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Lietuvos parlamentas įžeidė
žydus
Vilnius, rugsėjo 13 d.
(BNS) — Lietuvos žydų ben
druomenės pirmininkas Simo
nas Alperavičius pareiškė,
kad bendruomenei sukėlė ne
rimą Seimo sprendimas pri
pažinti Lietuvos valstybės
teisės aktu 1941 metų birželio
23 dienos lietuvių sukilėlių
pareiškimą dėl nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkū
rimo.
„Mano tautiečiai pritarė Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, vėliau ir atkūrimo
— 1918 metų Vasario 16-osios
ir 1990 metų Kovo 11-osios —
aktams. Tačiau, kai minėtoms
mums brangioms datoms pri
lyginama birželio 23-oji, dide
lei Lietuvos piliečių daliai ta
pusi jų žūties pradžia, skaudu
suvokti, jog tokia diena taps
nacionaline švente, kad ple
vėsuos vėliavos, vyks iškil
mės", sakė S. Alperavičius.
Antradienį Seimas priėmė
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos
laikinosios vyriausybės pa
reiškimo „Nepriklausomybės
atstatymo deklaravimas" pri
pažinimo Lietuvos Respubli
kos teisės aktu įstatymą.
1941 metų birželio 23-oji ke
lia asociacijų su žydų pogromų
Lietuvoje pradžia. Tą dieną, iš
Lietuvos traukiantis okupaci
nei sovietų kariuomenei ir
artėjant nacių Vokietijos da
liniams, ginkluoti lietuvių su
kilėliai Kaune paskelbė apie
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą. Tomis dieno
mis Lietuvoje prasidėjo smur-

to veiksmai prieš žydus.
S. Alperavičius pabrėžė, kad
tuometinė Laikinoji vyriau
sybė drauge su minėta dekla
racija paskelbė atšaukianti
dar Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto Didžiojo su
teiktas teises žydams, nepa
likdama jiems vietos Lietuvos
gyvenime. Pasak Žydų ben
druomenės pirmininko, šiuos
sprendimus Laikinoji vyriau
sybė patvirtino teisiniais ak
tais dėl žydų padėties, įsa
kymu dėl koncentracijos stovyklų-getų steigimo, į žudynes
įsijungusio Tautinio darbo ba
taliono formavimu. Laikinoji
vyriausybė taip pat pasveiki
no Adolfą Hitlerį, deklaravo
įsijungimą į nacių paskelbtos
„Naujosios Europos" kūrimą.
S. Alperavičius pažymėjo,
kad Lietuva nei pirmosios ne
priklausomybės metais, nei po
1990-ųjų Kovo 11-osios, nebu
vo priėmusi nė vieno žydus
žeidžiančio teisės akto. Jo
nuomone, antradienį priimtas
Seimo įstatymas dėl 1941-ųjų
deklaracijos pripažinimo Lie
tuvos valstybės teisės aktu
yra pirmasis Lietuvos naujųjų
laikų istorijoje, žeidžiantis žy
dų tautą. „Stebina, kad nė
vienas iš posėdyje dalyvavu
sių parlamentarų nebalsavo
prieš", stebėjosi S. Alpera
vičius.

Trečiadienį į prezidentą su
prašymu sustabdyti šį įsta
tymą kreipėsi ir Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietų oku
pacinių režimų pasekmėms
įvertinti Emanuelis Zingeris.

Nuotr.: Prezidentūroje tarėsi (iš kairės) vyriuusyU'* kandę.".? Petras Auštrevičius ministras pirmininkas Andrius
Kubilius ir prezidentą* Valdu* Adamkų*
Gedimino Svitoiaus - Elta i nuotr.

P r e z i d e n t a s laukia vyriausybės
atsakymų į svarbius klausimus

Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNSElta) — Prezidentas Valdas
Adamkus kreipėsi į premjerą,
prašydamas pateikti išsamią
analizę, ar akcinės bendrovės
„Lietuvos jūrų laivininkystė"
(„Lisco") privatizavimas da
bartinėmis sąlygomis nesuma
žins Lietuvos valstybės tranzi
to galimybių.
Tokį pageidavimą valstybės
vadovas premjerui išsakė su
sitikime trečiadienį.
„Kol į šį klausimą nebus iš
samiai ir pagrįstai atsakyta,
Už šį sprendimą balsavo 48 prezidentas turi abejonių, ar
Seimo nariai. Prieš nebalsavo 'Lisco' privatizavimas tokio
niekas, 3 Seimo nariai balsuo mis sąlygomis yra pagrįstas",
dami susilaikė.
sakė prezidento patarėjas Da
rius Kuolys.

Prezidentas prašomas
sustabdyti įstatymą dėl 1941 m.
sukilimo
Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis paprašė pre
zidento Valdo Adamkaus su
stabdyti įstatymą dėl 1941
metų birželio 23 dienos sukili
mo Kaune pareiškimo pripa
žinimo Lietuvos
valstybės
teisės aktu.
Trečiadienį prezidentas ir
Seimo pirmininkas susitiko
Vilniaus oro uoste, iš kur V.
Adamkus išvyko į Sydney
olimpines žaidynes Australi
joje. Pokalbyje V. Landsbergis
paprašė prezidento nepasi
rašyti antradienį Seimo pri
imto įstatymo, kuris sukėlė
Lietuvos žydų bendruomenės
bei Tarptautinės komisijos
nacių ir sovietų okupacinių
režimų pasekmėms įvertinti
pasipiktinimą.
V. Landsbergis balsavime
nedalyvavo. Jo nuomone, šis
įstatymas „turėjo būti geriau
parengtas". Seimo pirminin
kas pareiškė viltį, jog „prezi
dentas pasiūlys įstatymo pa
taisas".
Prezidento patarėjas Da
rius Kuolys sakė, kad V.
Adamkus nespėjo iki kelionės
į užsienį įvertinti minėto
įstatymo. Paties D. Kuolio ver
tinimu. Seimo dauguma, pri
imdama
minėtą
įstatymą,
„žengė dar vieną neatsakingą
žingsnį, kuris kompromituoja
Lietuvą tarptautinės bendruo
menes akyse". „Seimo sprendi
mas — tai smūgis ir pilietinei
Lietuvos visuomenei", pabrėžė
patarėjas.

L ^ j Tėvynėje pasižvalgius

Pagal įstatymus prezidentas,
gavęs Seimo priimtą įstatymą,
turi per 10 dienų apsispręsti,
ar jį pasirašys. Jis gali įsta
tymą sustabdyti arba palikti jį
pasirašyti Seimo primininkui.

Rugsėjo pradžioje V. Adam
kus suabejojo pasirengimu
„Lisco" privatizavimui. Tuo
met jis susirūpino, ar atsakin
gos valstybės institucijos turi
aiškiai apibrėžtus tikslus, ar
numato ir gerai pasveria tei
giamus ir neigiamus privati
zavimo padarinius.
„ 'Lisco' yra svarbi tranzito

Kauno meras nuslėpė kalėjęs už
sunkų nusikaltimą
K a u n a s - V i l n i u s , rugsėjo
13 d. (BNS) — Kauno meras
Vytautas Šustauskas Seimo
nario
kandidato
anketoje
nuslėpė, kad teismo buvo pri
pažintas kaltu padaręs sunkų
nusikaltimą asmeniui, tre
čiadienį pranešė dienraštis
„Lietuvos aidas" Dienraštis
teigia turįs informacijos, kad
V. Šustauskas buvo nuteistas
ir atliko laisvės atėmimo
bausmę Rusijoje.
Jei paaiškės, kad V. Šus
tauskas iš tiesų nuslėpė teis
tumą už sunkų nusikaltimą,
jam užkirstas kelias dalyvauti
Seimo rinkimuose spalio 8
dieną.
Kaip praneša dienraštis,
dabartinis Kauno meras V.
Šustauskas po tarnybos so
vietų armijoje aštuntajame
dešimtmetyje liko dirbti Rusi
joje. Anot laikraščio, 1972
metais, būdamas 27-erių, V.
Šustauskas
neblaivus vie
name restorane susimušė ir
sulaužė vyrui žandikaulį. Jis
buvo nuteistas už chuliga
nizmą, ir, redakcijos duomeni
mis, 2 metų bausmę atliko
įkalinimo įstaigoje Petrozavodske, Karelijoje.
V. Šustauskas trečiadienį
sakė, kad „ta tema nekalbės ir
nekreipia dėmesio" į dien
raščio rašinį. Kauno meras
teigė, kad J a u nebe pirmą
kartą knisamasi po jo praeitį.
iškapstomi įvykiai po 20-30

metų". „Aš turiu leidimą gink
lui. Argi teistiems žmonėms
išduodami
leidimai
gink
lams?", retoriškai klausė V.
Šustauskas.
V. Šustauskas kandidatuoja
į Seimą jo vadovaujamos Lie
tuvos laisvės sąjungos sąrašo
pirmuoju numeriu Kauno Ši
lainių vienmandatėje apygar
doje Nr. 11.
Kandidatų į Seimo narius
anketoje V. Šustauskas nu
rodė, kad po 1990 metų kovo
11 d. teismo nebuvo pri
pažintas kaltu dėl nusikaltimo
ir niekada įsigaliojusiu teismo
nuosprendžiu
nebuvo
pri
pažintas kaltu padaręs sunkų
smurtinį nusikaltimą prieš as
menį.
Kaip sakė Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas.
VRK bandys išsiaiškinti tikrą
ją padėtį. „Jeigu yra nuo
sprendis, mes jo ieškosime",
sakė Z. Vaigauskas. Anot jo.
Seimo rinkimų įstatymo 98
straipsnis numato, jog kandi
datui nuslėpus nuo rinkėjų
savo teistumą dėl sunkaus nu
sikaltimo, jis išbraukiamas iš
kandidatų sąrašų.
Pastaruoju
metu
vyksta
dienraščio „Lietuvos aidas" ir
V. Šustausko „žodžių karas".
Dienraščio vienas žurnalistų
paprašė iškelti Kauno merui
baudžiamąją bylą dėl grasi
nimu smurtu, o V. Šustauskas

per Lietuvą, tuo pačiu ir visos
valstybės formuodamos tranzi
to politikos dalis, o bet kokie
sutrikimai šioje įmonėje su
keltų neigiamų f -;onominių ir
socialinių padarir.ių", tvirtino
prezidentas.
Prezidentūro* pareigūnai
sakė. kad iki šio' V. Adamkus
negavo iš premje o atsakymo į
savo ankstesnius -Jausimus.
Susitikime pnzidentas rei
kalavo ryžtingų v riausybės ir
•Seimo žingsnių kad būtų
sprendžiamos nekokių, bank
rutuojančių jgfenių proble
mos, taip pat pabrėžė asmeni
nę atsakomybę už t >kią padė
tį.
Kaip sakė D. Kuolys, valsty
bės vadovo teigimu, šiuo metu
būtina galvoti apie Bankroto
įstatymo pataisas, apie naują
Įmonių
restruktūrizavimo
įstatymą.
Prezidentas išklausė jo nu-

rodymu šio mėnesio pradžioje
sudarytos darbo grupės, turin
čios iki rugsėjo 20 d. išnagri
nėti nemokių įmonių proble
mas ir numatyti u ž k a r d y m o
priemones, vadovo, vyriausy
bės kanclerio Petro Auštrevičiaus informaciją.
Premjeras A. Kubilius infor
mavo prezidentą apie valsty
bės biudžeto padėtį ir p r a n e š ė ,
jog, įvertinusi trijų ketvirčių
rezultatus, vyriausybė rugsėjo
pabaigoje spręs, ar reikia ma
žinti šių metų biudžetą.
Šiemet sausio-rugpjūčio mė
nesiais valstybės biudžetas
negavo 215.7 mln. litų planuo
tų įplaukų. Tačiau premjeras
nedramatizuoja p a d ė t i e s , nes
sumažinus valstybės skolos
aptarnavimo išlaidas, s u t a u 
pyta apie 180 mln. litų.
Pasak D. Kuolio, a p t a r t o s
rengiamo ir kitų m e t ų biu
džeto
projekto
problemos.
„Dėl jo labai optimistinių
prognozių vyriausybė šiandien
nepateikė, nes p a d ė t i s bus
sudėtinga", sakė D. Kuolys.

A. Paulauskas abejoja L i e t u v o s
gynybos išlaidų tikslingumu
Vilnius, rugsėjo 13 d.
(BNS) —
Populiarumo ap
klausose Lietuvoje pirmaujan
čios Naujosios sąjungos (NS,
socialliberalų) vadas Artūras
Paulauskas lankosi Briusely
je, kur informuoja Europos
Sąjungos ir NATO vadovybę
apie socialliberalų užsienio po
litikos tikslus.
Kaip pranešė NS informaci
nis centras, antradienį NATO
būstinėje Briuselyje A. Pau
lauskas susitiko su NATO ge
neraliniu sekretoriumi George
Robertson. Anot pranešimo, A.
Paulauskas pristatė savo par
tijos siekius užsienio ir saugu
mo politikoje, pabrėžė pasi
ryžimą bendradarbiauti su
NATO vadovybe, jeigu N'S po
Seimo -rinkimu taptų valdžios
partija. A. Paulauskas teigė,
jog būtina tęsti visas teigia
mas pertvarkąs, kurios galėtų
priartinti Lietuvą prie narys
tės NATO ir sakė tikįs, kad
2002 metais NATO viršūnių
susitikime Lietuva bus pa
kviesta į sąjungą.
A. Paulauskas pabrėžė įsiti
kinimą, jog Lietuva turi kelti
sau tikroviškus, įgyvendina
mus tikslus, nes, nevykdyda
ma įsipareigojimų, gali pakirs
ti bendrininku pasitikėjimą.
Pasak A. Paulausko, vienas
tokių „ambicingų užmojų" —
ketinimai 2001 metais skirti
krašto apsaugai 2 proc. Ben
drojo vidaus produkto (BVP).
Socialliberalu vado teigimu.
paprašė Geni laimę prokuratūrą iškelti >ienrašcnii bvla
dėl šmeižto.

tokie įsipareigojimai t u r ė t ų
būti nukelti bent iki 2002 me
tų.
Kaip žinoma, 1999 m. pra
džioje Seimas priėmė konser
vatorių vado Vytauto Lands
bergio pasiūlytą k r a š t o apsau
gos finansavimo strategijos įs
tatymą, kuriuo remiantis, iš
laidos gynybai 2001 metais tu
ri pasiekti 2 proc. BVP. Šį įsi
pareigojimą, kaip rimtą žings
nį siekiant NATO reikalavi
mų, gerai vertino Vakarų val
stybių ir NATO vadovai.
Socialliberalai šių metų pra
džioje surinko beveik 100,000
Lietuvos piliečių parašų, ku
riais buvo pasiūlytos 2000 me
tų biudžeto pataisos. Socialli
beralai siūlė sumažinti krašto
apsaugos išlaidas 147 mln. li
tų, tačiau šis įstatymo projek
tas Seime buvo a t m e s t a s .
* Konservatorius Seimo
k a n c l e r i s J u r g i s R a z m a už
registravo Seimo n u t a r i m o
projektą, kuriuo siūloma per
duoti Valstybės turto fondui ir
vėliau privatizuoti Lietuvos
bankui priklausančias poilsia
vietes, gyvenamąsias patal
pas, pirtis. Anot J. Razmos.
sis patikėjimo teise Lietuvos
banko valdomas, naudojamas
turtas yra nesusijęs su tiesio
ginėmis Lietuvos banko vyk
domomis užduotimis. Pagal
šio nutarimo n u o s t a t a s Sei
mas, kaip Lietuvos banko stei
gėjas, siūlo perduoti n u t a r i m e
nurodytus pastatus ir patal
pas valstybes įmonei Valsty
bes turto fondui privatizuoti.
•BNS'

* S e i m o p i r m i n i n k a s Vy
t a u t a s L a n d s b e r g i s atšaukė
planuotą vizitą Estijoje. J Tali
ną V. Landsbergis turėjo iš
vykti trečiadienį vakare ir ten
viešėti visą ketvirtadienį. Ke
lionė a t š a u k t a , nes „yra rei
kalų Lietuvoje, o be to, iš Lie
tuvos savaitei išvyko prezi
dentas
Valdas
Adamkus".
Trečiadienį prezidentas iš
skrido į Australiją stebėti Syd
ney olimpinių žaidynių. Į Vil
nių jis grįš rugsėjo 19 d. Abu
Lietuvos vadovai — preziden
tas ir Seimo pirmininkas —
negali būti vienu metu išvykę
iš valstybės.
„Respublikos
prezidentą, laikinai išvykusį į
užsienį arba susirgusį ir dėl to
laikinai negalintį eiti pareigų,
tuo laiku pavaduoja Seimo
pirmininkas", skelbia Konsti
tucijos 89-asis straipsnis, BNS

* P r e m j e r a s A n d r i u s Kub i l i u s k e t i n a r e n g t i „sude
rintas su sveiku protu" ir Eu
ropos Sąjungos reikalavimus
atitinkančias įstatymų patai
sas, reglamentuojančias taba
ko reklamą. Premjeras ir jo
patarėjai aptarė galimybę pa
rengti Tabako kontrolės įsta
tymo pataisas, kurios liberali
zuotų tabako gaminių rekla
mos draudimą ir suderintų įs
tatymą su ES reikalavimais.
Kaip žinoma, gegužę Lietuvoje
įsigaliojo visiškas tabako ga
minių reklamos draudimas.
Viena iš priežasčių, nulėmęs
premjero apsisprendimą, yra
pastarasis atvejis, kai dėl la
kūno Jurgio Kairio skrydžio
aukštyn ratais po tiltu Kaune
gali būti nubaustos kelios
žiniasklaidos priemones. J.
Kairio lėktuvas buvo apklijuo
tas cigarečių gamintojų rekla
ma. Kadangi J. Kairys yra
privatus asmuo, jis negali būti
baudžiamas, tačiau Valstybi
nė tabako ir alkoholio kontro
lės tarnyba gali 5,000 litų bau
das skirti kelioms žiniasklai
dos priemonėms, parodžiu
sioms lėktuvą su cigarečių
reklama.

