i su se
nais ir naujais d r a u g a i s ir su
sipažinti su metų veiklos pla
nais.. Laukiami ir nauji nariai.
Registracija Ateitininkų na
muose vyks: moksleivių - že
mutinėje salėje; studentų - bi
liardo kambaryje; jaunučių verandoje. Informacija^ teikia
R a s a Kasniūnienė, tel. 708403-4988.
Įspūdžius apie Lietuvą
rugsėjo 10 d. Cicero tuoj po 9
val.r. lietuviškų Mišių parapi
jos salėje pasakos Marija Remienė ir dr. P e t r a s Kisielius.
Cicero apylinkės LB valdyba
kviečia po Mišių užsukti į sa
lę, pasiklausyti pasakojimų ir
pasivaišinti skaniu kugeliu.
Kovo 11-osios mokykla,
įsikūrusi Darien, IL. kviečia
vaikučius mokytis
lietuvių
kalbos. Mokslo metų pradžia rugsėjo 9 d. 10 val.r. Registra
cija ir pamokos vyks Darien
P a r k District klasėse, 133
Plainfield Rd., Darien, IL. In
formacija tel. 630-969-8892.
18-oji JAV LB K u l t ū r o s
tarybos
premijų
šventė
įvyks š. m. lapkričio 18 d., šeš
tadienį, St. Petersburge. FL.
Premijų šventę organizuoja
Floridos LB apygarda, kurios
pirmininkas y r a Algimantas
Dūda. Šventėje bus pagerbti
premijų laureatai - dailinin
kas, spaudos darbuotojas, lie
t u v i š k a radijo programa ar ra
dijo programos darbuotojas,
m u z i k a s ir lituanistinė mo
kykla. Meninę programą at
liks „Dainavos" vyrų oktetas
iš Čikagos, vadovaujamas mu
ziko Dariaus Polikaičio.
„Viduramžių/
MedievaF
p o k y l i s , ruošiamas Lithua
nian Mercy Lift dešimties me
tų veiklai pažymėti, vyks spa
lio 1 d., sekmadienį, 3 val.p.p.
Montefiori soduose, Lemonte.
Nepraleiskite retos progos ir
užsisakykite vietas, skambin
dami Linai Žiiobienei tel. 630725-9544. Gal puotoje susidur
site su riteriu a r b a išvysite
gražių vaidilučių?...

K u n i g a s Fabijonas Kireilis nuoširdžiai dėkoja visiems
Brighton parko parapijiečiams
ir žmonėms, atvykusiems iš
K v i e č i a m a t a l k a ! ^Saulu
kitų parapijų į Švč. M. Marijos tė" labdaros s i u n t i n i u s kviečia
Nekaito Prasidėjimo bažnyčią padėti krauti šį šeštadienį.
dalyvauti iškilmingose Mišio 6:30 val.r. ir 8:30 val.r. Infor
se, po 27 metų darbo išlei macija tel. 630-243-9488.
džiant kun. F. Kireilį į užtar
SM< d b i m a i
nautą poilsį. Kunigas dėkoja
•
A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
visiems už sveikinimus ir do
vanas, taip pat nuoširdžiausią dijas, vad. Anatolijus Siutas ačiū taria visiems organizato kiekvieną s e k m a d i e n į 7 v.r.
riams, padėjusiems suruošti p e r W C E V 1 4 . 5 0 AM. Tel.
šią šventę, ir kunigams, kurie 7 7 3 - 8 4 7 - 4 9 0 3 , a d r e s a s : 445S
koncelebravo Mišių metu kar S.Francisco, Chicago, IL 60632
tu su kun. F. Kireiliu. Po iš
Siuntiniai, pinigai i Lietuva per
leistuvinių Mišių kun. F. KiTRANSPAK
Speciali nuolaida PINIGU
reilis išvyko gyventi į Palos
persiuntimui.
Hills. j R. D. Sermončių šei
mą, kur ir bus globojamas. Jo j (įstaiga „ D r a u g o " pastate.)
Tel 1 7 7 3 8 5 8 10SO
telefonas - 708-430-7211.

