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* „Lietuvos aido" atliktas
t y r i m a s p a r o d ė , kad 19951996 m. Generalinės proku
ratūros vadovai laisvai elgėsi
su įstatymais bei išeitinėmis
pašalpomis. Socialliberalų va
das Artūras Paulauskas ne
kartą sakė jaučiąs nostalgiją
Generalinei
prokuratūrai.
Naujoji sąjunga (NS) ir prezi
dentūra y r a sudariusios „pokiliminį" susitarimą: laimėju
si rinkimus, NS suteiks dau
giau įgaliojimų prezidentui,
Generalinė prokuratūra taps
pavaldi prezidentūrai, o gene
ralinį prokurorą skirs prezi
dentas. Prezidentas paskirs A.
Paulauską generaliniu proku
roru, kuris turės ypatingus
įgaliojimus. Prezidentūrai pa
valdi Generalinė prokuratūra
turės savo biudžetą, o kadrų
skaičių, atlyginimų ir premijų
dydį nustatys generalinis pro
kuroras, t. y. Paulauskas, tai
gi Generalinė prokuratūra tu. retų tapti atskira respublika,
nepavaldžia niekam — tik
prezidentui, o generalinis pro
kuroras — vienvaldžiu teisė
tvarkos vadovu, kontroliuo
jančiu kontrabandą, baudžia
mųjų bylų iškėlimą ar „nugesinimą", bausmių perkvalifi
kavimą, premijų skyrimą ir
daug kitų dalykų, kurie ne
švariose rankose gali tapti
„aukso veršiu".

Lietuva išduos Italijai
tarptautinį narkotikų prekeivį
V i l n i u s , rugsėjo 26 d. (BNS)
— Vilniaus apygardos teis
mas, išnagrinėjęs Generalinės
prokuratūros prašymą, nu
sprendė, jog Lietuva išduos
Italijai t a r p t a u t i n e narkotikų
kontrabanda kaltinamą kurdų
kilmes Švedijos pilietį Ali Ay.
Teismas taip pat patenkino
Generalinės prokuratūros pra
šymą pratęsti kardomojo su
ėmimo terminą Ali Ay iki jo
išdavimo Italijai.
Sprendimą išduoti Ali Ay
teismas aiškino tuo. kad Itali
jos teisinės pagalbos prašyme
nurodyti Ali Ay inkriminuoja
mi nusikaltimai yra padaryti
tos valstybės teritorijoje. By
loje nėra duomenų, t r u k d a n 
čių išduoti Ali Ay Italijai, už
Ali Ay padarytus nusikalti
mus, j a m negresia mirties
bausmė.
Vilniaus apygardos teismo
sprendimas dėl nusikaltėlio
išdavimo gali būti per 7 die
nas a p s k ų s t a s Lietuvos ape
liaciniam teismui. Apeliacinio
teismo sprendimas bus galuti
nis ir kasacine tvarka ne
skundžiamas.
Ali Ay teismo posėdyje a n 
tradienį prieštaravo proku
ratūros prašymui išduoti jį
Italijai. J i s teigė, kad už nusi
kaltimus, už kuriuos jį prašo
išduoti Italija, jis buvo nuteis
tas Švedijos teismo ir j a u atli
ko b a u s m ę .
Italijos vyriausybės prašymą
išduoti Ali Ay Lietuvos Gene

ralinė prokuratūra gavo prieš
savaitę. Italijos
pareigūnai
prašė išduoti Ali Ay už narko
tikų kontrabandą ir laikymą.
Ali Ay kaltinamas į Italiją
įvežęs hašišo ir heroino. Už tai
jis Italijoje yra už akių nuteis
tas kalėti 30 metų.
„Kategoriškai parieštarauju,
kad būčiau išduotas Italijai",
teisme sakė Ali Ay.
Į Vilnių Italijos pareigūnai
atsiuntė du Veronos teismo
nuosprendžius. 1998 m. rug
sėjo 24 d. Veronos teismas už
akių nuteisė Ali Ay 20 metų
kalėti ir skyrė didelę piniginę
baudą už didelio kiekio narko
tikų turėjimą. 1999 m. gegu
žės 27 d. Veronos teismas Ali
Ay piniginę baudą panaikino
ir paskyrė laisvės atėmimą
30-čiai metų. Šis nuosprendis
buvo irgi paskelbtas Ali Ay ne
dalyvaujant.
38 metų Ali Ay rugpjūčio 11
d. sulaikė Vilniaus oro uosto
pasienio kontrolės punkto pa
reigūnai, kai gavo Interpol'o
Lietuvos nacionalinio biuro
patvirtinimą, kad jo, kaip
įtariamo narkotikų kontra
banda, terorizmu ir pinigų
„plovimu", ieško Turkijos poli
cija. Ali Ay už prekybą heroi
nu taip pat ieškojo Vokietija ir
Olandija.
Išduoti Ali Ay prašė ir Tur
kija, tačiau jos oficialus pra
šymas pasiekė Lietuvą vėliau,
nei Italijos.

Tarptautinį triukšmą
sukėlusio įstatymo istorijoje
„padėtas taškas"

V i l n i u s , rugsėjo 26 d.
(BNS) — Seimas antradienį
bendruoju s u t a r i m u priėmė
protokolinį sprendimą, kuriuo
p r i t a r t , k a d iš Seimo prii
mamų įstatymų sąrašo b ū t ų
išbrauktas įstatymo projektas
dėl 1941 m. birželio 23-iosios
dienos Lietuvos Laikinosios
vyriausybės deklaracijos pri
pažinimo
valstybės
teisės
aktu.
Seimo kancleris Jurgis Raz
ma p r a n e š ė Seimo n a r i a m s ,
jog pirmadienį minėtojo įsta
tymo teikėjas p a r l a m e n t a r a s
konservatorius Antanas Sta
siškis kreipėsi į Seimo vadovy
bę ir Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetą
(NSGK),
p r a š y d a m a s išbraukti jo teik
tą įstatymą.
NSGK panaikino savo iš
vadą pritarti įstatymo projek
to pateikimui ir pasiūlė Seimo
kancleriui išbraukti šį pro
jektą iš Seimo priimamų tei
sės a k t ų sąrašo.
Visuotiniame posėdyje J .
Razma Seimo nariams pa
reiškė, jog jis yra pasirengęs

tuoj pat išbraukti įstatymo
projektą, tačiau Seimo statu
tas nenumato, kaip reikėtų
elgtis tokiu atveju.
Naudodamasis savo teise,
posėdžio pirmininkas Arvydas
Vidžiūnas pasiūlė Seimo na
riams
priimti
protokolinį
sprendimą, kuriuo būtų pa
remtas sprendimas išbraukti
įstatymo projektą.
Praėjusią savaitę Seimas
taip pat protokoliniu sprendi
mu sustabdė minėtojo įsta
tymo įsigaliojimą.
Dėl rugsėjo 12 dieną Seimo
priimto* įstatymo pasipiktini
mą
pareiškė
Lietuvos ir
užsienio žydų bendruomenės,
o parlamentaras Emanuelis
Zingeris sustabdė savo narys
tę Konservatorių frakcijoje.