* Kalėti iki gyvos galvos
u ž k u n i g o Ričardo Mikutavi
čiaus nužudymo organizavimą
nuteistas Vladas Beleckas Lu
kiškių kalėjimo kameroje davė
interviu „Respublikai". V. Be
leckas tikino, kad į nusikalti
mą jį pastūmėjo pinigų troš
kimas — 2.5 mln. dolerių, ku
riuos R. Mikutavičius neva
* Lietuvos ambasados
laikė Lenkijos bankuose. Už
kunigo nužudymą nuteistas Maskvoje a t s t o v a i perdavė
kolekcionierius dar kartą tvir notą Rusijos Užsienio reikalų
tino, kad iš R. Mikutavičiaus ministerijai, kurioje prašoma
buto paėmė aukštus Lietuvos leisti organizuoti rinkimų į
balsavimą
Rusijos
pareigūnus kompromituojan Seimą
čius d o k u m e n t u s . V. Beleckas Krasnojarsko srityje. Vyriau
rinkimų
komisijos
žadėjo „vieną dieną išplatinti siosios
jų kopijas". „Pavyzdžiui, be (VRK) duomenimis. Krasno
veik niekas nežino, kad R. Mi jarsko srityje tebegyvena apie
kutavičius mėgdavo visus po 100 buvusių lietuvių tremti
kalbius įrašinėti, kad jo bute nių ir jų palikuonių, kurie yra
buvo sumontuota vaizdo ka atgavę Lietuvos pilietybę ir
mera, kuria slapta buvo daro turi teisę dalyvauti balsavime.
mi įrašai. Manęs laukia dar il VRK nutarė prašyti Rusijos
gas gyvenimas. Padarysiu dar leisti organizuoti balsavimą,
ne vieną skandalą", teigė V. nes dėl lėto Rusijos pašto dar
bo balsavimas paštu yra ne
Beleckas.
įmanomas. VRK duomenimis,
* S a v o d a r b o k a b i n e t e su
balsavimo
organizavimas
( k a l c i a i s — Specialiųjų tyri
Krasnojarske
neturėtų
kai
mų tarnybos agentų pažymė
nuoti
daugiau
kaip
900
JAV
tais pinigais — sulaikytas
Kauno Vaidoto pagrindinės dolerių.
* T a r p i n i n k a u j a n t JAV
mokyklos direktorius Eimutis
a
m
b a s a d a i L i e t u v o j e , Tau
Blažys. STT agentai įtaria jį
ragės
ligoninė gavo dovanų
reketavimu. E. Blažio vado
medicininės
įrangos, kurios
vaujamos mokyklos valgyklos
vedėjo pareiškimą STT užre vertė viršija 500.000 litų. Kaip
gistravo rugsėjo 5 d. Vedėjas sakė ligoninės direktoriaus
skundėsi, kad direktorius rei pavaduotojas Stanislovas Auš
kalauja iš jo kasmėnesinės kalnis, paramą sudaro baldai,
400 litų duoklės, o tai sudaro operacinė įranga, patalynė. Ši
pusę jo mėnesinio atlyginimo. parama — dalis JAV vykdo
Valgyklos vedėjo teigimu, ne- mos Humanitarinės Pagalbos
a t n e š u s reikalaujamų pinigų, programos bei JAV ir Lietuvos
j a m grasinama atleidimu iš vykdomos Gynybos bendra
BNS'
darbo. Ir tai tęsiasi jau ne pir darbiavimo programos.
* Po 3 savaičių pertrau
mi metai. Susipažinę su reke
tuojamojo pareiškimu ir įsi k o s E i š i š k e s vėl s u k r ė t ė
tikinę, kad yra pagrindo tikėti nesugaunamo padegėjo išpuo
nurodytais faktais, STT agen lis. Padegėjas-maniakas mies
tai po savaitės surengė Vaido telyje siautėja nuo gegužes, ir
to pagrindinėje mokykloje spe ramų miestelėnų gyvenimą
cialią operaciją. Už kyšio pa pavertė nei dieną, nei naktį
ėmimą E. Blažiui iškelta bau nesibaigiančiu košmaru. Pir
madienio vakare nusikaltėlis
džiamoji byla.
vėl griebėsi ugnies — sudegi
* A u s t r a l i j o s d i e n r a š t i s no penktąjį pastatą Eišiškėse.
„ D a i l y T e l e g r a p h " , spėlioda Apie 10 gaisrų budintiems
mas Olimpiados baigtį, teigia. žmonėms pavyko nuslopinti.
kad lietuviai turėtų iškovoti Šį kartą buvo padegtas ūkinis
keturis medalius. Aukso apdo pastatas, kuriame buvo laiko
vanojimai žadami disko meti ma apie 10 tonų šieno. Gais
kui Virgilijui Aleknai ir pen- ras pasiglemžė visą pašarą,
kiakovininkui Andrejui Zad- ūkio padargus, o iš pastato te
ilk*
neprovskiui. Sidabro ir bron liko nuodėgulių krūvą.
zos apdovanojimai turėtų ati
tekti dviratininkei Editai Pu
KALENDORIUS
činskaitei. Vyrų krepšinio rin
Rugsėjo 14 d.: Sv Kryžiaus iš
ktinei, kuri antradienį rezul
tatu 67:72 pralaimėjo draugiš aukštinimas: Asta. Ei<\.na. Eisvina*.
Krescensijus, Notburga. Zubrys
kas rungtynes Jugoslavijos ko
Rugsėjo 15 d.: Sv* Marija So
mandai, medaliai nenumato pulingoji; Eugenija. Nikodemas. Rimmi.

.
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C.ulc. Rolandas. Vismantas.
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ŠV. ANTANO BAŽNYTINIO CHORO
SUKAKTIS
Šv. Antano lietuvių parapi
jos bažnytinis choras Detroite
šių metų gruodžio mėnesį švęs
savo veiklos dvidešimties me
tų sukaktį. Nuo 1980 m. lap
kričio 30 d. šioje parapijoje var
gonininko pareigas pradėjo
muz. Stasys Sližys. Prieš tai
jau 30 metų jis vadovavo litua
nistinių mokyklų, jaunimo,
mergaičių ir mišriems cho
rams. Moterų vokaliniam an
sambliui, vargoninkavo ir ve
dė Detroito Šv. Petro lietuvių
parapijos
bažnytinį
chorą.
1967 m. Stasys Sližys baigė
Detroito Muzikos konservato
riją ir 1974 m. chorine discip
liną Wayne State universitete,
Detroite. Septynerius metus
pats giedojo Detroito simfoni
jos ir vėliau Michigano operos
chore.
Perėmęs pareigas prieš pat
Kalėdas, suorganizavo chorą
ir per pirmąsias Kalėdas cho
ras giedojo keturbalses kalė
dines giesmes. Parapijos kle
bono kun. Alfonso Babono
skatinami. gie=mių mylėtojai
jungėsi į choro eiles, ir per
1981 m. Prisikėlimo Mišias
giedojo arti 30-ties narių cho
ras, kurio giedojimas, su gera
vargonų palyda, skambėjo pil
nai ir didingai. Po metų chori
nio darbo buvo giedamos pil
nos liturgines Mišios bei re
liginių ir tautinių iškilmių
progomis pritaikytos giesmės.
Po 2-3 metų darbo choras gie
dojo pasaulinio garso kompozi
torių giesmes: J. S. Bach, L.
.'Beethoven. T. Dubois. F. Witt,
A. Adam ir kitų.
Savo darbo penkmetį muz.
St. Sližys pažymėjo redaguo
damas giesmyną. „Viešpatie,
išklausyk'". Tai buvo didelių
pastangų ir įtempto darbo vai
sius ir brangi dovana Sv. An
tano parapijai.
Giesmynas
pradedamas Šv. Antano ir bai
giamas Tautos himnu. Šalia
paties leidėjo, St. Sližio ..Lie
tuviškų Mišių", jo originalių
kūrinių ir harmonizuotų tradi
cinių giesmių, čia buvo iš
spausdintos šių lietuvių kom
pozitorių religiniai kūriniai: J.
Naujalio, J. Žilevičiaus. 0.
Sasnausko. S. Šimkaus. J.
Dambrausko. B. Budriūno. A.
Mikulskio. K. Kavecko. P. Sli
žio. J. Gaubo. J. Siniau.-. T.
Brazio. J. Strolios. ir kitų. Kai
kurie S. Sližio kūriniai yra
Lietuvos Muzikos akademijos
religines muzikos kiar-es pro
gramoje. Ne viena bažnyčia
Lietuvoje. Kanadoje. Australi
joje, ir JAV naudojasi Šv. An
tano parapijos giesmynu.
Šv. Antano parapija dabar
yra vienintelė lietuvių parapi
ja Detroito miesto ribose. Nors
parapijiečiai.- mažėja, bet iki
šios dienos tebėra gyva. nes
čia tebeveikia kariškos min
ties ir tautines organizacijos.
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kurios
stengiasi
išlaikyti
mums brangias tradicijas. J ų
tarpe bažnytinis choras užima
pirmaujančią vietą ir jau dvi
dešimt metų kiekvieną sekma
dienį ir šventadieniais tebegieda per lietuviškas pamal
das.
Paminėtas Moterų vokalinis
kvartetas, kuris daug metų
giedojo bažnyčioje ir atliko
menines progomis tautinių
švenčių, minėjimų. įvairių su
kakčių programomis ne tik
Detroite, bet ir Čikagoje, Clevelande. Daytone, Londone
iKanadojel Sąlygoms besi
keičiant, kvartetą pakeitė Mo
terų vokalinis vienetas, kuris
ilgus metus įvariomis progo
mis atliko menines programas
vietiniuose renginiuose.
Šv. Antano parapijos bažny
čia buvo diecezijos uždaromų
bažnyčių sąraše. Kai diecezijai
buvo pristatytas giesmynas ir
Mišių maldų skaitiniai, kur
nei vieno žodžio nebuvo anglų
kalba, tik tada buvo pradėta
reikalą svarstyti mums pa
lankia linkme. Kaip 1990 m.
po gaisro bažnyčia buvo nau
jai išdekoruota ir restauruoti
vargonai, buvo jaučiamas baž
nyčios atsinaujinimas tolimes
niam gyvenimui. Kai pats kar
dinolas Edmund Szoka 1990
m. gegužės 27 d. aplankė lie
tuvišką šventovę ir išgirdo
darniai skambančias pilnas
Mišias ir kitas lietuviškas
giesmes, pamatė pripildytus
maldos namus, tada savo už
baigos žodyje patvirtino, kad
Dievo namų atnaujinimas ir
iškilmingas grynas tik lietu
viškas giedojimas liudija para
pijos pajėgumą dar ilgus me
tus gyvuoti!
Šv. Antano lietuvių parapi
jos Detroite deimantinis 75
metu jubiliejus buvo pažymė
tas 1995 m. rugpjūčio 13 d.
Kartu su parapija savo dei
mantinę sukaktį šventė ir Lie
tuvos Vyčių 102 kuopa. Tuo
met Lietuvos Vyčių 102 kuopa
globojo 82-ąjį metinį šios orga
nizacijos suvažiavimą. Dau
giau negu 150 vyčių suvažia
vusių iš visų JAV valstijų da
lyvavo šiose Mišiose. Bažnyčia
buvo pilna maldininkų. Kiek
vienas suolas užimtas, tebeli
ko tik stovimos vietos. Šiose
iškilmėse Maldos namuose
dalyvavo arti 500 dalyvių —
parapijiečiai, svečiai iš kaimy
ninių parapijų, ir Vyčių seimo
dalyviai. Jubiliejui skirtas šv.
Mišias aukojo Detroito arki
vyskupas kardinolas Adam
Maida. vyskupas Paulius Bal
takis, prelatas Algimantas
Bartkus iš Romos, parapijos
klebonas kun. Alfonsas Babonas. Lietuvos Vyčių organiza
cijos dvasios vadas prelatas
dr. Juozas Anderlonis, kun.
Gintaras Grušas, kun. Vikto-

Antai io parapijos

D R L PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
Toronto „Volunges" moterų vienetas, vadovaujamas muz Dalios Viskontier.es, s.m. spalio 1 d. koncertuos De
troite. Dainininkės: Daiva Blynaite, Rasa Bušinskaitė-Wilkinson, Julija Danaitienė, Judita Gabriene, Žibutė
Janeliūniene. Danguolė Juozapavičiūtė, Rita Radžiūnaitė, I,aima Šeškuviene, Laima Underienė ir Dalia
Vaškevičiūtė.

ras Kriščiūnevičius, 102 kuo
pos dvasios vadas kun. J. Walter Stanievich. Maldininkus
pasitiko religinės nuotaikos
vargonų muzika: G. F. Handel
„Largo in G". Šv. Mišių
įžanginė procesija buvo sutik
ta giedant „Ecce sacerdos
magnus". Mišių metu buvo
giedamas S. Sližio „Lietuviš
kos Mišios", L. Beethoven
„Aukščiausiojo garbei", A. Guido „Maria Mater Gratia", ir S.
Sližio „Tau dėkinga Lietuva".
Gerai paruoštas bažnytinis
choras, papildytas vyrų bal
sais, gerų vargonų palyda (St.
Sližys), palyda su trumpetės
pastiprinimu ( R. Kasputis),
pamaldoms suteikė iškilmin
gumo ir iškėlė gryną lietuviš
ką religinę dvasią. Daug kam
ši religinė muzika buvo mi
nėjimo aukščiausias taškas.
J a susižavėjo ir kardinolas,
pagirdamas muzikos atlikėjus
savo baigiamajame žodyje nuo
altoriaus. Kardinolas nepa
gailėjo ir padrąsinančių žo
džių ir linkėjo parapijai su
laukti 150 metų.
Jubiliejinių Mišių celebran
tų procesija buvo išlydėta di
dingai s k a m b a n t
koncerti
niam kūriniui Andre Campra
„Rigaudon". kurį atliko para
pijos vargonininkas Stasys
Sližys.
1997 m. rugsėjo 26 d. šių ei
lučių autorės vestuvėse didin
gai skambėjo bažnytinis cho
ras. Buvo giedotos visos litur
gines Mišios. Prieš įžanginę
procesiją muz. Stasys Sližys
vargonavo: P. Tchaikovvsky
Theme iš „Pathetique Symphony". C. Debussy „Claire De
Lune", E. Grieg „Solveigos
dainą", H. Purcell „Trumpet
Tune" ir R. Wagner „Bridal
Chorus". Mišių metu solo gie
dojo St. Sližys ir choras F.
Witt „Veni Creator". duetą
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giedojo St. Sližys ir Violeta
Balčiūnienė.
„Jaunavedžių
malda", „Jėzau pas mane atei
ki", „Marija, skaisčiausia Ma
rija" giedojo visas bažnytinis
choras. Jaunavedžių procesija
buvo išlydėta skambant L.
Beethoven „Ode de Joy". Buvo
girdima tiek daug įdėto darbo
ir iš visų choristų ir vargoni
ninko širdžių gelmių giedant
visas giesmes. Tai tikrai ypa
tinga, nepaprasta ir niekuo
met neužmirštama ir didžiai
įvertinta dovana!
Šiuo metu choras ir moterų
vokalinis vienetas stiprūs ir
tebegyvuoja. Muzikos reper
t u a r a s yra plečiamas lietuvių
tradicinių, religinių ir tauti
nių švenių minėjimams bei
įvairiems įvykiams pažymėti.
Choras giedojo ir tebegieda lo
tyniškas giesmes, kurių gryna
religinė dvasia papildo pamal
dų rimtį.
1999 m. muz. St. Sližys įam
žino sav ir choro giesmes,
dainas ir vargonų muziką iš
leisdamas keturias kasetes
(įrašus): ..Sv. Antano parapijos
choro giesmės ir vargonų mu
zika", „Moterų vokalinio vie
neto dainos ir giesmės", „Var
gonų muzika" ir „Stasio Sližio
solo giesmės ir vargonų muzi
ka".
Apie Sos svarbios šventės —
20-mečio paminėjimą visų Sv.
Antano parapijiečių
vardu
reiškiama padėka kiekvienam
choro nariui/ei už ištver
mingą ir didelę meilę lietuviš
kai giesmei bei dainai. Džiau
giamės jasų ilgamete veikla,
didžiuojamės jūsų pasieki
mais. Jūs visi esate verti mū
sų visų pagarbos. Gyvuokit ir
teskamba jūsų giesmės ir dai
nos d a r ir kitus 20 metų!
Sekmadieni, rugsėjo 24 d.
Šv. Antano parapijos choras
iškilmingai
paminės
savo
veiklos dvidešimtmetį. Šv. Mi
šias aukos šio choro iniciato
rius ir globėjas kun. Alfonsas
Babonas Mišių metu giedos
bažnytinis choras, vadovauja
mas muz, Stasio Sližio. Giedos
ir keletą dar negirdėtų gies
mių. Po Mišių parapijos salėje
vyks iškilmingoji dalis. Bus
pagerbtas choro vadovas bei
choristą; Bus prisiminti miru
sieji. Po to bus meninė dalis ir
vaišės. Kviečiame visuomenę
gausiai atsilankyti minėjime
ir dalyvauti šioje ypatingoje
šventėje Bilietus galima įsi
gyti pas choristes sekmadie
niais po Mišių. Smulkesnes
informacijas teikia Stefanija
Kaunelienc, tel. (313) 4214132
_ .
. . . . . .
Regina J u š k a i t e
Švobienė