„Trys tigriukai" Kao...jos Motuzas. Aurimas Syrusas ir Vytautas Jurgelevičius bei jų mokytoja Kleonora Ra
kauskiene jau Čikagoje' Pasirodo, kad jaunieji dainininkai ne t i k k a r t u mokosi S Neries gimnazijoje bei dai
nuoja Ąžuoliuke", t>et ir mėgsta žaisti krepšini ..Trys t i g r i u k a i " labai norėjo atvykti i Amerika - ta ..Svajonii
s i h " , apie kuria tiek daug girdėjo Taigi klausykitės jų atliekamų dainų Siaaafen, penktadieni, 6 vai v Lemont.
ir rytoj. šeštadieni, 6 vai v .Jaunimo centre Bilietas j a u n i m u i iki 12 metų - tik 5 dol Nuotraukoje iš kaire:Aušrele Sakai aite, Laimute Motuziene. Vytautas Jurgelevičius, Eleonora Rakauskienė, Aurimas Syrusas, Da
mite Bindoktenė, Ramojus Motuzas ir Marija Reiniene.
N i o t r -Jono K u p r i <

Dalis Lemonto LH gegužinės talkininkų (iš kaires;: R. Sinkiem-, I. (ilnvi nskiene. A MikuCiauskienė. M. ir K.
Sprindžiai, N. Nausėdienė ir A. Tiškuviene.
N'uotr Vytauto Jasinevičiaus

LEMONTO LB GEGUŽINĖ
Gegužinių
rengėjams di
džiausią rūpestj kelia — koks
bus oras tą diena? Oras nule
mia gegužines pasisekimą: ar
ne bus per karšia, ar ne bus
l i e t a u s 0 Sinoptikai iš anksto
pranašavo apie oro atvėsimą
ir giedrą. Tad Lemonto valdy
bos nariai labai ramiai ruošėsi
šiai gegužinei. Tikėjomės, kad
ir žmonių nemažai suplauks į
ją, nes plačiai skelbemės spau
doje ir televizijoje.
Rugpjūčio 20 c , sekmadienį,
tuoj po šv. Mišią visi dalyva
vusieji jose j a u pirmieji rikia
vosi prie maisto eilučių. Mais
t a s buvo paduoc imas iš dviejų
pusių, tad ir nebuvo didelio
susigrūdimo.
Iš
„Cutting
Edge" maisto tiekėjų buvo už
sakyti trys paršiukai, kurie
čia pat vietoje jų darbuotojų
d a r nuo ankstyvo ryto buvo
kepami. Visa Lemonto apylin
ke buvo gardžiai pakvipusi
kepamų
parši .kų
dūmais.
Maisto tiekėjai patys pjaustė
tuos paršiukus nupjaustinėjo
visus riebalus, prie mėsos jie
pateikė labai skanų „Texas"
padažą. Amerikiečiai mėsą

deda ant bandelių, bet mes lie
tuviai, viską valgome su bul
vėmis. Tuo ir pasirūpino pirm.
R. Kronas, kuris visą rytą ke
pė mažas bulvytes su viso
kiausiais savais prieskoniais.
Baniutės Kronienės pagaminti
šaltibarščiai buvo atsigaivini
mas visiems. J a u iš vakaro
renginių vadovas Alfredas Mikučauskas priskuto didžiau
sius puodus bulvių, kurios bu
vo išvirtos su krapais ir buvo
paduodamos prie šaltibarščių.
Vos tik pirmųjų žmonių eilės
atslūgo, vėl netrukus pradėjo
rinktis nauji lietuvaičiai iš
Marąuette parko ir kt. apylin
kių. Nauji ateiviai atvažiuoja į
gegužines su šeimomis, tad ir
gražaus įvairaus amžiaus vai
kučių buvo. Vaikams buvo
verdamos karštos dešrelės,
kurias jie daugiau mėgsta.
Atrodo, kad ir to maisto buvo
daug, bet ir žmonių "dar dau
giau, o tie, kurie atvažiavo į
pavakarę, jiems nieko jau ir
nebeliko.
Programoje pasirodė Juan
Eduardo Jimez, kurį pristatė
Ligija Tautkuvienė. Ji trum-