Pasaulinis renginys neaplenkė
Lietuvos
V i l n i u s , rugsėjo 26 d.
(BNS) — Rugsėjo pabaigoje
Vilnius kartu su kitais pasau
lio miestais dalyvaus tarptau
tiniame renginyje „Išvalykime
pasaulį".
Antradienį surengtoje spau
dos konferencijoje Vilniaus
Sveiko miesto biuro direktorė.
..Išvalykime pasaulį" vadovė
Danguolė Vaitkienė sakė, jog
šis renginys — viena iš popu
liariausių ir veiksmingiausių
aplinkosauginių programų pa
saulyje.
Rugsėjo 29 - spalio 30 dieno
mis vyksiančiame renginyje
Lietuva jau šeštą kartą daly-

1941 m. birželį, traukiantis
sovietų kariuomenei ir artė
j a n t nacių Vokietijos pajė tarnybos atsakingu darbuoto
goms, Kaune buvo nužudyta jų darbą kontroliuojant šeimy
kelios dešimtys žydų\ Šis įvy ną „Vaiko sodžius".
kis vertinamas kaip Lietuvos
Už vaiko savavališką įkur
žydų naikinimo II pasauli dinimą, pažeidžiant šeimynos
niame kare pradžia.
bendrijų nuostatus. Globos ir
socialinių reikalų skyriaus ve
dėja įpareigota taikyti Lauga
liams drausminę nuobaudą.
Šiaulių rajono valdyba nu
tarė prašyti prokuratūros pa
pas Laugalius.
Laugaliams nurodyta paša dėti iškeldinti iš šeimynos
linti priešgaisrinės tarnybos „Vaiko sodžius" Laugalių sū
bei visuomenės sveikatos cent nų Kęstutį, nes jam yra iškel
ro pastebėtus trūkumus, suda ta baudžiamoji byla už vienos
ryti galimybes
socialiniam globotinės sumušimą. Šiuo
darbuotojui lankyti vaikus bei metu baudžiamoji byla yra ti
neapgyvendinti naujų vaikų, riama, ir pagal pasirašytą pa
prieš tai nesuderinus su rajo sižadėjimą neišvykti K. Launo vaikų teisių apsaugos tar galis yra išleistas iš sulaikymo
nyba. Taip pat nurodyta nu izoliatoriaus.
statyti vaikų žaidimų teritori
Visus Šiaulių rajono valdy
jos ribas, atribojant ją nuo bos pareikštus įpareigojimus
technikos važiavimo ribų, pa Laugaliai turi įvykdyti iki
naikinti finansinius įsiskolini spalio 25 dienos, priešingu at
mus įstaigoms ir asmenims, veju šeimyna gali hūti iš
įvertinti vaikų teisių apsaugos ardyta.

Vaikus globojanti šeimyna bus
griežčiau kontroliuojama
Š i a u l i a i , rugsėjo 25 d.
(BNS) — Šiaulių rajono valdy
ba neeiliniame posėdyje pir
madienį po karštų diskusijų
nusprendė nepanaikinti Lai
mos ir Vlado Laugahų šeimy
nos ,,Vaiko'sodžius".
Šeimyną norėta išardyti, pa
aiškėjus faktams apie netin
kamą elgesį su vaikais
Posėdyje dalyvavęs Lietuvos
vaikų teisių apsaugos tarny
bos direktorius Valdemaras
Vadoklis ragino ieškoti komp
romiso, nes, anot jo, šeimynoje
yra vaikg. k o n e nenori palikti
šeimynos ir sutinka gyventi

Gra/.iausi'jmis rudens spalvi.-rni.- sekmadieni pražydo sostines • limino pros
pektas. Vilniaus gimtadienio švente ir Rudens lygiadienio ar» .mis baigia
mas tris savaites trukęs kultūros ir sporto renginių maratoną) .Sostinės die
nos. Vilnius 2000". Pagrindinę sostines gatve drebino desim. ,ij:.ių ir moks
leivių pučiamųjų orkestrų, žygiavo šimtai kaukėtų ir spalvingai- medžių la
pais pasidabinusių eisenos dalyvių, jojo raiteliai, važiavo virtine senovinių
automobilių. Šventes dalyvius plojimais sveikino Vilniaus savivaldybės vado
vai, į Kalnų parką eiseną lydėjo minios vilniečių. Didžiuliame karnavale po
atvira dangumi dalyvavo per tūkstantį persirengėlių. Akcine bendrovė „Vil
niaus duona* šventės dalyviams iškepė milžiniška Gedimino pilies pavidalo
tortą. Iki sutemų žiūrovus linksmino muzikantai, teatrų aktoriai. Nusileidus
saulei. Kalnų parko stadione liepsnojo šiaudinės skulptūros. Įspūdingo regi
nio pabaigoje tradiciškai sudegintas šiaudinis ožys, senu papročiu aukštes
nėms jėgoms dėkojant už gausu šių metų derlių.
Nuotr.: Spalvingos rudens šventes akimirka.
Gedimino žibinto Eltai nuotr.