NUOSTABI PREMJERA
Detroito Lietuvos Dukterys
kviečia Detroito ir apylinkių
lietuvių visuomenę sekmadie
nį, spalio 1 d., atsilankyti į
Dievo Apvaizdos
parapijos
Kultūros centre rengiamą To
ronto „Volungės" moterų dai
nos vieneto ir kanklininkių
koncertą-premjerą. Taip pat
viešnios giedos ir šv. Mišiose.
Bus įdomu ir jauniems, ir su
brendusiems.
„Volungės" moterų dainos
vienetas susiorganizavo prieš
keletą metų. Šios dainos my
lėtojos, kartu su kanklininkė
mis sudaro gražų ansamblį,
skleidžiantį lietuviškos dainos
ir muzikos grožį.
Dainos vienetui vadovauja
muzikė ir dirigentė Dalia Viskontienė. akompanuoja muzikas-dirigentas Jonas Govėdas.
Pranešėjos — Birutė Litvinienė ir Giedrė Lagminaitė.
Toronto jaunosios kanklinin
kės (jų yra devynios) papildys
programą lietuvio širdžiai ma
loniai nuostabiais
kanklių
garsais. Jų vadovė yra Žibutė
Janeliūniene ir jos padėjėja
Julija Danaitienė.

Muz. Jonas Govėda akompanuos
š.m. spalio 1 d. Detroite koncertuo
siančiam Toronto ..Volunges" mote
rų dainos vienetui.

9055 S.Roberts Rd, Hickory His, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (706) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Detroito Lietuvos Dukterys
džiaugiasi turėdamos progą
pačios pirmosios pasikviesti
jas koncertui. Tikimės, kad po
premjeros Detroite bus dar
daug pasirodymų ir kituose
lietuvių telkiniuose. Linkime
sėkmės šiam jaunam dainos ir
kanklių muzikos ansambliui.
Atsilankiusius į koncertą
Lietuvos Dukterys visus pa
vaišins pačių pagamintomis
vaišėmis, vynu, bus ir vertin
gų laimikių laimėjimai ir gera
nuotaika.
Kviečiame ir laukiame jūsų
atsilankymo. Savo dalyvavi
mu paremsite ir Lietuvos
Dukterų pastangas tiesti pa
galbos ranką vargstantiems
tautiečiams.
Irena Alantienė,
Detroito Lietuvos Dukterų
valdybos pirmininkė
PARAPIJOS METINĖ
GEGUŽINĖ
Šv. Antano parapijos gegu
žinė po stogu vyks sekma
dienį, spalio 29 d. Visuomenė
kviečiama pasižymėti šią datą
kalendoriuje ir savo dalyvavi
mu paremti mūsų nedidelę
parapijėlę. Nors parapijiečių
skaičius mažėja, stengiamės
gyvuoti, išlaikyti visus papro
čius ir švęsti svarbias šventes.
Kviečiame visus iš arti ir toli.
Šeimininkės bus pasiruošu
sios maloniai sutikti visus
svečius su skaniai pagamin
tais patiekalais. Veiks ir lai
mikių traukimai. Lauksime
visuomenės gausaus atsilan
kymo. Turėsite progą pabend
rauti su draugais ir bičiuliais,
išbandyti laimę laimėjimuose
ir paremsite parapiją. Atsilan
kykite — nesigailėsite! Para
pijos gegužinę ruošia parapi
jiečiai.
Regina J u š k a i t ė
Švobienė

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
Dantų Gydytojas
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
katoėti angnškai arba lietuviškai

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 706-422-6260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave.. Hfckory Hate, IL
Tel. (706) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

UNAS SIDRYS. M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Rkjgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St.
Tel. 773-735-7709

EDMUNDAS V&NAS. M.D.. S.C.
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6

Chicago. IL 60638

Tfi.773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Tai - j o s u laikraštis
T*M ummmmm %

BALFo ŽINIOS
Jau 56 metai kartojame:
„Spalio mėnuo — BALFo
mėnuo". Kreipiamės į visus
savo narius ir rėmėjus būti
dosniais ir atlikti savo pareigą
įteikiant metinę auką BALFo
rinkėjams pasirinktą sekma
dienį įprasta tvarka prie lietu
viškų parapijų arba pasiųsti
ją paštu Detroito skyriaus
iždininkui VI. Staškui, 10037
Hazelton, Redford, MI 48239.
Čekius prašome rašyti United
Lithuanian Relief Fund arba
BALFas.
Valdyba

Toronto jaunosios kanklininkes. Iš k Jura Sondait£. Rūta Samonyt*. Vilija Pečiulytė, Julija Valiulytė, Julija
SimonHvi,-. Audra Rusmaite, Aleks and ra Valaitytė ir Vaida Simonavičiūtė. Nėra Lauros Puterytė*.

LIETUVOS VIZIJA NATO
NARYSTĖ JE TURI BŪTI
RACIONALI
Pasikalbėjimas su b u v u s i u G y n y b o s š t a b o p a t a r ė j u
d i m . mjr. dr. A l g i r d u V. K a n a u k a
— Ar reali b ū t ų L i e t u v o s iš mūsų pačių nesugebėjimo
narystė NATO artimiau veiksmingai valdyti ne tik de
siais metais?
mokratiniais procesais, bet ir
— Šiandien girdime daug j ų dvasine esme.
optimistiškų balsų, kad Lietu
Kadangi mūsų pokalbio te
va jau tuoj bus priimta į m a yra NATO narystė, todėl
NATO. Tie balsai daugiausia atsakysiu į J ū s ų klausimą
sklinda iš Lietuvos politikų ir siauresne prasme, koncentpareigūnų, kai tuo tarpu už ruodamasis į karybos kompo
sienio politikai ramiai kartoja, nentą ir jo blogiausią atvejį,
kad 2002 metais bus tik svars kuris vis tik galėtų atsitikti,
toma, ką pakviesti į ateities nors t a m visuomenė d a b a r da
NATO gretas. Kandidatai tu rosi ypač apaštiška. B ū t e n t : a r
rės atitikti tuometinius NATO Lietuva būtų pasirengusi at
reikalavimus, be to, bus svar sispirti agresijai ar kokiai kri
bu, kad pasaulinė geopolitinė zei, dar prieš ją p r i i m a n t į
padėtis būtų tokiai plėtrai pa NATO? Mano m a n y m u , reikia
lanki.
taip organizuoti gynybą, k a d
tokiu
atveju Lietuva b ū t ų pa
Visuomenėje dažnai atsiran
jėgi
pagal
savo išgales atsi
da sutapatinimas valstybinio
spirti
p
a
k
a
n
k a m a i griežtai ir
saugumo poreikių su grynai
karine gynyba. Deja, kartais kad potencialus priešas rimtai
užmirštama, kad valstybinis pagalvotų, a r j a m v e r t a imtis
saugumas susideda ne vien iš jėgos priemonių prieš Lietuvą.
turi
būti
karybos, bet ir kitų saugumo Gera strategija
komponentų — užsienio ir vi lanksti, reikia n u m a t y t i , ką
daus politikos, ekonominės darysim, jeigu vieno ar kito
padėties, gyventojų sveikatos, tikslo nepasieksime, arba jei
pilietiškumo sampratos, švie gu aplinkybės pasikeis. Vi
timo ir aplinkos būklės, socia suomet reikia t u r ė t i d a r kitą
linių sąlygų, teisėsaugos ir išeitį.
kultūros. Visi saugumo kom
— K a i p p a g r į s t u m ė t e sa
ponentai turi būti puoselėjami v o t e i g i n į , k a d L i e t u v o s vi
tam, kad vienas ar kitas per zija NATO n a r y s t ė j e t u r i
daug neatsiliktų, nes saugu- b ū t i r a c i o n a l i ?
" mas yra lyg visų komponentų
— Negalima aklai prisirišti
sandauga, o ne suma. Jei vie vien prie vieno galimo ateities
nas komponentas prilygtų nu varianto, nors, žinoma, tiki
liui, tai ir visas nacionalinis mės, k a d m ū s ų n a r y s t ė NATO
saugumas gali tapti anuliuo t a p s realiu faktu. Tačiau rei
tas: Reikia turėti omenyje, kia galvoti racionaliau, kaip
kad ypatingas dėmesys kary m u m s p a t a r ė J A V gynybos
bos komponento stiprinimui sekretorius V. Cohen. Racio
gali sukurti nesaugumo j a u s  naliai, vadinasi, logiškai, be
mą kaimyniniuose kraštuose. emocijų, siekiant tokių rezul
Pavyzdžiui, dėl vienos šalies tatų, kurie y r a realių galimy
priešbalistinių raketų skėčio bių zonoje ir k u r i ų galime
"stiprinimo, kita šalis gali pa siekti, naudojantis m ū s ų turi
justi savo pozicijos reliatyvų mais ištekliais. M u m s t a i p pat
susilpnėjimą. Gali gautis spi reikia galvoti, neužsispiriant
ralinė apsiginklavimo reakci tik į vieną kryptį be jokio
ja. Tada gali kilti reikalavimų lankstumo. Kai k u r i e politikai
kompensuoti politikoje atsisa beatodairiškai
teigia,
kad,
kyti NATO plėtros, ekonomi stengdamiesi stoti į NATO,
koje — atleisti valstybei pas mes tapsime p a k a n k a m a i pa
kolas ir t.t.
jėgūs savaime ir galėsime su
Šiandien jaučiamas šių sau sidoroti su ankstyvesne jėgos
gumo komponentų susilpnėji akcija prieš mus. J i e taip pat
mas Lietuvoje. Trūksta kom tikisi, kad, įstoję į NATO, mes
petentingų specialistų ir iš nemokamai atsidursime po
mintingų valdininkų. Yra per NATO oro pajėgų ir laivyno
daug netolerancijos, korupci priedangos skėčiu. Dėl to sa
jos, ir socialinę įtampą ke koma, kad tai bus pigiausias
liančios poliarizacijos. 2/3 Lie būdas. Man regis, kad, dar
tuvos žmonių skursta, kiti n e t a p u s NATO n a r e , tuo skė
lobsta. Vidurinio ekonominio čiu negalėsim naudotis. Todėl
sluoksnio beveik nėra. Žmonės m u m s reikia pasistengti stip
jaučiasi gyveną
nesaugioje rinti savo šalies vidinį karinį
valstybėje. Jeigu ateinantį ru pajėgumą taip, kad, d a r ne
denį nauja valdžia neatneš re įstojus į NATO, galėtume at
nesanso, tai klimpsime d a r gi baidyti ar atsilaikyti prieš ag
liau i liūną kaip Stepančikovo resorių, kol į pagalbą ateis
dvaro pjesės paskutiniame t a r p t a u t i n ė s pajėgos ar poli
veiksme. Artėsime prie situa tinė parama. Tokia kryptis pa
cijos, kuri buvo 1795 metais didintų Lietuvos galimybes
(Lietuvos ir Lenkijos padalini būti įvertintai vertingesnia
mas), kada šalis buvo sužlug sąjungininke.
dyta ne tik be šūvio, bet dėl
valstybingumo stokos. Gal di
džiausia grėsmė Lietuvai kyla

Ir šiam tikslui vien mobi
liųjų pėstininkų, apginkluotų
senokais ginklais, nepakaks,

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ
Nr.l

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

Ka byloja PLB v ė l i a v a
-

•

'Rugpjūčio 16-19 d. Vilniuje,
Lietuvos Respublikos Seimo
rūmuose, posėdžiavo kas treji
metai susirenkantis užsienio
kraštuose gyvenančių Lietu
vių Bendruomenių vyriausia
sis organas — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės (PLB) sei
mas. Šis, jau antrą kartą Vil
niuje vykęs, seimas prasidėjo
neįprastai — naujos, iki Šiol
neturėtos PLB vėliavos pakė
limu Nepriklausomybės aikš
tėje, prie LR Seimo rūmų. J ą
pašventino išeivijoje ir Lietu
voje žinomas kilnus kunigas,
Jėzuitų provincijolas A. Sau-

laitis, SJ. Jubiliejinio — de
šimtojo seimo proga šią vė
liavą s u k ū r ė čikagietis daili
ninkas V. Lukas. Ši PLB sei
mo posėdžių dienomis plevėsa
vusi balta vėliava su tris mū
sų valstybinės vėliavos spal
vas žyminčiais kontinentų (že
mynų) pusrutuliais, tarsi bylo
jo visame pasaulyje išsisklai
džiusių mūsų tautiečių vieny
bę ir n e n u t r ū k s t a n č i u s ryšius
su nepriklausomybę iškovoju
sia Lietuva.
Iš tiesų į seimą iš visų konti
nentų vieningai atvyko 129
Lietuvių
Bendruomenių
ir
J a u n i m o sąjungų pirmininkai

reikės modernios priešlėktuvi
nės ir prieštankinės gynybos,
kurios mes, rimtai kalbant,
neturime. Galimas agresorius
turės pilnutinį oro bei šar
vuotų pajėgų, artilerijos bei
oro desanto pranašumą. Žino
ma, tokios efektyvios gynybi
nės sistemos parengimas nėra
pigus, bet jį galėtume savo
noru ir valia kontroliuoti. Rei
kia gerai apskaičiuoti turimus
išteklius, būtinąsias išlaidas
ir rizikos faktorius. Be to, dar
galėtume sudaryti tiesioginės
savitarpio paramos sutartis su
kitomis valstybėmis (panašiai,
kaip buvo sudaryta chartija su
JAV). Tai visai nestabdo mūsų
žygio į NATO.
— Ką j ū s m a n o t e a p i e El
t o s p a s k e l b t u s , prof. Vytau
to Landsbergio vertinimus,
a p t a r i a n t t r i s g a l i m u s vals
tybes gynybos variantus
kaip kertinius visuomenės
p o ž i ū r i u s („Lietuvos na
r y s t ė NATO neturi virsti
vizija horizonte", L. Ryt.
00.05.30, t.y.: 1 — agresijos
a t v e j u kapituliuoti, 2 —
g i n t i s ir pralaimėti, 3 —
v i s k ą d ė t i a n t NATO kor
tos)?
— Norėčiau padiskutuoti pa
minėtus, gynybos variantus.
Profesorius sako, remdamasis
pirmuoju variantu, kad agre
sijos atveju mes vis tiek neap
siginsime. Grasinant agresija,
mes turėsime nusileisti taip,
kaip j a u tai buvo 1940 metais
ir todėl neverta eikvoti lėšų
ginkluotei, kurti gynybines
pajėgas ir t.t.
Drįsčiau pridurti, kad istori
joje žinoma nemažai valsty
bių, kurios tokia filosofija va
dovavosi: Čekoslovakija, Aust
rija, Baltijos šalys pasidavė be
šūvio. O vis tik vienaip ar ki
taip nuo to nukentėjo. Ir tada
darosi tikrai neaišku, dėl ko
buvo laikoma tokia kariuome
nė (25,000 karių). J u k prezi
dento A. Smetonos ir jo val
džios apsaugai būtų užtekę
poros pulkų gerai ginkluotos
žandarmerijos.
Šių dienų pasaulyje pasida
vimo politika dar priimtina ir
p a r a n k i . Yra valstybių be ka
riuomenių,
kurios tikisi, kad
geri kaimynai ar kažkokie
„pasaulio tvarkdariai" jas ap
gins: Costa Rica, Vatikanas,
Andora, Lichtenšteinas, Luksemburgas, Islandija, Malta,
Monaco ir t.t. Galbūt jos tei
sios, nes nuo seno turi drau
giškus kaimynus ir jokių ar
timų priešų nėra. Deja, Lietu
va tokio pasirinkimo neturi.
Jei pasiduosim dar kartą, lik
sime vergų tauta. Nors kiti
sako, kad tai gal ir neblogai,
nes d a r b š t ū s , tylūs ir paklus
nūs vergai gali patenkinamai
išgyventi. Būti laisviems rei
kia pilietinio ryžto ir drąsos.
Norėčiau prie šios progos pa
cituoti iš Čečėnų himno (pagal
Sigito Gedos vertimą):