SMAGUS DAINŲ TREČIADIENIS
„SEKLYČIOJE"
Rugpjūčio 30 d. buvo pasku
tinis mėnesio trečiadienis, ku
ris _Seklyčioj<; yra virtęs „dai
nų trečiadieniu", ir dainuoti
mėgstantys vyresnieji lietu
viai labai jo kiukia, nes daina
vimui vadovą .ja ir nuostabiai
kiekvieną d :iną apibūdina
mielas maes; -'. F a u s t a s Strolia.
Renginių va lovė E. Sirutienė. pradėdan: i programą, pasake. kad jei I usime geri (negi
mūsų amžiuje nes galime būti
kitokie, Elenyte?) ir gražiai
dainuosime, tai maestro papa
sakos įspūdžius iš 87-ojo Lie
tuvos Vyčių b. imo, kuris įvyko
Los Angeles,' A.
Maestro su ko papasakoti,
ne tik kas vyk* Californijoje.
bet sakėsi g-dėjęs, kaip mes
su svečiais iš Vilniaus bendra
vome ir dainavome „atsigulę,
kaip paukš', iiai prieš mė
nulį", ir kac >usipažinome su
etnomuzikologu Rimantu Ast
rausku, apit Aurį ir jo darbus
taip pat norės pakalbėti.
Ir taip. laiko negaišindami,
pradėjom d;, joti nostalgišką
dainą „Norečiaa aš keliauti
taip toli, toli už jūrių-marių.
už upių - vandenėlių, kur
šlama, ošia mrios ir gieda vie
versiai". P(. ,os tęsėme irgi
nostalgišką ..Kur gintarais
nusėtas mar , krantas":
_0 koks gr;:-/us tas mūsų
mielas kraštas.
nerasiu laimia aš šaly kitoj.
Tegul sve; - upeliai auksu
teka,
o man nebu- geriau kaip
Lietuvoj".
Dainavom ir „Saulutė nusi
leido'* — kur mergelė pro lan
geli žiūrėjo :i jai rūpėjo, kaip
su berneliu b o t i Rūpinomės.
..Kas ant žirgeli*, ant pabalno
to viešais keleliais linksmai

pai papasakojo apie jį patį: jis
atvykęs iš Argentinos, šoka
tango ir dainuoja. Lietuvoje
gavęs stipendiją ir dainuojąs
E. Kaniavos vokalo klasėje.
Gražiai pramokęs kalbėti lie
tuviškai, nes jo močiutė buvo
lietuvė. L. Tautkuvienė pa
kvietė Eduardo pašokti tango
su „Svajos" šokėja Paule. Prie
jų prisijungė ir daugiau tos
grupės šokėjų porų. Buvo
kviečiama iš publikos įsijungti
ir kartu pasimokyti tango pir
mųjų žingsnių, bet publika nu
tarė geriau pasilikti stebėto
jais. Visų paprašytas Eduardo
pritardamas gitara, dar padai
navo tris tango. Šias dainas jis
atliko su tokiu giliu, tik lotynų
kraštų žmonėms būdingu įsi
jautimu. Čia pat galėjai įsigyti
jo pirmąjį Lietuvoje išleistą
tango dainų diską. Po to R.
Kronas kvietė iš publikos ką
nors pademonstruoti savo ta
lentus, kurie .būtų premijuoja
mi, tačiau tokių neatsirado.
Po Eduardo programą perėmė
St. Jagminienė. Vos tik ji
akordeonu užtraukė pirmuo
sius akordus, tuoj prie jos sa
vo balsus suderino J ū r a Batorius — R. Astrauskas.
Iki 1935 m. liaudies dainų
moksliškos klasifikacijos kaip
ir nebuvo. Tais metais Kaune
atidarytas Tautosakos archy
vas, vadovaujamas dr. Jono
Balio. Jis aplankė Vokietijos,
Estijos ir Suomijos archyvus ir
šiame buvo nustebintas paties
prof. Niemi surinktomis 1,605
lietuvių liaudies dainomis.
Sistematizavimas pakrypo į
gerąją pusę, kai 1937 m. į ar
chyvą atėjo dirbti Jadvyga
Čiurlionytė. Ji sugebėjo atpa
žinti lietuvių dainų stilistinius
ypatumus skirtinguose Lietu
vos rajonuose. Rėmėsi moks
lišku pažinimu. Atrado, kad
daugelis melodijų remiasi va
dinamosiomis „bažnytinėmis"
tonacijomis. Priėmė Bella Bartok rūšiavimo būdus, atmetė
vokiškuosius ir taip paruošė
net 5,000 dainų melodijų.
1966 m. J. Čiurlionytė parašė
studiją „Lietuvos liaudies dai
nų melodiniai bruožai".