vaus kartu su 120 pasaulio
valstybių.
Renginio tikslas —judėjimo
už sveiką aplinką ir sveiką gy
venseną populiarinimas bei
naujų bendruomenės tradicijų
kūrimas. Uždaviniai — propa
guoti švarią aplinką, išvalyti
gatves, kiemus, laiptines, par
kus, kelius ir mokyklas, prisijungti prie atliekų mažinimo
programos, išmokyti jaunus
žmones sąmoningai rūpintis
savo aplinka.
Vilniuje vyks savanoriškos
talkos, per kurias bus tvarko
mos mokyklos, darbovietės,
namų kiemai, parkai, pakelės,
paplūdimiai ir kitos vietos,
sodinami medeliai. Spalio 9-16
d. žinovų komisija įvertins vi
sų 21 Vilniaus miesto seniū
nijų švarą bei paskelbs kon
kurso nugalėtojus. Spalio 1630 d. vyks moksleivių piešinių
plakatų, instaliacijų, rašinių
konkursas ir paroda „Gyven
kime švariame ir sveikame
mieste".
D. Vaitkienės teigimu, ren
ginyje taip pat dalyvaus Aly
tus, Marijampole. Pakruojis,
Visaginas, Kauras bei Šiau
liai.
1999 m. talku pagalba Vil
niuje buvo išvalyta 200 hekta
rų teritorija, pasodinta 1,550
medelių, 24,000 krūmų, su
rinkta 700 kubinių metrų bui
tinių atliekų ir šiukšlių.
* Europos
pėdos uosto
kos projektui
neatlygintiną
dol. paramą.

Sąjunga Klai
v a r t ų pertvar
numato skirti
14 mln. JAV
IEIUI

Nr.188
K a i n a 50 c.