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis
joms ir specialiai parengtiems čiomis aplinkybėmis ir naujo
mokymo centrams. Tai gali mis pažiūromis į karybą. Aš
būti uždaviniai, net nevarto matau eilę problemų, kurios
j a n t ginklo — medicininiai, turėtų būti išspręstos: 1. Dabartinė politika reika
žvalgybiniai, kaupiant ir išlai
kant atsargas, rūpinantis in lauja didinti kariuomenę iki
formacija, .sargyba ir t.t. To 25,000 šauktinių naujojo šimt
dėl, aš manau, kad būtina to mečio dešimtmetyje, kai ki
liau vystyti Lietuvos terito tuose kraštuose jos mažina
rinės gynybos sampratą. Tai mos del naujų technologijų,
būtų racionaliausias žingsnis, kurios suteikia daugiau reikš
siekiant realios ir Lietuvos mes kariuomenių kokybei t.y.
valstybei tinkamiausios gyny ginkluotei ir sugebėjimui ją
bos strategijos, kuri būtų panaudoti — kovingumo iš
veiksminga dar nesant NATO vystymui. Pagal kokius ap
nare, arba vėliau j a u esant skaičiavimus ta 25,000 nor
ma? Juk pagal gyventojų pro
NATO sudėtyje.
— A r J u m s n e a t r o d o , k a d porcijas Lietuvos kariuomenė
š i a n d i e n i n ė KAM v a d o v y  būtų daugiau nei dvigubai di
b ė v e n g i a v i e š a i s v a r s t y t i desne už Vokietijos! Vokiečių
š i u o s a k t u a l i u s k l a u s i m u s ? 83 milijonai, o kariuomenė
— Turime pripažinti, kad mažinama iki 255,000 šaukti
KAM vadovybė stokoja giles nių. O Lietuva 3.7 milijonų,
nio požiūrio į sudėtingą geopo bet 0,68 procentai gyventojų
litinę padėtį. Viskas paremta būtų pašaukti, tuo tarpu kai
dilema: NATO sudėtyje, ar be Vokietijoje tik 0,31 procentų.
Brig. gen. Jonas Kronkaitis, Lietuvos kariuomenes vadas, ir Marija Re nieko. Ir antras dalykas: bū Taigi, gal reikėtų sumažinti
tina įtraukti visą Lietuvos vi šauktinių skaičių, arba visai
inienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė. Algimanto Žižiūno nuotr.
suomenę į šių gyvybiškai svar jų atsisakyti, jeigu užteks no
saiką šventą, arba mirt, arba kais. Ir todėl būtina dirbti šio bių valstybes gynybos klau rinčių tarnauti savanoriškai.
laisvėj gyvent; mums lemta!"
tikslingo
bendradarbiavimo simų svarstymą, o ne atsitver Kaip tokią palyginti didelę
Antroji pažiūra — agresijos kryptimi bei siekti visiškos ti nuo jos, užsislaptinant. Čia šauktinę kariuomenę Lietuva
atveju gintis patiems, apgi narystės NATO. Šitas kelias, akivaizdžiai trūksta krašto galės apmokyti, išlaikyti, ap
n a n t laisvę ir reiškiant savo anot V. Landsbergio, reikštų, apsaugos sistemos ryšių su vi ginkluoti pagal modernaus ka
valią išlikti nepavergtam. V. kad norime prisidėti prie suomene strategijos.
ro reikalavimus?
Landsbergio nuomone, tokiu bendro demokratinių šalių
Kai dar dirbau Gynybos šta
2. Kai kurios atsakomybę
atveju valstybei reikėtų gintis saugumo ir patys būti saugūs be, man buvo svetimas nieki
jaučiančios visuomeninės or
kuo ilgiau, išleisti labai daug toje sistemoje.
nantis požiūris kai kurių atvy ganizacijos vietoje šauktinės
lėšų ginkluotei, kariuomenės
Kyla klausimas, kuo gi mes kusių iš užsienio išeivių kari
tarnybos siūlo teritorinę gy
ir visuomenė- parengimui ir galime prisidėti prie NATO ninkų į vietos lietuvius kaip
nybą, kuri turėtų sąmoningai
t.t., o pralaimėjimo atveju ap saugumo? Gal savo lengvąja sovietinius, antraeilius, nepa
ir organizuotai įjungti į krašto
gailestauti.
pėstininkija, o gal strategine tikimus piliečius. Deja, tai bu
gynybą didelę dalį visuomenės
Karų istorijoje su šia proble mūsų geografijos svarba? Nors vo pritaikyta ir vertinant mū kaip rezervą. Reikia rimtai
ma susidūrė daug valstybių ir galėtų ir nelaimingu atveju sų talentingus karininkus, ku analizuoti visuomenės sutari
vienas įspūdingiausių išlieka taip atsitikti, kad būsime kai rie karo mckslos baigė vienin mo galimybes, nes norima vi
Thusydido antikinis pasakoji kurių NATO šalių įvertinti telėje tuo metu jiems galimoje durinėse ir aukštose mokyk
mas apie tai. kaip atėniečiai kaip „gynybos zuikiai", todėl, šalyje — Rusijoje, o pakviesti lose įvesti pilietinį parengimą
užkariavo spartiečių valdomą kad sukūrėme valstybę, ku daugelis, viską metę grįžo į tam, kad nereikėtų šauktinės
Milos salą. Atėniečiai pareika rios negalime ir nenorime pa Lietuvą kurti Lietuvos kariuo kariuomenės. Neatsisakoma ir
lavo, kad salos gyventojai pa tys ginti, bet reikalaujame, menę, taip. kaip ir mūsų tėvai reguliariosios
kariuomenės,
siduotų, nors jie ir apeliavo į kad NATO mus priimtų ir gin ar seneliai po Pirmojo pasauli kuri, mano nuomone, susidėtų
teisingumo, moralumo verty tų. Vakaruose, atidžiai pasi nio karo.
iš maždaug 10,000 moderniai
bes. Tačiau atėniečiai iš jų tik klausius, galima girdėti balsų,
— T a i k o d a b a r L i e t u v a i ginkluotų ir visiškai kovinėje
pasijuokė. Tada spartiečiai ry kodėl jiems reikėtų lieti krau t r ū k s t a ?
parengtyje esančių karių, ku-.
žosi gintis. Deja. jie buvo nu ją ir eikvoti išteklius už tuos,
— Reikia tolesnių reformų. rie atliktų rezervų apmokymo
galėti, visi vyrai nužudyti, o kurie patys gintis nei gali. nei Reformos niekad nesibaigia ir pirmojo priešo įsiveržimo
moterys ir vaikai parduoti į nori?
modernioje kariuomenėje, ku sustabdymo paskirtį.
vergiją. Taigi ši rizika iškyla
— T a i k a i p r e i k ė t ų L i e t u  ri turi keistis su besikeičian
(Nukelta į 5 psl.)
kiekvienai valstybei, kuri nori v a i t v a r k y t i s a v o g y n y b o s
būti laisva ir nepriklausoma,
bet puolama priešo. Tačiau ne
visuomet padėtis tokia bevil
tiška. Prisiminkime Suomiją.
Buvo labai sunku, bet kovos
dėka atsivėrė naujos galimy
bės, kurios nulėmė šios mažos
tautos pergalę: išliko valstybė,
ir dar ne bet kokia! J u k visi
Suomijos piliečiai savanoriš
kai dirbo laisvalaikiu ir sa
vaitgaliais. 20 metų statydami
Manerheimo liniją. Kas įkvė
pė suomius 0 Ryžtas ir drąsa!
Norėčiau pacituoti Manerhei
mo kredo (deja, iš atminties):

„Greičiau žemė iš karščio
ims skeldėti be žado, negu
mes po žeme atsigulsim, garbę
praradę. Niekad niekam ne
lenkti galvos — duodam prie-

„Mes kovosime iki paskuti
nio senelio ir paskutinio vai
ko. Lai sudega mūsų miškai ir
sodybos, lai griūva mūsų
miestai ir pramonė, ir kas iš
to liks priešui — lai tai būna
prakeikta Dievo!"
Trečias variantas, kurį ap
tarė V. Landsbergis, tai agre
sijos atveju gintis kartu su ki
tais: su Lenkijos ar kitais
Šiaurės Atlanto sąjunginin

politiką,
kad
išsaugotų
t a u t o s ir v a l s t y b ė s t ę s t i 
numą?
— Mano nuomone, Lietuva
turi kurti ketvirtą naują va
riantą — „kieto riešuto" gyny
binę politiką, kuri būtų veiks
minga, jau tapus NATO nare,
arba. kitu atveju — dar ne
sant priimtai į NATO. Tam
reikia giliai analizuoti jau esa
mus efektyvius, įvairiai vadi
namus, teritorinės, visuotinės,
ar totalinės gynybos modeiius
Skandinavijoje,
Šveicarijoje,
Viduriniuose Rytuose ir Kau
kaze, rūpestingai atrenkant
tai, kas mums tiktų. Bendras
šių modelių bruožas yra tas,
kad su gerai ginkluota ir ap
mokyta, nors nedidele, kariuo
Apie dr. Algirdą V.
mene ir rezervais yra dar vie
Kanauka
nas stiprybės šaltinis: kiek
Dr. Algirdas V. Kanauka gimė
vienas valstybės pilietis, pagal
jo galimybes, įsipareigoja at 1931 m. Kaune, žymaus chirurgo,
likti tam tikras užduotis, gi prof Vinco Kanaukus šeimoje
nant kraštą, tokioje veikloje Tėvas. Nepriklausomybes kovų sa
vanoris, už nuopelnus, ginant Lie
dalyvaujant švietimo instituci tuvos laisve ir nepriklausomybe bu

bei kiti rinkti atstovai iš 28
kraštų. To negana! Seimui
pradėjus darbą, prezidiumo
pirmininkas J. Polikaitis džiu
giu balsu tolydžio pranešinėjo,
kad savo valia į seimą atsku
bėjo Ispanijos, Naujosios Ze
landijos lietuvių, pagaliau už
sienyje studijuojančių studen
tų pasiuntiniai, norėdami už
megzti ryšius, įsijungti į PLB
veiklą.
Man įstrigo Latvijos LB pir
mininkės J. Budzinauskienės
žodžiai, tarti viename pirmųjų
posėdžių:
— Džiugu, kad mūsų seimas
atsinaujina, kad salėje matau
daug naujų, jaunų veidų!
Naujos, dabartinės imigran
tų bangos prasidėjęs įsijungi
mas į vyresniosios, karo metų
išeivijos suburtų bendruome
nių veiklą — iš tiesų naujas
šio seimo ir visos Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės bruožas.
Belgijos, Italijos, kai kurių ki
tų Vakarų šalių bendruome
nės į seimą jau išrinko ir nau
juosius išeivius — jaunus,
energingus. Posėdžiuose nu
skambėjo ir gražių atsiliepimų
apie prasidedančią jų veiklą
kraštų lietuvių telkiniuose.
PLB Švietimo komisijos pirmi
ninkė R. Kučienė papasakojo.
kaip prieš kelerius metus iš
Lietuvos į JAV atvykusi ir
Minnesota valstijoje įsikūrusi
šerma pati ėmėsi steigti lietu
višką mokyklėlę, kurioje jau
mokosi 18 mokinukų. O PLB
vicepirmininkas A. Rugienius
pasidžiaugė, kad jau kone pu
sė Detroito bendruomenės val
dybos narių yra aktyvumu pa
sižymėję naujieji ateiviai.
Dar vieną gerą bruožą pa
stebėjau šiame PLB seime —
didelį, atidų svarbiausių Lie

tuvos valdžios pareigūnų dė gas buvo ir Seimas. Jiems ir jau minėto dailininko V. Luko
mesį seimui ir išeivijos reika kitiems ypatingiems asme gražiai suprojektuotos ir pa
lams. Seimą atidaręs, prezi nims jubiliejinio — dešimtojo gamintos PLB valdybos dova
(Bus daugiau)
dentas V. Adamkus PLB pri PLB seimo proga buvo įteiktos nos.
pažino viena veikliausių mūsų
tautiečius vienijančių organi
zacijų. Trečiąją seimo darbo
dieną V. Adamkus pakvietė
dalyvius j priėmimą preziden
tūroje, nusifotografuoti atski
rai su kraštų bendruomenių
atstovais. Seimą nuoširdžiai
sveikino, pasidalino svarbiau
siomis problemomis LR Sei
mo pirmininkas V. Landsber
gis. Vilniaus meras R. Paksas.
Seimo atidaryme negalėjęs da
lyvauti dėl neatidėliotino vy
riausybes posėdžio, ministras
pirmininkas A. Kubilius vė
liau pakvietė pas save PLB
vadovus, geranoriškai aptarė
su jais pačias opiausias prob
lemas.
PLR X seimo prezidiumo pirmininkas .Juozas Polikaitis idešinėje) ir pava
Valdžios vadovams dėmesin duotojas S. Varnas A Žižiuno nuotrauka

mm

vo apdovanotas Vyčio kryžiumi
Baigiantis karui, 1944 m. šeima
pasitraukė į Vakarus. Dr. Algirdas
V. Kanauka 1955-1976 m. tarnavo
JAV karo aviacijoje ir dirbo aukš
čiausios karinės parengties ypa
tingu užduočių direktoriumi, oro
karo modeliavimo dėstytoju, tarna
vo Aeronautinių sistemų divizijos
štabe. Vietnamo karo dalyvis, buvo
tarptautinių ryšių karininkas nau
jų technologijų iniciatyvoms Euro
poje Vėlesniais metais dirbo JAV
aviacijos ir kosminės gynybos sis
temų karinėje pramonėje, vadovavo
atskiriems sraigtasparnio .Apači"
ir „Žvaigždžių karo" programų pro
jektams Jgijo mokslo daktaro laips
nį.
Atgimimui prasidėjus. Algirdas
V. Kanauka aktyviai įsijungė į lietuvos valstybinio saugumo pagrin
dų atkūrimo darbą, dirbo Gynybos
štabo patarėju, dėstė karo akade
mijoje, paskelbė apie keliasdešimt
straipsnių Lietuvos gynybos strate
gijos klausimais ir per trumpą lai
ką, talkinamas išeivijos lietuvių bei
bendradarbių, parengė redagavo
pirmąjį Lietuvoje NATO žodyno
vertimą.
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DIRVA — GERA, O KUR
SĖJĖJAI?
Žurnalisto liuterono pokalbis su jėzuitu provincijolu
Antanu Saulaičių apie Vilniaus jėzuitų gimnazijos rei
kalus.
Prologas: kodėl rašo liu
teronas?

darbą su darbininkų parašais.
Susidaro stora byla. Tą darom
ne todėl, kad jie mumis nepa
sitikėtų, o kad mes galėtume
įrodyti, kaip tvarkomės. O
mūsų rėmėjams iš anapus At
lanto, mūsų Tarybai Čikagoje
— „Baltic Jesuit Board", mes,
ko gero, kas pusmetį nusiunčiame sąrašą Lietuvos bendro
vių, kurios mus paremia, par
duoda su nuolaida. Šių metų
birželio 8-21 d. lankiausi
JAV-se, daugiausia mūsų gim
nazijų reikalais, Čikagos tary
boje konsultantais yra įvairių
profesijų ir veiklos žmonių (jų
tarpe ir minėtasis klasiadraugis Antanas Algis Venckus).
Mūsų vajus, „Campaign for
Jesuit Schools and Programs
in Lithuania" veikia jau ket
verius metus. Jo šūkis" JSU
tradicija į ateitį!" Turėjome
posėdį. Svarstėme, kaip ir kur
gauti paramos. Šiemet susi
darė labai sunki
finansinė
padėtis. Reikia plėstis, įsteigti
daugiau klasių, reikia page
rinti mokinių sąlygas, o lėšų
trūksta.