skraidys?" Tą dainą St. Šim
kus parašė solistams, bet ji
taip išpopuliarėjo, kad dainuo
ja ją dabar ir paprasti mirtin
gieji. Po jos dainavom „Tėviš
kę", kurios žodžiai yra St.
Garliausko, o muzika — mūsų
maestro F. Strolios, dar vėliau
traukėme žaismingą ir nuošir
džią „Motule mano, širdele
mano", o dainą „Oi kas sodai
do sodeliai, kada žydi, kada
ne" duetu sudainuoti buvo pa
kviesti Onutė Lukienė ir Apo
linaras Bagdonas, mes visi
kiti tik „turavojom". Nuosta
biai romantišką ir lopšinę pri
menančią „Viena linelius pa
sėjau" — su tuo švelniu išme
tinėjimu „Liūlia, berneli ma
no, liūlia, liūlia, tinginėli ma
no liūlia" atidainavom lyg jau
nas dienas prisiminę, beveik
susigraudinę (ypač moteriš
kės). Pirmąją programos dalį
užbaigėme vestuvine daina
Maestro taip pat papasako
„Pavasario dienelę sėjau žalią
jo, kad per 87-ąjį Lietuvos
rūtelę", prieš tai dar atidainaVyčių seimą, kuris vyko liepos
vę J. Strolios „Tykus buvo
27-30 dienomis Los Angeles
vakarėlis".
mieste prezidentui
Valdui
Per pertraukėlę „balsams Adamkui buvo įteiktas Lietu
pailsinti" maestro papasakojo vos Vyčių garbės nario meda
apie etnomuzikologą Rimantą lis, o Vyčių veikėjas iš Detroi
Astrauską (kuris lankėsi „Sek to Robertas Boris buvo prez.
lyčioje" rugpjūčio 9 d. su tri V. Adamkaus apdovanotas
mis muzikaliomis giminaitė Gedimino ordinu už vaistų
mis). Rimantas dirba Lietu siuntimą į Lietuvą ir paramą
vos Muzikos akademijos Vil kunigų seminarijai Romoje, o
niuje etnomuzikologuos kated mūsų maestro už veiklą lietu
roje ir dalyvavo dviejose tarp vybės išlaikymui gavo prez. V.
tautinio lygio konferencijose Adamkaus žymenį. Suvažiaviliaudies dainų ir melodijų stu me-seime dalyvavo 120 dele
dijų tikslais: pirmoji vyko gatų, kuriuos savo namuose
1994 m. su specialistais iš Vo labai gražiai priėmė ir vaišino
kietijos, Danijos, Norvegijos ir filmų aktorė (irgi vytė) Rūta
Bulgarijos, antroji — 1997 m. Lee-Kilmonytė.
su folkloro žinovais iš Lenki
Pasiklausę pasakojimo, vėl
jos, Latvijos, Vokietijos ir dainavome. Pradėjom Vieno
Prancūzijos. Paskaitos surink žinskio „Kaip gi gražus-gražus
tos ir išleistos to departamen rūtelių darželis". Daina leng
to rūpesčiu, o leidinių redak viau dainuojasi, net neuždu-