SYDNEY
OLIMPIADOJE

(Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, EFA. BNS. Elta. Interfax
žinių agentūrų pranešimais).
* Baidarių ir kanojų irk
lavimo varžybose antradienį į
vienviečių baidarių 1,000 m
rungties pusfinalį pateko Vai
das Mizeras.
Parengiamojo
plaukimo varžybose lietuvis
tarp septynių dalyvių finišavo
šeštas, nors kurį laiką plaukė
trečias. Tarp 31 dalyvio šioje
rungtyje V. Mizero rezultatas
buvo 18-tas. Ketvirtadienį tik
trys geriausi pusfinalio plauki
mo varžybų dalyviai pateks į fi
nalą.
* Bokso t u r n y r e antradie
Diana Žiliūte
nį prasidėjo ketvirtfinalio ko
vos. Lietuvos sportininkui Iva
* A n t r a d i e n į o l i m p i n i u žai
nui Stapoviciui (svorio kategori dynių b r o n z o s medalį Lietu
ja iki 48 kg) iki bronzos medalio vai moterų dviratininkių lenk
pritrūko vieno žingsnio. Vilnie tynėse plentu iškovojo Diana Ži
tis ketvirtfinalyje pralaimėjo liūte. 119.7 km grupinėse lenk
Šiaurės Korėjos boksininkui tynėse dalyvavo trys Lietuvos
Kim Un Chol ir pasitraukė iš dviratininkės — D. Žiliūtė. Ra
tolesnių varžybų. I. Stapovį- sa Polikevičiūtė ir Edita Puėinsčiaus varžovas pateko į pusfina- kaitė Lenktynių metu. lyjant
lį ir užsitikrino mažiausiai stipriam lietui, tai viena, tai
bronzos medalį. Kitas Lietuvos kita dviratininkė bandė atitrūk
boksininkas Vidas Bičiulaitis ti nuo pagrindinės grupės, ta
(svorio kategorija iki 57 kgi čiau
nesėkmingai.
Viskas
olimpiniame turnyre pralaimėjo sprendėsi finišo tiesiojoje, kur
jau pirmąją kovą. Tad Lietuvos greičiausia buvo Leontien Zijlaard iš Olandijos, iškovojusi
* L i e t u v o s g y v e n t o j a i šie boksininkai liko be medalių.
* Lengvosios atletikos tur jau trečią medalį Sydney. iš jų
m e t n e k a r t a galėjo stebėti
gana retą Lietuvos platumose n y r e šeštadienį iš tolesnių antrą aukso. Olandijos dvirati
reiškinį — Šiaurės pašvaiste. varžybų pasitraukė Lietuvos ninke aplenkė sidabrą iškovoju
Naktį iš rugsėjo 17-osios į 18- bėgikė Žana Minina. Penktadie sią Vokietijos dviratininkę Hanąją klaipėdiečiai matė keistą nį įveikusi 400 m bėgimo kvali ka Kupfernagel ir Dianą Žiliū
reginį — raudono atspalvio fikacinį barjerą, šeštadienį' Ž. tę. Kitos dvi lietuvės finišavo
pašvaistę. Sunerimę gyvento Minina tarp 32 dalyvių finišavo kartu su pagrindine grupe. R.
jai prašė žurnalistų išsiaškinti 27-a ir į pusfinalį nepateko. Lie Polikevičiūtė buvo 13-ta, o Edi
reiškinio kilmę. Dienraščio tuvos atstovė atstumą įveikė ta Pučinskaitė užėmė 25-ąją
„Klaipėda" žurnalistams Mo per 52.52 sekundės ir viename vietą.
lėtų observatorijos astronomai iš keturių bėgimo varžybų užė
* Sportinės gimnastikos
patvirtino — t a i išties buvusi mė šeštąją vietą.
čempionė asmeninėse daugia
* P i r m a d i e n i o r y t a s buvo kovės varžybose rumune AndŠiaurės pašvaistė, kuri Mo
n
e
s
ė
k m i n g a s Lietuvos leng rea Raducan už dopingo vartoji
lėtų observatorijoje buvo ste
vaatlečiams
— disko metikei mą prarado iškovotą aukso me
bėta ir prieš porą mėnesių.
Renatai
Gustaitytei
ir šuolinin dalį, antradienį pareiškė Tarp
Nors šis reiškinys Lietuvoje
labai retas, „Klaipėda" rami kui į tolį Tomui Bardauskui, — tautinis olimpinis komitetas
kvalifikacinėse (TOK). A. Raducan organizme
na gyventojus, kad tai ne pa startavusiems
varžybose. Disko metimo varžy buvo aptiktas pseudoefedrino,
saulio pabaiga.
bose R. Gustaitytė nuskraidino kurį vartoti draudžia TOK, ta
* A r t ė j a n č i a m šildymo
įrankį 53,64 m ir užėmė 14-tąją čiau jis neįtrauktas į Tarptau
s e z o n u i , besiruošiantys šilu
vietą pirmojoje metikų grupėje. tinės gimnastikos federacijos
mos tiekėjai skelbia nedžiugi
Iš 32-ų startavusių sportininkių draudžiamų preparatų sąrašą.
nantį rekordą — vartotojai
ji buvo trisdešimta. Kiek geriau Rumunijos olimpinės delegaci
jiems yra skolingi apie 260.8
šuolių į tolį varžybose sekėsi To jos vadovų teigimu, vaistai, ku
mln. litų. Tai yra didžiausia
mui Bardauskui. Jis nušoko riuos vartojo A. Raducan, nėra
šilumos vartotojų skola tiekė
7.70 m liko 14-tas savo grupėje, stimuliuojančio pobūdžio, o var
j a m s per pastarąjį dešimtme
o iš 53-ų startavusių šuolininkų tojami nuo peršalimo. ...Mūsų
tį. Liepos 1 d. duomenimis, gy
buvo dvidešimt septintas. Lietu vertinimu, sportininkė tai darė
ventojai šilumos tiekėjams yra
viui iki finalinio dvyliktuko pri ne savo noru. Vaistus jai reko
įsiskolinę 87 mln. litų, kiti
trūko vos 30 centimetrų.
mendavo komandos gydytojas",
vartotojai — 63 mln. litų. Sa
*
Buriavimo
varžybose
lie
situaciją komentavo TOK medi
vivaldybių įstaigų skolos už ši
lumą siekia 57 mln. litų, biu tuvis Giedrius Gūžys „Lazeri* cinos komisijos vadovas, prin
džetinių organizacijų — 22.76 klasėje po dar vieno, septintojo. cas Alexandre de Merode. Dėl
mln. litų. Skolos dydis dėl ne plaukimo antradienį iš 26-osios to A. Raducan liko aukso apdo
sumokėtų kompensacijų ma vietos tarp 43 dalyvių nukrito į vanojimas už pergalę komandi
nėse varžybose bei sidabro me
žas pajamas gaunančioms šei 27-ąją vietą.
dalis,
pelnytas už atraminio
mos sudaro 31 mln. litų. Lie
* S u n k u m ų kilnojimo var
šuolio
pratimą.
Rumunijos ko
tuva yra viena tų pasaulio val žybose pirmadienį lietuvis
mandos
gydytojui,
rekomenda
stybių, kurios gali pasigirti Ramonas Vyšniauskas (svorio
pakankamai dideliu centrali kategorija iki 105 kg) užėmė 11- vusiam gimnastei vaistus, už
zuotai tiekiamos šilumos var tąją vietą tarp 21 dalyvio. drausta dalyvauti 2002 m. Salt
totojų skaičiumi — centrali
* P a s a u l i o rutulio stūmi Lake City bei 2004 m Atėnų
zuotai šiluma tiekiama maž m o č e m p i o n o amerikiečio olimpinėse žaidynėse.
daug 68 proc. visų šilumos Cottrell John Hunter, kuris yra
* Olimpinio k a i m e l i o k a m 
vartotojų.
IEIUI Sydney olimpinės čempionės bė
barinės, bijodamos susižeisti,
* Š i a i s m e t a i s Vilniuje gikės Marion Jonės vyras, do atsisakė tvarkyti keturių vals
g y d y t a b e v e i k 100 sunkiai pingo tyrimai šiemet buvo tei tybių olimpiečių kambarius, nes
grybais apsinuodijusių žmonių giami net keturis kartus, pa juose visur mėtosi adatos ir
bei užregistruoti jau aštuoni skelbė TOK. Nors pateikta ofi švirkštai. Kaimelio vadovas
mirties atvejai nuo žalsvosios ciali prielaida, jog rutulio stū Maurice Holland kreipėsi į ko
musmirės. Anksčiau kasmet mikas Sydney olimpiadoje ne mandų vadovus, ragindamas
Vilniuje vidutiniškai mirdavo dalyvauja dėl kojos traumos. vitaminams leisti naudojamų
vienas arba du grybais apsi TOK jau pasirūpino atšaukti švirkštų ir adatų nepalikti bet
nuodiję žmonės. Pernai nebu JAV lengvaatlečio akreditaciją. kur
vo nė vienos tokios mirties. C. J. Hunter Sydney buvo akre
Specialistų teigimu, šiemet dituotas kaip žmoną lydintis as
KALENDORIUS
grybautojai pernelyg pasitiki muo. Pats sportininkas teigia
Rugsėjo 27 d.: Sv. Vincentas Pausavimi ir pamiršta budrumą. mus dopingo tyrimų rezultatus
lietis;
Adalbertas. Damijonas. Danypasiryžęs
užginčyti
teisme.
M.
Lietuvoje auga penkios mirti
le, Daugilė, Kęsgaile. Kovaldas.
Jonės
atsisako
komentuoti
kal
nai nuodingų grybų rūšys ir
Rugsėjo 28 d.: Margis, Salemonas.
keletas
mažiau
toksiškų. tinimus savo vyrui dėl dopingo Tautvydas, Vaclovas (Vacys), Vinvartojimo.
tautė, Visgirde.
(BNSl
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LIETUVIŲ JAUNIMAS DAR
NESIRYŽTA EITI Į JŪRĄ
B . STUNDŽIA
Prieš pradedant rašyti apie
rūpimą dalyką, reikėtų žvilg
terėti atgalios. Istorija nebuvo
Lietuvai palanki, nes d u kar
tus netekta nepriklausomy
bės. Dėl savų valdovų nesan
taikos ir neapdairumo, kry
žiuočiai įsitvirtino Nemuno
žiotyse ir Kuršių mariose. Že
maičiai buvo ne kartą perleisti
kryžiuočiams ir
kalavijuo
čiams. Sąjunga su Lenkija irgi
nieko gero nedavė. Buvo mė
ginimų išveržti Klaipėdą, bet
ten įsitvirtinti kažkodėl ne
įstengta. Per carinę Rusijos
okupaciją, net Palanga buvo
administraciniai nuo lietuviš
kų gubernijų atskirta.
Nemažas poslinkis jūros
link ir į jūrą buvo padarytas
pirmosios
nepriklausomybės
laikotarpyje: atgauta Klaipė
dos sritis ir pradėtas kurti
tautinis prekybos laivynas.
Jūrininkų sąjungos veikėjų
gen. (jūrų kapitono) Teodoro
Daukanto, gen. V. Nagiaus,
kapitonų L. Stulpino, A. Azguridžio, R. Vilko, prof. K.
Pakšto, inž. J. Šimoliūno, žur
nalistų S. Vainoro, V. Bakūno
raginimas lietuvius pasisukti
veidu į jūr,ą buvo išgirstas.
Jiems talkino jaunimas: jūros
skautai, jūros šauliai ir vė
liausiai į talką stojo studentų
korporacija „Jūra". Kad tau
toje pradėta domėtis jūra, pa
rodė pirmoji Jūros diena, į
kurią 1934 m. suplaukė daug
žmonių iš visų Lietuvos vieto
vių. Bet vėl sekė didelės ne
sėkmės — buvo prarasta
Klaipėda ir pradėjus atstatyti
Šventosios uostą, netekta ne
priklausomybės.
Sovietmečiu Klaipėdoje atsi
rado Rusijos tikslams tarnau
jantis didelis žvejybos ir vidu
tinio dydžio prekybos laivy
nas, bet nieko ten lietuviško
nebuvo, nes visur girdėjosi tik
rusų kalba. Lietuviais rusai
nepasitikėjo, todėl laivyne jų
tebuvo gal apie 5 proc. Į lietu
vių kalbą pradėta brukti rusų
naudojami olandiškai-rusiški
jūriniai terminai, net žodis
audra buvo pakeistas „štor
mu".
Išeivijoje
atsikūrė
jūros
skautų ir skaučių vienetai;
jiems reikėjo jūrinio vadovėlio
ir žodyno. Ir nepriklausomoje
Lietuvoje nei jūreivystės va
dovėlio, nei žodyno nebuvo. Tą
spragą nutarė užpildyti To