Tas atsitiko pernai žiemą.
Tarp daugybes bokštų pasimetusioje Vilniaus evangelikų
liuteronų bažnytėlėje vyko eku
menines pamaldos artėjan
čiam Jėzaus Kristaus dutūkstantmečiui pagerbti. Šv.
Mišias aukojo visų krikščio
niškųjų konfesijų dvasininkai.
Tarp jų buvo ir Romos kata
likų kunigas Antanas. Jo sa
kytas pamokslas man, senam
liuteronui ir smalsiam žur
nalistui, padarė gilų įspūdį.
Patraukė jo paprastumas ir
nuoširdumas, jo minčių huma
niška ir demokratiška dvasia.
Pagalvojau: „Būtinai turiu su
šia šviesia asmenybe susitik
ti"; .Buvau dar labiau suintri
guotas, sužinojęs, kad kun.
Antanas Saulaitis yra Baltijos
jėzuitų vienuolijos provincijo
las, be to. Vilniaus jėzuitų
gimnazijos ir Kauno jėzuitų
gimnazijos Direktorių tarybos
pirmininkas. Susitikti, matyt,
buvo lemta. Atvyko iš JAV
Antanas A. Venckus, mano se
— Ar, l a n k a n t i s Ameri
nas, Palangos gimnazijos lai
koje,
ši kartą p a v y k o gauti
kų klases draugas, ir suvedė
mudu. Pasakė: „Antanai, tu a u k ų ?
jam pasakok... O tu, Povilai, • — Čikagoje, Lemonte, De
rašyk!" Ir išskrido Čikagon. troite ir kitur lankiau esamus
Ka*-liko? Pildyti draugo pra ir galimus globėjus. Kai kurie
šymą. Tą ir darau. Tebūnie tai žmonės iš karto parėmė. Kai
mano atnašas mūsų dabar kam rūpėjo pirmiau išsiaiš
tinės ir būsimos krikščioniš kinti, kokia dabar Lietuvoje
padėtis.
kosios visuomenės aukurui.
— Kas l a i k r a š č i u s skaito,
Gražūs, kilnūs ir... netur
tikriausiai žino a p i e Ro
tingi
Vilniaus jėzuitų gimnazija, kiškio mokytoju s t r e i k ą ir
Telšių
mokytojai
sutrumpintai VJG, yra viena k a d
čia retai pasitaikančių, pri ryžosi neiti a t s t o g ų tol, kol
vačių, katalikiškų mokyklų, — n e b u s išmokėti j i e m s pri
sako kun. Antanas Saulaitis, klausantys pinigai. O ko
SJ, — Lietuvoje jų tėra trys. kia padėtis J ū s i š k ė j e gim
Istoriška VJG pradžia — 1570 nazijoje? Ar mokytojai ga
metai, vadinosi „Colegium Vi- v o vasaros a t o s t o g i n i u s ?
— Mes išmokėjome tik pusę
lense Societati Jesu". Nepri
klausomybę atgavusioje Lietu atostoginių, kitą dalį mokė
voje 1995 m. vasaryje tuo sime rugpjūčio pabaigoje. Te
metinis Lietuvos jėzuitų pro ko pasitelkti rezervus. Per
vincijolas kun. Jonas Boruta, žiūrėjome kai kuriuos projek
SJ, kreipėsi į Vilniaus arki tus, kol kas sumažinome re
vyskupą metropolitą Audrį monto apimtis. Apgailėtinas
Juozą Bačkį. Jo 1995.06.19 atvejis. Mūsų gimnazijos stei
dekretu pritarta gimnazijos gėjas yra Lietuvos Jėzuitų
atkūrimui. Lietuvos jėzuitų Provincija. Jai ir Lietuvos
provincijos sprendimą palan švietimo ir mokslo ministerijai
kiai priėmė ir parėmė Čika mes esame dėkingi, žinoma,
gos jėzuitai, taip pat gerada už sugrąžintus buv. A. Vie
riai iš Vakarų Europos. Lietu nuolio vidurinės mokyklos
vos jėzuitai jau nuo 1990 m. pastatus bei finansinę pa
ėmė gauti paramą. Pirmiausia ramą, kurią anksčiau gauda
parėmė Vokietijos „Jėzuitų vome. Iki šiol atlyginimus mo
draugų" fondas. Reikėjo atkur kytojams duodavo valdžia.
ti Vilniaus Šv. Kazimiero. Šv. 1995/96 mokslo metais lėšų al
Jonų bažnyčias Vilniuje, Jė goms duota visu 100 procentų.
zuitų bažnyčią Kaune ir Kitais, 1996/97 m. duota 75
Šiauliuose. Buvo pasirūpinta, proc., dar kitais 97/98 — 53%,
kad būtų kur melstis ir gyven na, o 98/99 vos 27% atlygini
ti. Atgaivinta Kauno jėzuitų mams reikalingų pinigų. Šiais
gimnazija, o 1994 metais buvo metais gavome 161 tūkst. litų,
atgauti pastatai ir Vilniaus žadėjo 225 tūkst. litų. Net pre
kol kas
atidėjo
gimnazijai. Parama ėjo ir iš zidentas
jėzuitų draugų, iš JAV, Ispani naująjį įstatymą, kur įsi
finansavimas
pagal
jos. Japonijos. Gautos lėšos galiotų
sunaudotos pastatų atnaujini principą „pinigai seka vaiką".
mui, įrengimui. Reikėjo lėšų Tas turėtų būti po 1600 litų už
ir mokytojų lavinimui. Be to, vaiką per metus. Seimas
labai svarbu paremti netur- įstatymą priėmė, bet jis pra
tingus mokinius, jų skur dės veikti nuo 2001 metų. Gal
stančias šeimas. Čia į pagalbą būt. Šiems metams tų lėšų
ateina Amerikos LB Socialinių biudžete nėra. Nebeturime
reikalų taryba. Ka nors gavu santaupų ir mes.
sieji stengiasi padėkoti, pa
... 2000-ųjų liepa. Mudu su
rašo laišką, pasako ačiū už do
kun.
Antanu vaikštome po va
vanas.
saros atostogoms ištuštėjusius
— Kalbant apie gaunamą Vilniaus jėzuitų gimnazijos
paramą, noriu pabrėžti, kad rūmus. Ramu, erdvu, švaru.
rėmėjams ir aukotojams pa Prie centrinio įėjimo budin
grįstai rūpi. kaip tos lėšos čioji moteris parenka raktus
išleidžiamos, ar sąžiningai pa nuo klasių ir kabinetų. Kylant
naudojamos, ar ne iššvaisto plačiais laiptais, kuriuos drėg
mo^ bereikalingai, — tęsia pa na pašluoste rūpestingai pa
sakojimą kun. Antanas. — valo valytoja, prieš akis atsi
pavyzdžiui. Vokietijos „Jėzui veria didelė panoraminė fres
tu draugų" fondui mes nu ka. Jos centre — aiškina jau
siunčiau! net kvitus su ant nasis Jėzus, bet ne Jeruzalės
spaudais, už vinis, dažus, už šventyklos Rašto žinovams, o
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sugebame, padėkoti. Kas pus
metį sukviečiame įmonių di
rektorius ir kitus žmones, ku
rie mums talkina, prie arba
tėlės, gražiai pabendraujame.
— Gal galėtut v i e n ą kitą
filantropą konkrečiai pa
minėti?
— Pirmiausiai tai visi mūsų
kaimynai. Pavyzdžiui, Mar
kučių gelžbetonio gamykla. Su
jais glaudi bendrystė, jie ir pa
taria, ir talkina. Turim ir dau
giau bendrovių, taip darančių
— „Vilniaus vingis", „Lithun
keliai", „Vilniaus melioracija",
„Ford Vista", putina", už
darosios akcinės bendrovės
Jlannila stell", Jris", dar A.
Grigaravičiaus, A. Liunio per
sonalinės įmones... Jų visų,
čia paminėtų ir nepaminėtų,
pastangomis gimnazija jau
turi gana padorias sąlygas
mokslams eiti.
Kas j ė z u i t ų gimnazijoje
m o k o s i ? Ir kokiomis sąly
gomis?
Skaitau žodžius iš gimnazi
jos leidinėlio:" „Vilniaus jėzuitų
gimnazija — savarankiška,
demokratiškai
organizuota,
humanizmo principais ir kata
likiškomis vertybėms ugdymo
tikslų seikianti moksleivių, jų
tėvų ir mokytojų bendruo
menė."
Žvelgiant pro laiko prizmę,
darbų būta gražių. Ir nema
žai. Štai, pirmaisiais mokslo
metais, 1995/96 m., 336 mo
kiniams teturėta 14 kompiute
rių ir tik du užsienio kalbų
kabinetai. Antrais
mokslo
metais buvo įrengtas lietuvių
kalbos ir literatūros kabine
tas, pastogėje iškilo naujas, IV
aukštas. Jame — romantiško
interjero kabinetai, biblioteka,
pradėjo veikti sava virtuvė ir
valgyklėlė. Trečiaisiais mokslo
metais — anglų, italų, kalbų,
fizikos, chemijos, biologijos
kabinetai. Gražiai įrengta
(Jėzaus draugijos generolo
asistento Kostner Wendelin,
SJ, pašventinta) gimnazijos
koplyčia. Poilsiui ir draugystei
pradėta naudoti Trakų rajone,
prie Guopstų ežero įrengta va
saros stovyklavietė.

— Apie jėzuitų gimnazi
j o s mokinius e s u girdėjęs
nemažai gerų žodžių. Čia
susibūrę gabūs, stropūs
vaikai. Kaip J ū s j u o s verti
nate, k a i p atsirenkflte kon
tingentą?
— Vaikai kaip vaikai. Atei
na mišri publika. Kiekvieną
pavasarį,
gegužės
mėnesį
mums visiems yra skausmin
gas laikotarpis. Norinčių įstoti
tris kartus daugiau, negu ga
lim priimti. Geri vaikai, doros
šeimos, o nėra tiek vfetų. Tai
ką mes darom9 Prašom vaikų
laikyti stojamuosius egzami
nus. Kaune turi net balų sis
temą įsivedę. Egzaminai iš lie
tuvių, iš užsienio kalbos, iš
matematikos, viskas, raštu.
Lemia
pažymiai. Tik? tikybos
— Ji — ž m o n i ų g e r u m o ir
egzamine
daugiau kalbamės,
filantropijos išraiška.
žiūrime, koks šeimos gyveni
— Ir Aukščiausiojo palaima.
mas, kokia ten atmosfera. GeAišku, stengiamės, kaip tik

rai, jeigu sesuo ar brolis moko
si gimnazijoje, į tai atsižvel
giama. Žiūrime, kur vaikas
gyvena, ar ne per toli jam eiti,
gal reikia „busu" ar „troliu"
važiuoti. Geriau, kad penk
tokėlis per kokias dvi dešimtis
minučių galėtų pats kojomis
atpėduoti. Jei šeima neturtin
ga, irgi atsižvelgiame. Prieš II
Pasaulinį karą buvo gerai: abi
gimnazijos turėjo bendrabu
čius. Dabar to nėra. Tiesa,
šiam rudeniui Kaunas žada
įrengti mažą, dešimties vietų
bendrabutėlį. Iš tolesnių apy
linkių atvažiuojantiems
ir
mieste neturintiems giminių,
ar kokio būdo pas žmones gy
venti. Priimdami vaiką į mo
kyklą, nežiūrime, kiek tėvai
ko turi ar ką jie gali mokyklai
duoti.
— Gražu! „Vive la raison,
vive la republiąue! (pranc.
— tegyvuoja protas, tegy
vuoja respublika).
— Matai, tėvai ir mokiniai,
atėję stoti, turi pasirašyti tokį
lyg ir pasižadėjimą. Kad mo
kinys lankys pamokas, laiky
sis drausmės ir t.t. Na, o tėvai
savo ruožtu pasižada rūpintis
vaiko mokslu, jo dora, pa
sižada lankytis klasės tėvų su
sirinkimuose ir pan. Klasės
išrenkamas tėvų aktyvas, šie
deleguoja atstovus į mokyklos
Tėvų komitetą. Mokyklos ta
rybą sudaro devyni iš peda
gogų, tėvų ir moksleivių tary
bos deleguoti asmenys, iš
kiekvienos po tris. Turi pla
nus, įsipareigojimus. Vado
vauja gimnazijos direktorius.
Juo nuo pat gimnazijos at
kūrimo dienos yra kun. A.
Gražulis, SJ. Turi pavaduoto
jus, vieną — mokinių ugdy
mui, kitą — ūkio reikalams.
Gimnazijos kapelionas orga
nizuoja mokinių ir mokytojų
sielovadą, atsako už tikybos
dėstymą.
— Kiek žinau, valstybi
nėse gimnazijose i i t ė v ų
nuolat prašoma
pinigų.
Bet kam. Tai yra virtę pa
pročiu, būtinybe. Kokia
tradicija j ė z u i t ų gimnazijoje?
— Tėvai žino, kad pinigų
mokyklai reikia. Ir gražu, kai
tėvai remia vaikų išmoks
linimą. Žinoma, pagal išgales.
Ne patalpų eksploatavimas,
komunalinės paslaugos kai
nuoja. Už viską reikia mokėti.
Tėvų komitetas svarsto ir nu
sprendžia, kokia galėtų boti
mėnesinė auka už vaiką.
Užpernai, žinau, tėvų komite
tas nutarė, kad kas mėnesį
reikia aukoti 100 Lt. Vienas
penktadalis mokinių tėvų pa
jėgia tiek įnešti. Turime ir
tokių kurie sako: „Žinau, kad
yra, kurie neturi iš ko aukoti,
aš, dėkui Dievui, galiu." Ir
duoda 500 litų! Tokiu bodu
susiformuoja draugiškas..abi
pusis bendravimas, broliškas
dalijimasis. Praėjusiais moks
lo metais turėjome 50 vaikų,
kurie gavo pietus mokykloje
nemokamai, nes jie neturėtų
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Reikalingas Įstaigos

rardvodamas gerame stovyje"
mūrinis 5 b t ^ — « , nešantis
$2000 per mėn. pajamų Marųuette
Parko centre. Visi butai apstatyti
savininko baldais ir iinuomoti
lietuviams. 2 automobilių garažas.
TeL773-77o-79f9.

darbuotojas. Jei mokate lietuvių
ir anglų kalbas, žinote
populiariausias kompiuterio
programas, šis darbas Jums!
Reziume siųskite: Resume
Review, c/o Draugas, 4545
VV.63 Street, Cbicago, IL

Parduodamas labai geras
b a t a s : 4 kamb. 2 m i e g |
Hinsdale, IL. Prieinama kainai
eras susisiekimas. 7 min. nuo
as. Lietuvių centro. Kaina
$79,000. TeL 630-794-9052.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, Baltijos jėzuitų provincijolas, savo darbo kabinete. P. Pūkio nuotr.
XVI bei vėlesnių amžių Lietu
vos mokslo žmonėms, to meto
šviesuoliams, be to, Vilniaus
bažnyčių bokštų fone. Toks
modernios manieros dailinin
ko kūrybinis sumanymas, to
kia dail. A. Kmieliausko pa
slauga gimnazijai jos 425-ųjų
metinių proga, už ką jam su
mokėjom 5,000 dol. Pasigė
rėjimo vertas ir žmogaus
mintį savo gotiškais skliautais
į aukštį keliantis administra
cijos koridorius. Moderniais
baldais apstatytoje raštinėje
prie darbo brėžinių palinkusi
grupelė žmonių. Statybos in
žinieriai su rangovu aptaria
remonto darbą eigą. O tų
darbų — dar daug...
Liūdnas vaizdas atsiveria vi
diniame kieme, pasižiūrėjus į
buv. vienuolyno vadinamąją
rezidenciją. Iš gatvės pusės šio
didžiulio, originalios archi
tektūros pastato frontonas jau
paremontuotas, naujai tinkuo
tas, bet kiemo pusėje... Ak, ko
kios apšepusios, nuo drėgmės
pajuodusios sienos! Tiesa, lan
gų rėmai nauji, bet be stiklų.
Kieme ant žemės sudėliotos
plytų krūvos, statybinės me
džiagos, kai kurie mechaniz
mai.
— Kai vienuolyno rezidenci
jos pastatą atgavome, jis at
rodė kaip subombarduotas, —
sako kun. Antanas, — stogas
įlūžęs, grindys su lubom
įgriuvusios per visus keturis
aukštus. Dabar, matot patys,
namas atstatytas. Liko vidaus
įrengimo darbai, na, ir lauko
apdaila. Net kaminus teko at
naujinti, prisiderinant prie ar
chitektūrinio stiliaus. Senojo
vaizdo nėra išlikę. Durys, ku
rios priešais matyti, ves į vir
tuvę ir valgyklą.
— Kaip? Iki šiol m o k i n i a i
valgo kitur? S a v o s valgyk
los n e t u r i t e ?
— Turime jau nuo 1996 m.
Bet mažytę ir ankštą. Moki
niams tenka suktis, kaip ko
kiame vandens malūno rate.
Vietų valgykloje 60, o pavalgy
ti norinčių 450. O dar tris
dešimt senukų čia pavalgo.
Naujos valgyklos verkiant rei
kia. Naujiems mokslo metams
turėtume ją atidaryti.
— Kas finansuos?
— Atsiranda, kas paremia
ne finansais, o materialiai:
medžiagomis,
paslaugomis.
Perkame, pavyzdžiui, įmonėje
plytų, tai mums daro nuo
laidą, 10-20 proc. pigiau įsigyjam, kadangi tai Bažnyčios
reikalams. Kurioje nors orga
nizacijoje yra atliekamo meta
lo ar vamzdžių — mums pigiai
perleidžia. Treti, žiūrėk, su
traktorium padirbėti atvažiuo
ja, tai tik už degalus paima.
Manau, trečiąją dalį visų sta
tybinių medžiagų ir darbų tu
rime rėmimo dėka. Nuošir
džiai džiaugiamės tokia pagal
ba.