kaitienė, G. Kazėnas, R. Kro
nas, ir taip pasipylė dainų dai
nelės viena po kitos.
Vytautas Vizgirda, apsiren
gęs klounu, vaikams iš balio
nų formavo įvairius gyvuliu
kus. J a m mūsų valdyba yra
labai dėkinga, kad taip pasi
aukojusiai užėmė mūsų ma
žuosius.
Žmonės gegužinėje linksmi
nosi iki vėlyvo vakaro. J a u net
ir baras pristigo garsaus lietu
viško alaus. Taigi manome,
gegužinė buvo smagi ir viskas
puikiai praėjo.
Prie loterijos darbavosi Baniutė Kroniene, Rima Sell, Ni
jole Grigaliūnienė, Melita Mi
lašienė ir Žibute Žiupsniene.
Loterijos lentynos labai greitai
ištuštėjo. Kai kas džiaugėsi
laimikiais, kai kas buvo nusi
vylę, bet lošimuose j a u taip
yra.
Bilietus maistui pardavinėjo
Leonidą Kazėnienė ir Dalia
Urbutienė.
Prie maisto stalų patarnavo:
Monika ir Rimas Sprindžiai,
Alicija Mikučauskienė, Ra
minta Sinkienė, Eugenija Stasiulienė, Julija
Liutikienė,
Laima Glavinskienė, Agutė
Tiškuvienė ir Nijolė Nausė
dienė. Čia pat apie j a s sukosi
Alfredas Mikučauskas ir Eu
genijus Stasiulis, vos spėdami,
keisti puodus. Didžiausią šios
gegužinės krūvį atlaikė mūsų
valdybos renginių vadovai, tai
— Alicija ir Alfredas Mikučauskai, Eugenijus Stasiulis.
Lemonto LB apylinkės val
dybos vardu belieka išreikšti
visiems, kurie prisidėjo darbu
bei dalyvavimu šioje geguži
nėje, gilią padėką. Savo daly
vavimu j ū s parėmėte Lemonto
LB. Reiškiame padėką visiems
naujai atvykusiems iš Lietu
vos, nes kiekvienas jūsų daly
vavimas mūsų
renginiuose
yra labai ryškiai jaučiamas.
Savo dalyvavimu j a u jūs už
pildote mūsų retėjančias gre
tas. Labai ačiū visiems.
Nijolė N a u s ė d i e n ė
som 8 posmus išdainavę. Po
jos skambėjo labai poetiška
daina, tiesiog baladė, kaip
trys seselės savo brolelį ruošė
į didį karą ir kaip jo grįžtančio
belaukiant jos „prastovėjo kal
ne duobelę ir prarymojo uosio
tvorelę", tik brolelio nesulau
kė. Po to traukėm „Tūkstantį
žingsnelių" — daina tokia
nuotaikinga, kad net nepajutom, kaip devynis posmus
„atpylėm". Neužmiršom padai
nuot „Saulelė raudona", o bai
gėm daina „Gieda gaideliai".
Atsidainavę ir skaniais pietu
mis pasivaišinę, dar paban
dėm „ištraukti laimę" iš lai
mės „šulinio" įr atsigavę „dū
šia ir kūnu" skirstėmės namo.
Emilija J. Valantinienė
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VALIO! BIBLIOTEKOJE
- LIETUVIŠKOS KNYGOS
Lemonto viešojoje miesto
bibliotekoje (50 East Wend
Street, Lemont, IL 60439*6439; tel. 630-257-6541) atida
rytas lietuvių skyrius. Čia ga
lima rasti lietuvių grožinės li
teratūros, istorijos, fotografi
jos, meno ir kitų leidinių. Taip
pat yra knygų apie Lietuvą
anglų kalba. Bibliotekos tary
boje dirba net trys lietuviai:
viceprezidentas David J. Shestokas, iždininkas - Vytenis P.
Kirvelaitis ir patikėtinis - Au
drius T. Remeikis. Neseniai
šiai bibliotekai A. Briškaitienė
per savo seserį Praurimę Murinienę padovanojo Lietuvių
Enciklopediją.
Darbo dienomis bibilioteka
dirba nuo 9 vai.r. iki 9 val.v.,
penktadieniais - nuo 9 vai.r.
iki 6 val.v., šeštadieniais nuo 9 val.r iki 5 val.v., sek
madieniais - nuo 1 vai.p.p. iki
6 val.v.