ronte susidaręs „Jūrinės kny
gos fondas", kurį suklijavo keli
jūros skautininkai ir viena
jūros skautininke. Pirmasis
fondo vadovas buvo dr. A. Pacevičius, vėliau šių eilučių au
torius, iždininko pareigas suti
ko paimti j . s . H. Stepaitis,
stambiausio Š. Amerikos kre
dito kooperatyvo „Parama"
pirmininkas, laikinai ėjęs atsi
skyrusios Jūros skautijos vado
pareigas, o įvairius raštus
tvarkė
nepailstanti
jūros
skaučių vadovė j . s . Elena Namikienė. Fondo talkininkai
buvo j.v.s, V. Petukauskas
Clevelande, j.v.s. Leopoldas
Kupcikevičius Čikagoje, v.
valt. V. Zelenis Los Angeles ir
vėliausiai žinomas buriuotojas
J. Limantas Bostone. Buvo pa
ruoštas 266 puslapių vado
vėlis, apimantis buriavimą,
variklius, bei pakrančių astro
nominę ir elektroninę navi
gaciją. Vėliau susisiekus su
okupuotos Lietuvos buriuoto
jais, to vadovėlio JBurės ir va
rikliai" paruošta antroji laida
ir arti 400 knygų 1986 m. iš
siųsta į Lietuvą.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę buvo surastas jūrų
ltn. R. Nako 1939-1940 m. pa
ruoštas, bet neišspausdintas
jūreivystės žodynas, kurį per
redagavus ir pridėjus angliš
kus terminus buvo Lietuvoje
išspausdintas ir perduotas Jū
rininkų sąjungai, kad išdalin
tų. Jaunimo pasiskaitymui
fondo lėšomis buvo Lietuvoje
išspausdinta jūrinių nusidavi
mų knyga „Septyniose jūrose".
Tada galvota Jūrinės knygos
fondo" veiklą užbaigti.
Nepaisant, kad pagal tarp
tautinį susitarimą laivinin
kystėje naudojama anglų kal
ba, kurios pagrindai dėstomi
jūreivystės mokyklose, Lietu
voje, net karinėse jūrų pajė
gose, pasirinkta rusų naudoja
mi terminai. Lietuviai ir da
bar nepageidaujami prekybos
laivyne, nes ten kapitonai yra
rusakalbiai. Žuvusiame laive
„Linkuva" tarp 18 įgulos narių
buvo tik du lietuviai. Klaipė
dos jūreivystės institute dau
giau negu 90 proc. studentų
yra rusakalbiai. Pavyzdžiui
vienoje kapitonų padėjėjų kla
sėje tarp 30 studentų, yra tik
trys su lietuviškomis pavar
dėmis.
Reikia tikėtis, kad ateityje

Vėliavų nuleidimo iškilmes LSS Ramiojo v a n d e n y n o rajono „Žvaigždyno" stovykloje.

N'uotr. M . S o d e i k o s

PONAS SKAUTININKAS?
Skautiškuose
rašiniuose
kartais matome taip parašytą
vyresniškumo laipsnį prieš pa
vardę — p.s Ar tai reiškia —
padėtis pasikeis, nes jau susi
darė keliolika jūros skautų ir
skaučių vienetų su daugiau
negu 300 jaunuolių, kurie gal
pasirinks jūreivystės studijas.
Dabar jie, neturėda'mi lietuvių
kalba jūreivystės vadovėlio,
naudoja rusiškus ir įsisavina
rusų naudojamus jūrinius
įvardus (terminus). Jūrinės
knygos fondas, Lietuvos jūros
skautų pageidavimu, nutarė
atnaujinti veiklą ir išspaus
dinti vadovėlio „Burės ir va
rikliai" trečią bei dviejų žo
dynų antrą laidą ir padovanoti
Lietuvos jūros skautams ir
skautėms. Šį fondo užmojį
stipriai parėmė Toronto kredi
to kooperatyvas „Parama",
Lietuviškos skautijos fondas,
Tautos fondas, G. Kuzmienė,
Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės valdyba. To
ronto lietuvių pensininkų klu
bas, Kanados lietuvių fondas,
Prisikėlimo parapijos ir Ha
miltono „Talka" kredito koo
peratyvai ir mažesnėmis su
momis pavieniai rėmėjai To
ronte ir Bostone.
Toronte „Jūrinės knygos fon
das" savo veiklą baigia ir to
liau bus tęsiama Bostone, kur
fondo vadovybę sudarys jau
nesnioji karta, o pirmininkaus
žinomas didelių statybų pro
jektavimo įstaigos (kartu su
broliu) savininkas, buriuotojas
R. Veitas. Ir toliau bus rūpi
namasi kaip įtaigoti Lietuvių
jaunimą, kad nevengtų eiti į
jūrą. Reikia laukti ir tikėtis,
kad su laiku rusų kalba iš lai
vyno išnyks.
Norintieji įsigyti sau, ar pa
siųsti giminėms, ar pažįsta
miems į Lietuvą vadovėlį „Bu
rės ir varikliai" ir abu žody
nėlius, gali gauti sumokėdami
tik pašto išlaidas. 6 dol. už va
dovėlį ir atskirai 4 dol. už
žodynėlius. Kreiptis šiuo adre
su: j . s . H. S t e p a i t i s , 21 -Cosmo Rd., T o r o n t o , Ont. MX8
IZ3, C a n a d a .