• Pensininkams nuolaida

.
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Perkate automobilį?

Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Ką tik atvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
' Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst už vairo šiandien!
•
(630)-579-1857

Tvarkinga, be vaikų šeima
nori išsinuomoti 2 raieg.
butą privačiame name.
TeL 773447-5895.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS ,..sTEL. 773-585-6624

Reikalinga auklė 8 m. ir 4
m . vaikams lietuvių šeimoje.
Turi gyventi kartu.
TeL 847-334-9475 arba j
847-334-9474,
'

50 m. moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyr. amžiaus
žmones ir vaikus bei atlikti
namų ruošą, TeL 773-218-6140
arba 773-237-1633.
«w

iš ko susimokėti. Pietūs kai
nuoja 2,70 Lt. O dar dra
bužėlių reikia, batai vaikams
greit nuplyšta...
— M i n ė j o t , k a d vyriau
sybė yra paskaičiavusi, jog
v i e n a m vaikui per metus
r e i k i a s k i r t i 1600 litų. Ta
s u m a — v a l d i š k o m mokyk
l o m . Ar e s a t e p a s k a i č i a v ę ,
k i e k k a i n u o j a v a i k o moky
m a s p r i v a č i o j e mokykloje?
Konkrečiai, Jūsiškėje?
— Būnant JAV, žmonės ma
nęs to paties klausė. Na, kiek
tikrai kainuoja? Amerikiečiai
duodami nori žinoti, kam
konkrečiai jų auka panaudoja
ma, ar kartais ji nenueina
vėjais? Populiari forma —
auka konkrečiam moksleiviui,
kaip stipendija. Jeigu į tokią
stipendiją įeitų ta tėvų moka
ma šimtinė, jeigu dar pri
dėtume dvi poras batų, ne
mokamus pietus, na, dar
mėnesinis miesto autobuso bi
lietas į mokyklą važinėti...
Mes visaip svarstėm ir jau
esam sakę, kad metinė stipen
dija mūsų moksleiviui būtų
nuo 600 iki 1000 JAV dolerių.
Turime žmonių, kurie stipen
dijas moksleiviams siunčia.
Tai, kiek dabar galiu čia prisi
minti, —• Šalčių šeima iš
Čikagos, Julius Muskus, Irena
Čade, Tįjūnelienė, Noreika,
Lieponiai... Kai kas nors iŠ sti
pendijas mokančiųjų lankosi
Lietuvoje ir susitinka su tuo
vaiku, regi džiaugsmo ašarą.
Moksleiviai globėjams noriai
pasakoja, kaip jiem sekasi
mokslas, kokius
pažymius
gauna, kokius pomėgius turi...
Aš tik trumpai tokią sceną esu
stebėjęs, bet labai gražu buvo
matyti, kaip jie draugiškai
bendravo.

vą. Stipendijos davėjo ir jos
gavėjo santykyje man pasi
rodė čia prasmingos analogijos
esant. Juk stipendijas auko
jančių žmonių grūdai čia nu
krenta ne ant kelio paukš
čiams sulesti, ne ant plikos
uolos saulės kaitroje sudžiūti
ir ne tarp erškėčių nusmelk
tiems būti, o į gerą dirvą gau
siam derliui išaugti.
Faktai iš gimnazijos leidinu
ko: „1996/97 m. Vilniaus
jėzuitų gimnazijoje mokėsi
406 moksleiviai, dirbo 65 mo
kytojai. Išleista pirmoji abi
turientų laida. Klasių vadovės
— mokytoja N. Panamariovienė ir mokytoja A. Valantinienė. Iš 36, baigusiųjų gim
naziją, į aukštąsias mokyklas
įstojo 25, į aukštesniąsias —
7, niekur neįstojo 4". „1997/98
m. mokėsi 409 mokiniai, dirbo
56 mokytojai. Antros abitu
rientų laidos klasių auklėtojai
— mokyt. G. Griškevičienė ir
mokyt. .V. Gruodis. Baigė 41
abiturientas. Iš jų 33 įstojo į
aukštąsias, 4 — į aukš
tesniąsias, 4 — niekur neįstojo".
Šiems faktams komentarų,
manau, nereikia. Ir taip aiš
ku, kad Vilniaus jėzuitų gim
nazija — viena iš kalvių, kur
grūdinami gabūs, dorovingi,
sąžiningi rytojaus Lietuvos
visuomenės nariai.
Dar būtina pasakyti apie
gimnazijos talentus.
Ketvirtaisiais mokyklos gy
vavimo metais mokytojų ir
tėvų džiaugsmui į mokyklos
puslapius įrašytos pavardės
devynių moksleivių pelniusių
prizines vietas sostinės ir res
publikos
jaunųjų
filologų
konkursuose. Tai — literatai
Karolis Steponavičius, Aidas
Semežys, tai — poetai Rūta
Beržinskaitė, Linas Keluotis,
prozininkas Gintas Butkus,
vertėjai Vytautė Olekaitė, Raivydas Šimėnas.

Prisipažinsiu, klausantis tų
kun. Antano žodžių, man kaž
kas suspurdėjo širdyje. Pri
siminiau, rodos, Evangelijoje
pagal Matą Jėzaus pasakytą
palyginimą apie sėjėją ir dir-

(Nukelta į 5 psl.)
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EDVARDAS ŠULAITI8
Štai jau esame 27-ųjų olim jos nariai — Lietuvos misijos
pinių laidynių išvakarėse. Iš vadovas Algirdas Raslanas,
tikrųjų tai turėtų būti tik 24- treneriai, pagalbinis persona
O8ios, nes trys iš jų neįvyko las. Į laidynių atidarymą yra
dėl karo veiksmų — tai buvo pakviestas ir Lietuvos prezi
1916, 1940 ir 1944-siais me dentas Valdas Adamkus, ku
tais.
ris, kaip žinoma, jaunystėje
Žaidynės vykdavo nuo pačių yra buvęs geras sportininkas,
seniausiųjų laikų. Kaip rašo o vėliau, iki pat jo išvykimo
istorija, pirmosios įvyko 776 Lietuvon, aktyvus sporto dar
metais prieš Kristaus gimimą buotojas.
ir jų programoje buvo tik vie
Mes gavome 100 puslapių
na rungtis — bėgimas ir už turinčią knygutę „The Lithuatekdavo vienos dienos. Vėliau nian Olimpic Team", kuriame
jų programa buvo plečiama.
yra aprašyti visi Lietuvos
Tada olimpinėse laidynėse olimpinės delegacijos nariai ir
tegalėjo dalyvauti tik laisvi įdėtos jų nuotraukos. Čia ang
Graikijos piliečiai — vyrai. lų kalba paskelbta ir medžia
Moterys net nebūdavo įlei gos apie ligšiolinius Lietuvos
džiamos jas stebėti. Tuomet olimpiečius, ypač ankstesnių
jos buvo tokios populiarios, laikų, kada mūsų sportininkai
kad graikų istorikai metus turėdavo atstovauti „tarybinę"
skaičiuodavo pagal „olimpia rinktinę. Čia telpa ir Lietuvos
das". O „olimpiados" reikšdavo prezidento pasveikinimas lie
laikotarpį tarp olimpinių žai tuvių bei anglų kalbomis, kur
dynių. O dabar olimpiadomis prezidentas tarp kitko sako:
jau vadinamos pačios olimpi
„Savo šalies istorijoje turime
nės laidynės.
puikių sporto puslapių — ga
Beje, tais laikais, kuomet lime jais didžiuotis, iš jų mo
vykdavo karai, bodavo pada kytis ir juos tęsti".
romos paliaubos, kol užsibaigs
olimpinės laidynės. O moder
Numatomas geras
niaisiais laikais net trys olim
medalių derlius
pinės žaidynės negalėjo įvykti
dėl kilusių arba tebevykstan
Lietuva, kaip nepriklauso
čių karų.
ma valstybė, olimpinėse lai
Tačiau užuot gilinėsi į lai dynėse dalyvauja trečią kartą
dynių istoriją, kalbėkime apie (čia neskaitome „partizaniš
dviejose
dabartį ir apie didžiausiąjį kų* pasirodymų
olimpiadose).
pastarųjų ketverių metų spor prieškarinėse
tinį įvykį pasaulyje, kuris šie Iki šiolei mūsų sportininkai
met vyksta tolimoje Australi sugriebė tik tris medalius —
vieną aukso ir du bronzos.
joje — Sidnėjuje.
Mus, aišku, labiausiai domi Tačiau šiemet jų turėtų būti
na Lietuvos reprezentantai — žymiai daugiau.
Pavyzdžiui, gerai informuo
62 sportininkai, kurie visi jau
yra Australijoje, nepaisant, tas didžiausias Amerikos spor
jog pats atidarymas įvyks to savaitinis žurnalas —
rugsėjo mėn. 15 dieną. Sporti „Sports Illustrated" Lietuvos
ninkų parade Lietuvos trispal- rinktinei pranašauja net ketu
. Vė'neš Romas Ubartas, kuris ris medalius — du aukso ir du
yra vienintelis lietuvis, po Ne sidabro.
priklausomybės atkūrimo lai Auksą turėtų parsivežti dis
mėjęs savo kraštui aukso me ko metikas Virgilijus Alekna
dalį. Šią vėliavą disko metikui ir šiuolaikinės penkiakovės
Ubartui kaip tik įteikė Lietu atstovas Andrejus Zadnevos prezidentas Valdas Adam provskis. Sidabras turėtų ati
kus per olimpiečių palydas tekti — dviratininkei Dianai
rugpjūčio 30 d.
Žiliūtei, o taip pat ir irklavimo
Beje, be sportininkų į Sid specialistėms Kristinai Popnėjų išvyko ir 43 kiti delegaci lovskajai ir Birutei Šakickie-

DIRVA -GERA~
(Atkelta iš 4 psl.)
J tuos pačius
analus įrašyti ir jaunųjų ma
tematikų bei fizikų miesto ir
respublikos olimpiadų prizi
ninkai: vėl Raivydas Šimėnas,
Julius Andrikonis, Kastytis
Zubovas, Vladas Litvinas, Jus
tas Cepulėnas.
Iš mokyklos bukleto pasi
sėmiau faktų ir apie visuome
ninę veiklą. Yra išrenkama
gimnazijos moksleivių taryba,
kur rūpinasi įvairiais kultū
riniais renginiais, sporto rei
kalais. Moksleiviai dalyvauja
skautų organizacijos veikloje,
yra susibūrę į ateitininkų
draugiją. Aktyvus moksleivių
mišrusis choras, jis dalyvavo
II Pasaulio lietuvių dainų
šventėje, giedojo Kauno, Pa
langos, Antazavės bažnyčiose,
taip pat Vilniaus arkikated
roje bazilikoje. Kas antrą sek
madienį vaikai savo sidabri
niais
balseliais
taurina
Įmonių sielas savosios, šv.
Kazimiero bažnyčios skliau
tuose. Periodiškai išleidžia
mas mokyklos žurnalas „Quo
vadis". Jo puslapiuose jaunieji
talentai spausdina savo eilė
raščius, prozą, piešinius, prak
tikuojasi žurnalistikoje, kuria
humorą. Gimnazijoje yra su
burtas estradinės muzikos an
samblis, veikia folkloro ir dra
mos būreliai, rengiamos moks
leivių darbų parodėlės, nenuo
bodžiaujama ir rengiamuose
poilsio vakaruose.
Nemažiau gerų žodžių reikia
pasakyti apie moksleivių so
cialinės sferos veiklą. Daug
gerų darbų padaryta, daug gy-

venimo
realybes
sunkių
reiškinių suvokta. Moksleiviai
atliko praktiką Misionierių
ligoninėje, Antruosiuose vaikų
globos namuose, vaikų ugdy
mo centre „Viltis", Vilniaus
„SOS vaikų" kaime. Pedagogų
džiaugsmui, jų auklėtiniai
atvėrė širdis artimui, išmoko
bendrauti su neįgaliaisiais
kaip su sau lygiais, dalijosi
meile, šiluma, atyda. Mokslei
viai žino pareigą padėti vai
kams iš asocialių šeimų, ben
drauja su jais, padeda parengti
namų užduotis, mokiniai ry
žosi sutvarkyti, paremontuoti
vaikų klubą „Dukšta", subūrė
vaikus į anglų ir ispanų kalbų
būrelius. Yra maitinami 25
seneliai, kuriems gimnazistai
kasdien nuneša sriubos ir duo
nos (30 senukų pajėgia patys
ateiti į mokyklos valgyklą, kur
ir pamaitinami).
— Daug teigiamų emocijų,
patirties ir naudingų žinių
mūsų mokiniai patiria vasarą,
stovyklaudami prie Guostų
ežero, — sako kun. Antanas.
— Stovyklavietėje puiki proga
mokytojams neformaliai su
mokiniais pabendrauti. Atva
žiuoja tėvai, jiems gera proga
iš arčiau susipažinti tarpusa
vyje. Vakarais, prie laužo
liepsnų — visi drauge: vaikai,
tėvai, mokytojai. I renginius
mielai sugrįžta ir anksčiau
mokyklą baigusieji. Gerai, kad
palaikomas bendras ryšys.
Jėzuitų gimnazijos negalima
charakterizuoti kaip uždaros
sistemos. Yra palaikomi drau
giški ryšiai su Šilutės Vydūno

n

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

LIETUVOS VIZIJA NATO NARYSTĖJE

ŽVILGSNIS I OLIMPINES ŽAIDYNES

Rasa Mažeikyte

nei.
Beje, pirmieji iš jų šiemet
dar nebuvo pralenkti: Alekna
turi patį geriausiąjį šių metų
disko metimo rezultatą, o
Andrejus yra šių metų pasau
lio čempionas.
Tačiau, jeigu ne visiems
šiems pavyktų iškovoti meda
lius, tai mano nuomone, dar į
juos galėtų taikytis ir kita dvi
ratininkė Edita Pučinskaitė.
Dar daugiau medalių mūsiš
kiams žada žinomiausia Lie
tuvos liniuonė-aiškiaregė Sofi
ja Stanevičiūtė. Ji Lietuvos
„Sporto" laikraštyje išspaus
dintame rašinyje pareiškė,
kad mūsiškiai „iškovos apie
septynis apdovanojimus, o ke
turi iš jų bus labai vertingi".
Būtų gera, jog šios žiniuonės
žodžiai eitų į Dievo ausį ir taip
iš tikrųjų atsitiktų. Tačiau,
aišku, visi medaliai bus su
skaičiuoti tik paskutinę — 17ąją olimpiados dieną — spalio
pirmąją.
Čia dar bent trumpai no
rime pakalbėti apie mūsų
krepšininkus, kurie Barselo
noje ir Atlantoje buvo iškovoję
bronzos medalius. Šiemet, de
ja, apie juos jau negalima sva
joti, nes į Sidnėjų išvažiavo
daugumas Lietuvos rinktinės
naujokų, kurie negali preten
duoti į apdovanojimus.
Mano nuomone, būtų neblo
gai, jeigu mūsiškiai patektų į
aštuntuką. Tačiau tam tikrų
vilčių galima dėti ir dėl ge
resnės vietos.
Taip vadinami „bukmeikeriai" Lietuvos krepšinio rinkti
nei skiria penktąją vietą, ku
rią ji dalytųsi kartu su dabar
tiniais Europos čempionais —