j . b . —jūrų budys
j . p s . — j ū r ų paskautinin„ponas skautininkas"? J e i gal
kis.-kė
vojame rašyti paskautininko
j . s . —jūrų skautininkas,-kė
laipsnį, tai to vieno žodžio su
j . v . s . — j ū r ų vyresnis skautrumpinimas yra — ps.
tininkas.-kė
Nesykį po vyresnės skautės
L S B — Lietuvių Skautų
nuotrauka prie pavardės būna
parašyta v.s.si. Ar tai — vy Brolija
L S S — Lietuvių Skaučių
resnė skautininke skiltininkė?
Seserija
Tikriausiai — vyresnioji skau
L S S — Lietuvių Skautų
tė, turinti skiltininkės laipsnį
Sąjunga
— vyr.sk.sl.
p s . — paskautininkis,-kė
Labai dažnai girdime s a k a n t
p s l . — paskiltininkas,-kė
„dirba Seserijoje, dirba Broli
s e n j . — senjoras
joje", o iš tikrųjų galvoja kad
s.v. — skautas vytis
— dirba Seserijos, ar Brolyos,
s k . — skautas, skautė
ar Akademinio Skautų sąjū
s.
— skautininkas,-kė
džio vadijose, n e s mes visi esa
si.
— skiltininkas,-kė
me, dirbame vienoje a r kitoje
t.n. — tikroji narė
šakoje.
v a i r . —vairininkas,-kė
Dažniau nenaudojant, tai
v a l t . — valtininkas ,-kė
syklės užsimiršta, tai retkar
v . s . — vyresnis skautininčiais yra gerai j a s vėl per
kas,-kė
žiūrėti, prisiminti.
v.sl. — vyresnis skiltininSkautiškų pavadinimų san
kas,-kė
trumpos:
VP
— Vadijos PirmininASD — Akademikių Skau
kas,-kė (pareigos)
čių Draugovė
V S — Vyriausias SkautininASS — Akademinis S k a u t ų
kas,-kė (pareigos)
Sąjūdis *
V S P — Vyriausio Skautid-vė — draugovė
ninko,-kės
Pavaduotojas,-ja
d-kas — draugininkas
„Skautų aidas"
fil. — filisteris
2000 Liepa-Rugpjūtis
g. — gintare

„SAULUČIŲ" DRAUGOVĖ NUMATO
VEIKLIUS 2000-2001 DARBO METUS
„Aušros Vartų"/„Kernavės~
skaučių
tunto
paukštyčių
„Saulučių" draugovė j a u pra
dėjo 2000-2001 metų veiklą.
Sueigos vyksta Pasaulio lietu
vių centre šeštadieniais, pasi
baigus pamokoms Maironio li
tuanistinėje mokykloje. Kvie
čiame visas lietuvaites nuo 6
iki 10 metų amžiaus jungtis
mūsų veiklon. Tikimės, kad
bus įspūdingi ir darbingi veik
los metai.
Draugovei vadovauja būrelis
darbščiu ir energingų vyr.
skaučių: ps. Audra Lintakienė — draugininke, Violeta
Strikier.ė — dr-kės pavaduoto
j a ir talkininkės — v.sl. Žibutė
Pranckovičienė, Daina Siliūnienė ir Lidija Viktorienė. Me
tų plane y r a daug iškylųir aps
tu skautamokslio. Čia patei
kiame šių veiklos metų pir-

Fubkshetl daily except Sundays and Mondays, legal Hohdays. the Tuesdays
foilowing Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan.
2r.d by the Lithuaman Catholic PressSociety. 4545 W 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589.
Penodical class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: $100 00 Foreign countries $115
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą nesiuncuune Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
galioja
DRAUGO prenumerata yra mokam* i i anksto.
Metams
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
"(U.S.') $115.00
$65.00
$46.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$4500
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
_ $66.00
$50.00
$38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
_ $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paltu $55.00
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
EDMUNDAS V&NAS, M.D.. &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archar Ava. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS
G.YDYMAS BEI CHIRURGIJA

CenterforHeeJlh,
1200 S. York, ElmhufBt, IL 60126

630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
FeScmr. American Acadamy of
Family Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 61 st Ava.
Hobart IN 46342

(219) 947-5279
Fax (219) 947-6236

TERESESW&UUJSKASJM.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL

Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

fiklPIŠ

mųjų dviejų mėnesių planą:

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL
Tol. 706-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9625 S.7«h Ave.. rietory Hite, IL
Tel. (708) 596-8101

Valandos pagal susitarimą

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

Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTLJ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 586-4055
Valandos pagal susitarimą
S K A U T I Š K I RENGINIAI
Čikagoje
S p a l i o 8 d. — Čikagos
skautininkių draugovės 50
metų veiklos sukakties minėji
m a s Jaunimo centre.
S p a l i o 14 d. — Tradicinė
j ū r ų skautų ir skaučių „Puota
jūros dugne" vyks PLC sporto
salėje, Lemonte.
S p a l i o 15 d. — ASS Metinė
šventė. Šv. Mišios 11 vai. r.
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių mirusiųjų
kapų lankymas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Rugsėjo 23 d. — iškyla į Papoose Lake.
Rugsėjo 30 d. — jaunesniųjų
skaučių ir skautų olimpiada
PLC patalpose.
Spalio 7 d. — sueiga PLC.
Spalio 14 d. — sueiga PLC.
Spalio 21 d. — iškyla dvira
čiais.
Spalio 28 d. — gerasis dar
belis. Talkinsime „Saulutės"
— Lietuvos vaikų šelpimo or
ganizacijai paruošti siuntimui
vaikų drabužėlių siuntas.
Lapkričio 4 d. — svečias
„žvaigždė" — Audrius Viktorą
ruoš seses artistės specialybei.
Lapkričio 11 d. — svečias
„žvaigždė" — Audrius Viktorą
vadovaus sesių pasiruošimui

EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
DANTŲ GYDYTOJAS

artistės specialybei.
Spalio mėnesį sesės paukš
tytės renka mažai naudotas
antklodes siuntimui į Lietuvą.
Prašome seses tokias ant
klodes surinkti iš savo namų,
draugų, kaimynų ir atvežti į
sueigas.
Budėkime!
Sesė Audra Lintakienė
Draugininke

S p a l i o 21 d. — ASS Metinė
šventė — pakėlimai, apdova
nojimai ir iškilminga vaka
rienė 6 v.v. Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs. IL.
S p a l i o 29 d. —• Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos
skyriaus ruošiamas Aušros
Liutkutės-Povilaitienės
kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre.

KVIEČIAME l „PUOTĄ
JUROS DUGNE"

.Jūros dieną .stovykloje š v ę s d a m o s „Nerijos" t u n t o udrytės ir j ū r ų j a u n ė s pasiruošusios irklavimo ir buriavimo
pratyboms ežere

Čikagos j ū r ų skautininkų
ir skautminkių „Grandis", tal
kinama j ū r ų s k a u t ų ir skaučių
tradicinę „Puotą jūros dugne"
PLC, Lemonte, Lietuvių fondo
salėje, rengia šeštadienį, spa
lio 14 d. P r a d ž i a 6:30 vai. vak.
Bus trumpa programa, karšta
vakarienė ir šokiai, šokiai...
grojant linksmiesiems bro
liams Virgiui ir Eimiui S t a 
bams. Visi kviečiami atsilan
kyti, pasilinksminti ir malo
niai praleidžiant vakarą pa
remti lietuviškąjį jūrinį skautavimą. Apie dalyvavimą pra
šoma iš a n s t o pranešti Aldo
nai VVeir, tel. 630-964-9120.
Dalyvaukite patys ir draugus
pakvieskite.

Detroito ir Clevetati. 1 s k a u t ų s m stovykloje smagiai liepsnojo laufcas Spyglio e t e r o pakrantėje, Dainavoje

SEIMO RINKIMAI —
KOMENTUOJA
DR. ALBERTAS ŠIMĖNAS
Naujamiesčio
rinkiminėje
apygardoje, į kurią suplauks
ir užsienyje gyvenančių tau
tiečių balsai, dešiniosios parti
jos kandidatu į Seimo narius
iškėlė krikščionį demokratą
Albertą Šimėną. Nepriklauso
mybės akto signataras, ekono
mikos mokslų daktaras Alber
tas Šimėnas — vienas iš ak
tyviausių Krikščionių demok
ratų partijos narių, turintis
didelę darbo Seime ir vyriau
sybėje patirtį. Per šią Seimo
kadenciją vadovaudamas Eko
nomikos komitetui jis pateikė
bene daugiausia su ūkio reika
lais susijusių įstatymų projek
tų. Nemaža jų dalis buvo skir
ta korupcijai ir valdininkų sa
vivalei pažaboti. Kvalifikuotą
ekonomistą ir patyrusį poli
tiką paprašėme įvertinti da
bartinę šalies ūkio padėtį bei
dešiniųjų galimybes artėjan
čiuose Seimo rinkimuose. Su
dr. Albertu Šimėnu kalbėjosi
žurnalistas Arvydas Jockus.
— Dešimtieji Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s m e t a i su
t a p o su d i d ž i u l e ū k i o k r i 
ze. Ž m o n ė m s n e l e n g v a su
vokti, k a s k a l t a s d ė l j u o s
. ištikusiu bėdų, jie skun
džiasi teisingumo trūku
mu, smunkančiu pragyve
nimo lygiu. Šiame Seime
dešiniosios jėgos turėjo ab
soliučią d a u g u m ą , t a d k o 
d ė l T ė v y n ė s s ą j u n g o s (Lie
tuvos konservatorių)
ir
Lietuvos krikščionių de
m o k r a t ų p a r t i j o s koalicija
nepateisino žmonių lūkes
čių?
— Žmonių nepasitenkini
mas bei priekaištai Seimui ir
vyriausybei žymia dalimi yra
•"•teisingi. Sunkią ūkio bei so"""'čiafinę būklę daugiausia lėmė
Rusijos krizė ir tą krizę igno
ruojanti tuometinės vyriau
sybės finansų politika, dideli
valstybės finansiniai įsiparei
gojimai
„Ma Veikių
naftos"
kompleksui, užsitęsęs sunkio
je būklėje esančių įmonių, kai
mo problemų sprendimas, sus
tingusi neefektyviai veikiančio
energetikos sektoriaus per
tvarka.
— O ką t a d a koalicijoje
veikė krikščionys demok
ratai?
— LKDP nebuvo pasyvi kon
servatorių veiklos stebėtoja.
Prasidėjus Rusijos 1998 m.
krizei, po rublio devalvavimo,
jau tą pačią savaitę pateikėme
premjerui krizės pasekmių
Lietuvai įvertinimą bei siūly
mus pasekmėms sušvelninti (į
juos
nebuvo
atsižvelgta).
Krikščionys demokratai vie
ninteliai teikė esmines įstaty
mo dėl „Mažeikių naftos" pri
vatizavimo pataisas, kurias