(Atkelta iš 3 psl.)
3. Reikalinga sukurti krizių
valdymo sistemą, kuri veiktų
stichinių nelaimių, civilinių
suiručių ir karo atvejais, kad
normali, taikos metu veikian
ti, krašto vadovybe galėtų būti
paralyžiuota. Tokia sistema
susidėtų iš kelių mobilių cent
rų, sąveikaujančių bevieliniais
ryšiais ir būtų aptarnaujama
specialistų pavaldžių šalies
valdžiai. Net tokiu atveju, jei
gu valstybe butų okupuota,
specialios paskirties centras
galėtų boti atitrauktas už
valstybės ribų į draugišką te
ritoriją, laivą ar lėktuvą. Iš
ten centre esantys įgalioti
valstybės pareigūnai galėtų
atlikti valstybes vadovavimo
paskirtį. Tuo būdu okupantas
netektų galimybės priversti
vietoje esančių pareigūnų
veikti valstybės vardu, vyk
dant jo įsakymus.
4. Kraite reikėtų padaryti
patikrinimą, tam reikalui su
organizuotos revizijos komisi
jos būdu. Ji būtų sudaryta iš
vadybininkų, technologų, pe
dagogų, sociologų, kultūrinin
kų, atsargos karininkų, kurie,
kaip laisva ii nepriklausoma
grupė, nuolat peržiūrėtų Lie
tuvos saugumui iškilusias
grėsmes, pirmumus, tikslus,
strategijas bei išteklių, perso
nalo politiką ir, tuo remdamie
si, nustatytų strateginę gyny
bos politikos kryptį. Jie būtų
nepriklausomi patarėjai, ku
rių argumentų politikams ir
Nacionalinio saugumo komite
to nariams būtų privaloma iš
klausyti ir pateikti racionalius
atsakymus dėl iškylančių skir
tumų. Vakaruose tokios gru
pes vadinamos „think tanks"

gimnazija, Miroslavo vidurine
mokykla. Keičiamės ekskursi
jomis, dalinamės gautomis
knygomis. Jau keli metai pa
laikomi bičiuliški ryšiai su
Gdynios (Lenkija) jėzuitų licė
jum, yra kontaktų su viena
Danijos mokykla. Grupė moki
nių šiemet išvyksta į Pietų Vo
kietiją. St. Blasius (Šv. Blažiejaus) mokykloje mūsiškiai
susipažins su tenykšte sociali
nio darbo praktika.
Mokytojų kontingentas,
i i kur jis?
— Kiek suvokiu, Lietuvos
mokytoju kontingentas iki
pasaknu sovietiškos ateis
tinės pedagogikos produk
tas.
Jėzuitų
mokyklos
darbą pradėjo 1995 metais.
I i kur pedagogai?
— Kauno mokyklą atga
vome 1990 metais. Ir nuo pir
mos dienos surengėme moky

(mąstymo rezervuarai).
5. Lietuvos kariuomenei rei
kalinga specializuota civilinė
karinės teisėsaugos sistema.
Kariuomenėje yra daug teisi
nių problemų. Dabar bylinė
jamasi civiliniuose teismuose,
kurių procesai nesuderinami
su karine tradicija, bei neturi
tikro karinių poreikių suprati
mo. Kariuomenei reikia gerai
kvalifikuotų, nepriklausomų
nuo KAM, bešališkų teisinin
kų ir teismų, kad nereikėtų
kariams bylinėtis teismuose.
Dabar bylinėjamasi civiliniuo
se teismuose, kurių procesai
nesiderina su kariška tradici
ja ir kurie neturi tikro karinių

italais. Australijos sporto lažy
bų interneto svetainė „Centerbet" aiškia favorite laiko .Ame
rikos „Dream team". Antroje
vietoje eina Jugoslavija, o to
liau rikiuojasi Rusija ir Austratija.
Visiems Lietuvos olimpiečiams linkime sportinės sėk
mės ir kuo daugiau medalių,
nepaisant, kokios spalvos jie
bebūtų!
tojams kursus. Svarbu .buvo
padėti geranoriškai, nusiteiku
siems mokytojams suvokti,
kas yra krikščioniška mokyk
la, kokie jėzuitiškos auklybos
pagrindai. Naujai suvokti pe
dagogo pašaukimą atvyko
jėzuitai ir jų draugai iš Ro
mos, New Yorko, Škotijos, Is
panijos. Paminėtinas profeso
rius David Helcamp, SJ, tėvas
Klein, SJ. Pernai lapkrityje
seminarą mokytojams vedė Is
panijos Nacionalinės Švietimo
Komisijos direktorius tėvas
Fernando de la Puente, SJ.
1999-2000 mokslo metams
mokytojus rengė specialistai iš
Glasgov/o St. Aloisius licė
jaus, be to iš Cincinnati (OH)
universiteto. Profesorių iš te
nai turime ir šiuo metu.
Mokytojų kursai rengiami
kasmet. Kursai nemokami,
maitinimas taip pat. Į kursus
atvyksta iki 100 mokytojų iš

Buv jėzuitų vienuolyno pastatas, kur ketinama įrengti gimnazijos vai
nykią ir klases Povilo Pūkio nuotrauka

poreikių supratimo, karybos
dvasios iš esmės, ir kuriais
naudotis kariškiai dažnai ne
turi jokių galimybių. Todėl ka
riuomenė ir joje esančių žmo
nių teisingumo siekiai nuken
čia.
6. Reikia sudaryti Lietuvos
karininko modelį, nustatantį,
koks turėtų būti karininkas,
kuris atitiktų Lietuvos visuo
menės ir kariuomenės porei
kius. Sutinku, kad mums rei
kia būrių vadų, bet to toli gra
žu neužtenka. Mums reikia
universaliai išlavintų žmonių,
kuriems galėtų būti pavesti
sprendimai dėl gyvybės ar
mirties, Lietuvos jaunimo, gy
ventojų ir mūsų tautos išliki

mo. Karininkas, įgijęs valsty
bės lėšomis aukštąjį mokslą,
turi žinoti, kad jis yra aukš
čiausios patikimybės valsty
bės tarnas ir kokioms verty
bėms jis tarnauja.
7. Taigi kariomenėje yra
problemų, kurias reikia racio
naliai spręsti, jeigu norime
NATO narystės. Neužteks
prie NATO svečių tik para
duoti ir rengti įspūdingus „brifingus". Ateis diena, kada la
bai bus žiūrima į mūsų kovinį.
pasirengimą su reikalavimu,
kad tai būtų įnašas ir į Euro
pos saugumą.
— Dėkojame už pokalbį.
Klausimus pateikė „Draugo"
redakcija

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS.
From Chicago, we offer daily servkre to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockholm. When you're ready to return, you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Flnd out what a vvorld of difference SAS
can make for your next trip. Just calt your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net.
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įvairių Lietuvos vietovių. Vi irgi pristatė pastogę, kur
dutinis kursų lankytojų am galėtų būti kalbų kabinetai,
žius 30-50 metų, nors yra ir darbų klasės. Stogas jau
jaunesnių, vienas kitas vyres uždengtas, bet viduj ne
nis. Kauno jėzuitų gimnazijai įrengta. Kaune mes tikimės
priklauso Kulautuvoje esantis gauti sklypą, ant kurio būtų
senas jėzuitų namelis. Jame ir galima pastatyti universalią
vyksta kursai, rekolekcijos, šiuolaikinę mokyklos salę, kur
būtų dar ir virtuvė su valgyk
stovyklos, renginiai.
la, griežtųjų mokslų kabine
Akmenys vingiuotame
tai, dar kas nors. Viso to
kelyje į rytoju
Kaune trūksta. Susiduriame
su daugeliu nepatogumų ir
— Nuo šio rudens Vilniaus
Vilniuje, kur taip pat netu
jėzuitų gimnazijoje vėl turės
rime salės, kurioje būtų
padaugėti klasių, — sako kun.
rūbinės, higienos patalpos,
Antanas. — Lietuvos švietimo
dušai, o salės kvadratūra ati
reforma nurodo, kad pilna
tiktų krepšinio ir kitų žai
gimnazija bus tik ta, kurioje
dimų taisykles. Tiesa, pavyko
bus po tris paraleles klases
Vilniaus miesto savivaldybėje
(mes praeitais mokslo metais
iškovoti sklypelį. Tai Augusturėjome po dvi). Mums reikia
tionų g. 3. esanti apleista dyk
rasti naujų patalpų, reikia
vietė, neturinti nei istorinės,
mokyklą kompiuterizuoti, tu
nei archeologinės reikšmės.
rime padidinti V kl. skaičių.
Bet yra pakankamo ploto
Kad į gimnazijos klases ateitų
šiuolaikinei salei pastatyti, to
paruošti, ugdymą reikia nuo
kiai, kurioje būtų galima suk
mažesnių pradėti. Kitaip tu
viesti visus į iškilmingus ak
rėsime „svetimus" 12-14 metų
tus, vaidinti gimnazijos teatro
paauglius.
spektaklius, rengti sportines
— Tiktu posakis „kas ne varžybas ir pan.
maitina savos kariuome
nės, maitins okupacinę".
— Atsiprašau, ar šiems
Kur matote išeiti?
konkretiems
projektams
— Pirma — mokyklą per jau turite finansavimą?
tvarkėme į Vilniaus jėzuitų
— Ne. Buvome gavę iš
pagrindinę mokyklą ir Vil Jėzuitų Centro Romoje ir iš
niaus jėzuitų gimnaziją. Mo mūsų draugu Vokietijoje lėšų,
kykla turės paraleles V, jas paskyrėme salių projekta
VI,VII,VII1 klases. Gimnazi vimo darbams. Tik tam ir
joje iki 2002 metų turime su teužteko. Toliau — nėra. Vie
formuoti po tris integruotas na iš priežasčių, kodėl nėra —
(humanitarines ir realines) I, žmonės nenori aklai aukoti.
II, III, IV klases. Antra — jie neįsitikinę, bus tas, ar ne
lieka neišspręsta patalpų pro bus. Žmonėms rūpi. kas atsi
blema. Kaip būtų gerai, jei iki tiks su tais pinigais, kuriuos
šio rudens spėtume įrengti jie paaukos, jie nori tikrai
„rezidencijos" korpusą. Kaune žinoti, kur mes padėsim jų

pinigus. Ir mūsų vajus Campaign for Jesuit Schools ir
Programs in Lithuania siūlo
visiems ir kiekvienam su Tradition for the Future projek
tais susipažinti. Gimnazijų
salės kainuos keletą milijonų
litų, gal, sakykim, vieną mili
joną dolerių. Jei kas panorėtų
salę, patį pastatą, kokį kabi
netą, gal vieną suolą pavadin
ti savo ar šeimos vardu, kieno
nors atminimui — yra gera
proga daryti auką. Mes jau tu
rime tokių pavyzdžių. Aukota
abiejom mokyklom. Paaukoję
žmonės pavadino tai savo var
du. Pavyzdžiui, gerbiamų
Valių šeima iš Cleveland, OH,
paaukojo mokyklos biblioteką.
Sakė: „Nenorim po mirties,
norim gyvi duoti". Pastatas
bibliotekai
buvo,
reikėjo
įrengti vidų, reikėjo lentynų,
stalų, kėdžių, šviestuvų ir t.t.
Tai dabar kiekvienas įei
nantysis kaskart mato lentą:
„Vilniaus jėzuitų gimnazijos
V. Valio biblioteka". Kita gera
darė, taip pat iš Cleveland,
paaukojo anksti mirusiai duk
rai atminti balto marmuro An
gelo skulptūrą. Ji stovi Vil
niaus jėzuitų gimnazijos kiemo
centre.
Tiems geros širdies žmo
nėms, kurie neturi Baltijos
jėzuitų provincijos vajaus biu
ro adreso, skelbiu: Baltic Jezuit advancement office, 2345
W. 56th Street, Chicago, IL
60636-1040, Tel: (773) 7379891. Fax: (773) 737-0486.
E-mail:
lithjesuit<§>aol com.
Consultant Anthony A. Venc
kus. Direktorius Tadas Kulbis.
Povilas Pukys

APIE BALSAVIMĄ SEIMO RINKIMUOSE

DRAUGAS. 2000 m. rugsėjo 14 d . xe:v;r:.ui:em>

ČIKAGOJE
Dėkojame L i e t u v i ų fon
dui, Šauliams, k u n . M. Yakaieiui ir Švč. M. Marijos
Gimimo p a r a p i j a i , k u n . A.
Paliokui ir P a l . J . Matu
laičio misijai, kad jau atsily
gino už ..Draugo" pokylio vie
tas ir stalus. Laukiame Jūsų
šventėje!
Lietuvos K r i k š č i o n i u de
mokratu rėmėju valdyba
prieš kiek laiko išsiuntinėjo
vajaus laiškus, norėdama vi
sais įmanomais būdais padėti
kandidatuojantiems į Lietuvos
Seimą krikščionims demokra
tams. Rėmėjams, kurie savo
auką jau atsiuntė, vadyba šir
dingai dėkoja. Jei laiško nebū
tumėte gavę arba aukos dar
nepasiuntete, prašytume kuo
skubiau savo auką atsiųsti.
Seimo rinkimai jau čia pat.
Mūsų tikslas yra. kad kuo
daugiau krikščionių demokra
tų laimėtų Seimo rinkimus.
Remkime krikščioniškąją de
mokratiją Lietuvoje! Čekį ra
šyti: Lithuanian American Policy Forum Inc. arba LKD
Rėmėjų Sambūris ir siųsti:
Vladas Sinkus. 1160 Amber
Dr., Lemont, IL 60439.

..Viduramžiu/
Medieval"
p o k \ l i s . r u o š i a m a s Lithuar.iar. Mercy Lift dešimties me
tų veiklai pažymėti, vyks spa
lio 1 d., sekmadienį. 3 vai.p.p.
Montefion soduose. Lemonte.
Nepraleiskite retos progos ir
užsisakykite vietas, skambin
dami Linai Žliobienei tel. 630725-9544.
Solisto V i r g i l i j a u s N o r e i 
k o s 65 metų sukaktuvinį kon
certą rengia Lietuvių opera.
Koncertas bus j a u n e t r u k u s ,
sekmadienį, rugsėjo 24 d.. 3
vai.p.p. J a u n i m o centre. Solis
tas V. Noreika Nepriklausom
ybę atgavus dalyvavo dauge
lyje Lietuvių operos pastaty Su ..Trinus tigriukais" po koncerto rugsėjo 8 d. PLC, Lemonte. Iš kaires: PLB pirmininkas Vytautas Kamantas,
mų, tarp jų 1990 m. žavingai Ramojų? Motuzas. Aurimas Syrusas , Vytautas Jurgelev.čius ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remiene.
Nuotr. Baniutės Kronienės
atliko Nemorino rolę G. DonizL e m o n t o L i e t u v i u Ben
zetti operoje ..Meilės eleksy
VAIZDAJUOSTĖ „BALTIJOS KELIAS*
d
r
u o m e n ė j a u susimokėjo už
ras''. Kaip žinome, šia opera
„SEKLYČIOJE"
mes gėrėsimės d a r k a r t ą atei viso stalo vietas ir atvyks į
nantį pavasarį. Lietuvių opera ..Draugo" pokylį. Puiku!
Rugpjūčio le d., trečiadienį, Landsbergis ir sako, kad Lie
kviečia visuomenę atvykti į šį
„Seklyčioje" per vyr. lietuvių tuva neatsisakė siekio atkurti
sukaktuvinį koncertą ir pasik
popietę buvo rodoma vaizda nepriklausomą valstybę ir
lausyti gražių solisto V. Norei
juostė, kurią raums parūpino kviečia įsijungti į Baltijos
kos atliekamų d a i n ų bei arijų.
Viktorija Pikeiienė. Ją žiūrė kelią.
„Naujasis
ž i d i n y s " 7/8, dami, prisiminėme lietuvių
Savo atsilankymu pagerbsime
Kalnų parke kitas mitingas
ilgametį dainos meno jubilia •2000. Redakcijos adresas: Uni tautai padarytą skriaudą, kai (Demokratų partija, Lietuvos
versiteto 4, 2001. Vilnius. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molo laisvės lyga, Politkalnių gelbė
tą.
A m e r i k o s L i e t u v i ų T a r y  Plečiantis visuomeninių temų tovas ir Ribentropas pasirašė jimo komitetas, Krikščionių
žurnalas
duoda slaptą Sovietų Sąjungos ir Vo demokratų partija). Siūloma
S a u l i u s diapazoną
Ar reikia Vilniuje a t s t a t y  b o s p i r m i n i n k a s
žodį
netgi
gydytojams.
Guoda
kietijos sutartį, pagal kurią spręsti reikalus Vilniuje, ku
ti Valdovų r ū m u s ? Ar Lietu K u p r y s yra gavęs atsiliepimą Steponavičienė
rašo
apie Sovietų Sąjunga surakino ver riame visad gerai sugyveno
apie
ALTo
p
a
s
t
a
n
g
a
s
s
u
m
a

vių Bendruomenė reikalinga?
vaikų dantis - kaip valstybės gijos pančiais Lietuvą, Latviją įvairios tautybės. Siūloma ko
Ką veikia Pasaulio Lietuvių žinti 20 mln. dol. p a r a m ą Pa nuosavybę. Bažnyčios istorijos
ir Estiją ir išlaikė jas prie munistams atsisakyti savo
Bendruomenė? Šiuos ir kitus baltijo k r a š t ų gynybai iš JAV skyrelyje kalbama apie atsi
spaudoje
50 metų. Tai 1989 m. privilegijų, taip pat siūloma
klausimus bus galima aptarti kongreso atstovo Bill Young, naujinimo ir reformų deisimą
rugpjūčio 23 c. buvo pavadin komjaunuoliams, kurie buvo
kuris
vadovauja
kongreso
lėšų
šį penktadienį, rugsėjo 15 d., 7
Lietuvos liuteronų bažnyčioje ta Juodojo kaspino diena. valstybės išlaikomi, pasidalin
val.v. Pasaulio lietuvių centro skirstymo komisijai. Savo laiš 1985-1995 m. Sio numerio
Vaizdajuostėje matėme dviejų ti savo gerove su skautais...
Lemonte Bočių menėje. ..Sau ke jis užtikrina, kad des visas tema: lietuvių mitologija. B.
mitingų santrauką, demonst Turim savo tradicijas ir reikia
pastangas,
jog
toji
s
u
m
a
būtų
lutės'" .Atviro žodžio forume"
S a v u k y n a s rašo apie lietuvių racijas ir ,3a'*'ijos kelią", kur atkurti tautos valstybingumą.
sugrąžinta
į
JAV
Valstybės
kalbės PLB pirmininkas Vy
vardyną; G. Beresnevičius na rankomis susikabinusi žmo Gorbačiovas barė estus, kam
tautas Kamantas tema ..Pa biudžetą. Galutinį sprendimą grinėja Palemono legendą; P.
nių grandinė nusitęsė daugiau jie prieštarauja Maskvai. Mes
saulio Lietuvių Bendruomenės darys jungtinis JAV Kongreso Vildžiūnas
meta
kritišką
kaip 600 km — nuo Gedimino visi prieštaraujam Maskvai —
seimas Vilniuje - nutarimai, atstovų ir senatorių komite žvilgsnį į istorikų ..išmanymą"
bokšto
Vilniuje iki Hermano „Numesk, Tėvyne, rūbą seną,
7
rezoliucijos, ateities planai* . tas. Visuomenė toliau prašo apie
senuosius
lietuvių bokšto Taline Kalnų Parke kurį užvilko svetimi"... Lietu
ma rašyti savo atstovams šiuo
LMFK ČIKAGOS KLUBO
reikalu. Daugiau informacijos tikėjimus. Įdomios, bet neopti- vykstančiam^ mitinge tarp ki vos vaikinai turi likti Lietuvoj
VEIKLA
galima g a u t i kreipiantis į mistinės Manto Adomėno, stu tų kalbėtoju „Sąjūdžio" pirmi ir mes turėsim, kad ir mažą,
dijuojančio Anglijoje, dieno ninkas V. Landsbergis kreipė bet savo kariuomenę. Laisvė
Lietuvių moterų federacijos ALTo būstinę, 6500 S. Puiaski
raščio mintys. Vakaruose pa si į susirinkasius, sakydamas: Lietuvai!
klubų Čikagos kiubas veikia Rd.. Chicago. IL 60629; tel.
buvęs j a u n i m a s , nors ir lydi „Vilniečiai, sudėtingas mūsų
jau daugiau negu 50 metų. 773-735-6677; fax 773-735Prie Katedros matosi bega
m
a s tėvynės nostalgijos, su krašto ir kiekvieno žmogaus
Klubo narės buvo pirmosios 3946.e-paštas:
serga
savotiška
priklauso likimas. Esame Lietuvos žmo lės gėlių puokščių ir jas tvar
Čikagoje, per Atvelykį ruošu
AltCenter@aol.com
mybės liga V a k a r a m s , įgyja nės, ir mūsų prijungimas prie kanti jauna moteris paaiški
sios tradicinį Velykų stalą, o
potraukį nusistovėjusiam gy Sov. Sąjungos buvo neteisus, na, kad tos gėlės bus barsto
Koncertai
taip pat ir abiturientų pokylį.
venimui. Kiekvieną gyvą orga ir mes Borioi gyventi kaip mos iš lėktuvų per visą Balti
Visą šį š e š t a d i e n i , rugsėjo
Šiuos renginius rengė daug
nizmą instinktyviai traukia žmones, ir iaisvė yra mūsų jos kelią žuvusiems ir tremti
16 d., nuo 2 vai.p.p. iki 2 vai.
metų.
niams pagerbti.
p a s t o v u m a s ir ramybė, todėl
Laikui bėgant keitėsi klubo nakties Čikagos Simfoninės Lietuva dažnam, kaip ir die siekimas. Šalin rusiškąją oku
Pėsti, važiuoti, vaikais vediveiklos pobūdis. Prieš kelerius muzikos centre i'Chicago Sym- noraščio autoriui, ima asoci paciją ir kolonializmą!"
•ni ir kūdikiais nešini. Pilno
metus LMFK narės pakrypo phony Center. 220 S. Michi- juotis su ,,sužalota, deformuo
Katedros aikštėje begalės mis rankomis gėlių ir žvakių
labiau kultūrinėn veiklon. Na gan Ave.) vyks nemokami kon ta tikrove, su jos neviltimi, su žmonių. Daug plakatų su radi visi traukia į Baltijos kelią —
rių skaičiui mažėjant ir pajė certai visiems mažiems ir di jos grėsme
plevėsuoja Lietuvos,
iš Rytų.
su kaliais šūkiais, reikalavimais: visur
goms silpnėjant LMFK Čika deliems klasikinės muzikos ir išdavikams teikiamais ordi „Gorbačiovai, išvesk Raudoną Latvijos ir Estijos vėliavos.
gos klubas ėmėsi šalpos darbo, džiazo mėgėjams. Keturiose nais, spaudos cinizmu, ir to ją armiją iš Lietuvos!, „Okupa
19 vai. vakaro visi susiėmę
norėdamas padėti lietuviams Simfonines muzikos centro sa kiomis retomis žmogiškomis cinėje kariuomenėje netarnau- rankomis, ima giedoti „Lietu
Lietuvoje ir išeivijoje. Š. m. lėse visą laiką n e n u t r ū k s t a  integritas prošvaistėmis".
sim". „Laisves Lietuvai". Čia viais esame mes gimę", Lietu
lapkričio 19 d., sekmadienį, 10 mai gros geriausi Čikagos or
matom ir ukrainiečius, taip vos himną ir „Lietuva brangi".
A.V.Š. pat ir baltarusius su savo vė Tai ta — virš milijono širdžių
val.r. Tėvų jėzuitų koplyčioje kestrai ir ansambliai. Siūlytu
bus aukojamos šv. Mišios už me pasiklausyti pagrindinėje
liavomis ir plakatais, atėju ir rankų grandinė apjungė Pa
visas mirusias ir gyvas klubo salėje 7 val.v. atliekamo Gersius padėt lietuviams de baltijį ir nuvedė Baltijos keliu
nares. Po Mišių bus pusryčiai shvvin kūrinio ,.An American
• „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš monstruoti — Dramos teatro į laisvę. Mes gi žiūrėjom pro
ir susirinkimas Jaunimo cen in Paris", kompozitoriaus Car- laičius ir p a r a m o s r e i k a l i n  rūmuose vyksta Sąjūdžio sei- ašaras į tą nuostabų reginį.
tro kavinėje. Visos LMFK Či ter Partitos ir Mahlerio Simfo giems remti D a y t o n a Beach,
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė
mo posed;-. vėl kalba V.
kagos klubo nares kviečiamos nijos Nr. 1. Šiuos kūrinius FL, s k y r i u s , dėkoja D a n u t e i
gros Čikagos simfoninis orkes K u r a u s k i e n e i už $ 2 5 a u k ą ,
dalyvauti.
AUŠRA LIUTKUTĖ KONCERTUOS AMERIKOJE
tras. Daugiau žinių - ..Inter atminimui giminaičio a.a. Vy
Svajonė R. K e r e l y t ė ,
J a u n a <>p< ros solistė Aušra magistratūros studijas puikiai
n e t e ' www.cso. org
t a u t o Gylio. Užuojauta šeimai.
korespondentė
Liutkutė pirmą kartą atvyk atliktu koncertu ir visų penkių
sta į Čikagą ir Los Angeles profesorių (įskaitant Prudni
koncertuoti. Čikagoje koncer kovą ir Kaniavą) buvo įvertin
tas vyks spalio 29 d., sekma ta geriausiais pažymiais. Auš
dienį. 2 vai. p.p. Jaunimo rai buvo pasiūlyta likti Muzi
centre. Smulkesnę informaciją kos akademijoje asistente ir
teikia Ramoną
Kaveckaitė ruoštis doktoratui.
1708) 499-0687. Pietinėje Ka
J a u n a kylanti solistė jau de
lifornijoje solistė pasirodys biutavo Lietuvos nacionalinio
lapkričio 18 d., šeštadienį, Los simfonijos orkestro (Rimkevi
Angeles Šv. Kazimiero parapi čiaus) koncerte. Latvijos na
jos salėje.
cionalinėje operoje Aušra atli
Numatoma, kad koncertai ko Paminos vaidmenį Mozarto
bus dviejų dalių: pirma dalis „Die Zauberfloete" ir Julijos
— iš garsių operų arijų, antra rolę Britten operoje „Žaiskime
dalis — linksmų operečių (lie operą". Aušra didžiuojasi, kad
tuviškai) ir lietuvių kompozi yra kilusi iš Plungės ir labai
torių dainų.
nori atvykti į JAV.
Aušra šįmet laimėjo Akade
Jei kiti telkiniai norėtų pa
minio Skautų sąjūdžio Vydūkviesti solistę pas save kon
IM fondo Vincės Jonu.škaitėscertuoti, prašoma kreiptis į Z.
Zaunienės vardo premiją ge
Viskantą
(310) 541-5825,
riausiai damininkei. Lietuvos
ZViskanta@aol.com. Išlaidos
Muzikos akademijos suruošta
turėtų būti nedidelės — dviejų
me konkursiniame koncerte
dalyvavo net 17 solistų. Šį asmenų kelionė iš Vilniaus į
konkursą vienbalsiai laimėjo Čikagą ir kelionė iš Čikagos.
Del honoraro tariamasi su soAušra Liutkutė.
. M I K ( ikagos klubo nares i> k.iires1: Birute Vinda*i< nė Svajonp Kerelyt<
M - I i pirmininko Vilija Kerelytė, <Ji

l.uiii.i Ki•!•• -iinif ir Stefanija Burokione

Šiais metais Aušra užbaigė

liste

z.v.

Lietuvos respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje
praneša, kad Lietuvos respub
likos piliečiai, nuolat gyvenan
tys arba rinkimų metu viešin
tys Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana ir Ohio valstijose,
balsuos Lietuvos respublikos
generaliniame konsulate Či
kagoje. Balsuoti turi teisę
aštuoniolikos metų ir vyresnio
amžiaus Lietuvos respublikos
piliečiai.
Pageidaujantiems
dalyvauti spalio 8 d. Seimo
rinkimuose, būtina užsiregis
truoti generaliniame konsulate
Čikagoje. Jeigu dar nesate už
siregistravę, būtina atsiųsti
LR paso paskutiniojo lapo (su
nuotrauka) kopiją,
adresą
JAV bei adresą Lietuvoje (jei
gu JAV gyvenate laikinai). Pa
brėžiame, kad balsuoti turėsi
te ten, kur užsiregistravote.
Paskutinioji registracijos die
na — 2000 m. rugsėjo 20 d.

K. Daraškevičienė, TLP, 1971;
A Gotto, LLRA, 1944; A. Gri
cius, LLS, 1937; V. Karčiaus
kas, MKDS, 1959; G. Kvieskienė, LCS, 1956; V. Kvietkauskas, NS(S), 1952; N. Ože
lytė, I/P, 1954; G. Purvaneckienė, LSDP, 1945; A Šimė
nas, LKDP, 1950.
Daugiamandatinėje apygar
doje užregistruotos sekančios
partijos (santrumpos): I/P —
išsikėlė pats; JL-NT-PKS —
„Jaunosios Lietuvos", naujųjų
tautininkų ir politinių kalinių
sąjunga; LCS — Lietuvos
centro sąjunga; LDDP — Lie
tuvos demokratinė darbo par
tija; L D P — Lietuvos demok
ratų partija; LKDP — Lietu
vos krikščionių demokratų
partija; LLL — Lietuvos lais
vės lyga; LS — Lietuvos lais
vės sąjunga; LS-TL — Lietu
vos liaudies sąjunga „Už tei
singą Lietuvą"; LLRA — Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija;
LLS — Lietuvos liberalų są
junga; L N D P — Lietuvos nacionaldemokratų partija; „SD
2000" —. Lietuvos
partija
„Socialdemokratija
2000";
LPKTS — Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga;
LRS — Lietuvos rusų sąjun
ga; L S D P — Lietuvos social
demokratų partija; LSP —
Lietuvos socialistų
partija;
LTS — Lietuvių tautininkų
sąjunga; LVP — Lietuvos
valstiečių partija; LTP — Lie
tuvos teisingumo partija; KDS
— Krikščionių demokratų są
junga; MKDS — Moderniųjų
krikščionių demokratų sąjun
ga; N D P — Naujoji demokra
tija; NKS — Nuosaikiųjų kon
servatorių sąjunga; NS(S) —
Naujoji sąjunga (sociallibera
lai); R P —7 Respublikonų par
tija; TS(LK) — Tėvynės są
junga (Lietuvos konservato
riai); TLP — Tėvynės liaudies
partįja.

Rinkiminės komisijos pirmi
ninku Čikagoje yra paskirtas
garbės generalinis konsulas
Vaclovas Kleiza.
Balsuoti galima bus paštu
arba atvykus į balsavimo apy
linkę. Balsavimo apylinkė bus
atidaryta sekančiomis dieno
mis: rugsėjo 26-29 d. nuo 12
vai. iki 4 vai. p.p., spalio 2-6 d.
nuo 12 vai. iki 4 vai. p.p.
Apylinkės adresas šiomis
dienomis: Lietuvos generalinis
konsulatas Čikagoje, 211 East
Ontario Street, Suite 1500,
Chicago, IL 60611; tel. 312397-0382, fax: 312-397-0385.
Norėtume atkreipti rinkėjų
dėmesį į tai, kad rinkimų die
ną, t.y. 2000 m. spalio 8 d.,
balsavimo apylinkė bus atida
ryta dviejose vietose: 1. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Puiaski) nuo 7 vai. r.
iki 7 vai. p.p.- 2. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte (14911
127 St) nuo 9 vai. r. iki 2 vai. p.p.
Taip pat spalio 8 d. balsavi
mo apylinkė bus atidaryta ir
Daugiau informacijos apie
Clevelande. Balsavimo laiką ir artėjančius rinkimus galima
apylinkės adresą atskirai pra rasti LR Seimo internetiniame
neš
Lietuvos
respublikos puslapyje —
garbės konsulatas Clevelande.
www.lrs.lt/rinkimai/.
Visi užsiregistravę rinkėjai
Lietuvos Respublikos pilie
netrukus paštu gaus rinkėjo čiai, gyvenantys JAV, bet at
pažymėjimą, balsavimo biule vykę į Lietuvos Respubliką
tenius bei informaciją, kaip balsavimo laikotarpiu ir ne
reikėtų balsuoti paštu. Rin balsavę Lietuvos Respublikos
kėjai, kurie balsuos asmeniš diplomatinėse atstovybėse ar
kai atvykę \ rinkiminę apylin konsulinėse įstaigose, gali bal
kę, privalės su savimi turėti suoti Lietuvos Respublikoje,
atsiųstus balsavimo biulete š i e piliečiai įrašomi į vien
nius ir rinkėjo pažymėjimą.
mandates Naujamiesčio rin
Visi rinkimų metu ne Lietu kimų apygardos Nr. 1 papildo
vos teritorijoje gyvenantys ar mus rinkėjų sąrašus. Rinkėjo
ba užsienyje viešintys LR pi pažymėjimas ir rinkimų biu
liečiai yra priskirti Nauja leteniai išduodami Naujamies
miesčio rinkimų vienmandati- čio rinkimų apygardos Gedi
nei apygardai Nr. 1. Šioje apy mino rinkimų apylinkėje Nr. 2
gardoje iškelti tokie kandida (Gedimino pr. 19, Vilnius, tel.
tai: M. Čobotas, KDS, 1928; 391377).

Paremkite DRAUGĄ ir
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Galima fsigytl Ir daugiau Miletu.
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DRAUGAS
4545 W. 63ri ST,
CHICAGO, II60629