priėmus, būtų žymiai geriau
apginti Lietuvos ekonominiai
interesai (beveik visos patai
sos buvo atmestos). Valstybės
turto privatizavimo skaidru
mui užtikrinti jau prieš 2 me
tus įregistravome įstatymo pa
taisą, numatančią opozicijoje
esančių partijų atstovų daly
vavimą privatizavimo komisi
joje (siūlymas neįgyvendin
tas). Teisinėms spragoms, su
darančioms valdininkams są
lygas nebaudžiamai piktnau
džiauti valstybės lėšomis, su
darant kontraktus statyboms,
materialinėms vertybėms įsi
gyti (neoficialiai žinoma, kad
pelningam kontraktui gauti
pareigūnai reikalauja iki 10
proc. kontrakto vertės kyšių)
pašalinti, pateikėme alterna
tyvų Viešųjų pirkimų įstaty
mo projektą (į siūlymus nebu
vo atsižvelgta).
— T u o m e t k o d ė l LKD
n e n u t r a u k ė koalicijos s u
konservatoriais?
— Vertinant konservatorių
ir krikščionių demokratų koa
licijos darbą būtiną atskirti
esminius momentus nuo ma
žiau svarbių. Koalicija vykdė
labai svarbų darbą — ji sėk
mingai sprendė Lietuvos ateitį
ir visų jos žmonių gerovės au
gimo perspektyvą apspren
džiančias Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje ir NATO
problemas. Tai esminis daly
kas. Be ES ir NATO Lietuvos
ateitis būtų visiškai neapi
brėžta ir be jokių vilčių ekono
mikos, o tuo pačiu ir žmonių
gerovės augimui, politiniam
šalies stabilumui. Iširus koali
cijai, nežinia, kaip būtų spren
džiamos šios strateginės prob
lemos, kokius šiandien turė
tume
rezultatus.
Būtent
krikščionių demokratų atsto
vai sėkmingai vadovavo Už
sienio ir Krašto apsaugos mi
nisterijoms, kurios y r a atsa
kingos už Lietuvos įsijungimą
į ES ir NATO.
— Pagal kritikos mastą
gali s u s i d a r y t i į s p ū d i s , k a d
šis S e i m a s a p s k r i t a i n i e k o
doro nenuveikė.
Tačiau
taip gyvenime n e b ū n a , tur
b ū t k a ž k a s p a d a r y t a i r po
zityvaus.
— Pripažįstant teisingą Sei
mo ir vyriausybės veiklos kri
tiką, reikėtų įvertinti ir pozi
tyvius darbus. Priimti Akcinių
bendrovių,
Konkurencijos,
Protekcinių,
kompensacinių
muitų, Energetikos ir kiti
įstatymai, naujas Civilinis ko
deksas. Tai esminiai žings
niai, sukuriant tvirtą teisinį
pamatą ūkiniam gyvenimui.
Čia labai reikšmingai prisidė
jo ir Seimo ekonomikos komi
tetas, kurio veiklai man teko
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MARIJA REMIENĖ
Tilžėn
Jau antrą kartą Pasaulio lie
tuvių bendruomenės seimas
vyko nepriklausomoje Lietu
voje. Po trijų metų pertraukos
buvo malonu vėl susitikti su
pažįstamais iš kitų kraštų ir
užmegzti naujas pažintis. Pa
sibaigus PLB seimui, jo daly
viams buvo sudarytos sąlygos
nuvykti į Tilžę (Karaliaučiaus
srityje) ir į Baltarusijos lietuviikifs saleles - lietuvių et
nines žemes.
'Ankstų rugpjūčio 20 d. rytą,
sekmadienį,
prie
Lietuvos
Respublikos Seimo rūmų susi
rinko apie 20 norinčių keliauti
į Tilže. Buvo užsakytas pato'gtii autobusas. Mus lydėjo
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento generalinis di

rektorius dr. Remigijus Motu
zas. Diena pasitaikė graži,
.nors iš ryto Lietuvos žemę
dengė tirštas rūkas. Kelionė
užtruko 4 valandas, tačiau lai
kas, su dr. Petru Kisieliumi,
Liuda ir Algiu Rugieniais ir
kitais besidalinant pasibaigu
sio PLB seimo įspūdžiais, bėgo
greitai.
Pravažiavus Kara
liaučiaus krašto sieną ir pasi
baigus pasų kontrolei (turin
tiems Lietuvos pasus
ne
reikia vizų įvažiavimui^, isto
riniu Karalienės Luizos tiltu
patekome į surusintą Mažąją
Lietuvą. Lietuvos pusėje pali-y
kome ilgą mašinų koloną.
Muitinėje prie mašinų savo
eilės lūkuriavo beveik vieni
jauni vyrai, kurių vakarop

vadovauti. Nereikia pamiršti,
kad per ketverius metus dirbo
net trys vyriausybės, ir du iš
trijų premjerų kartu su savo
komandomis dabar yra opozi
cijoje. Todėl reikėtų labai tiks
liai įvertinti kiekvienos vy
riausybės, jos vadovų darbą.
Beje, dabartinei vyriausybei
mažiausiai
priekaištaujama.
A. Kubiliaus vyriausybė pa
veldėjo tokią sunkią būklę,
kad dėl valstybės biudžeto di
džiulio deficito, valstybes sko
lų naštos nemažai specialistų
prognozavo valstybės finansi
nę krizę. Nors šios vyriausy
bės taupymo programa labai
skaudžiai palietė daugelį žmo
nių, tačiau finansinės griūties
grėsmės jau nebėra.
— Kokius kelius. J ū s ma
tote
ūkio
nuosmukiui
įveikti?
— Ūkio plėtrai užtikrinti vy
riausybei ir Seimui reikia pa
rengti ir vykdyti aktyvią rin
kų politiką, pakeisti mokesčių
politiką bei sudaryti palankias
teisines, ekonomines sąlygas
perspektyvių ūkio sektorių
plėtrai. Iki šiol, deja, mūsų
valstybė dar neturi parengusi
ilgalaikės rinkų plėtros politi
kos. Pirmas žingsnis jai pa
rengti — informacinės siste
mos apie pasaulio
rinkas
kiekvienai svarbiai Lietuvos
eksporuojamai prekei sukūri
mas.
Sukaupus informaciją
galima nustatyti prioritetines
produkcijos, paslaugų rūšis ir
jų realizavimo rinkas, pareng
ti ir nuosekliai vykdyti prekių
eksporto į šias rinkas plėtros
programas. Antroji veiklos
kryptis — keičiant mokesčius
padidinti vidaus rinkos per
kamąją galią, atpiginti impor
tuojamus energetinius ištek
lius bei sumažinti jų importą.
Todėl reikia pereiti prie mūsų
siūlomos progresyvinių mo
kesčių sistemos ir sumažinti
mokesčius mažas bei viduti
nes pajamas
gaunantiems
žmonėms. Dauguma žmonių
Lietuvoje, jei tik turėtų dau
giau pajamų, žymiai daugiau
pirktų maisto, drabužių, apa
vo bei kitų pirmo būtinumo
priekių, kurias gamina Lietu
vos įmonės. Padidėjus paklau
sai, įmonės galėtų plėsti ga
mybą, padaugėtų darbo vietų.
Dabar vyksta atvirkščias pro
cesas — mažėja vartojimas,
mažėja gamyba, mažėja ir
valstybės, žmonių pajamos.
Manau netikslinga nustatyti
aukštus mokesčius importuo
jamiems energetiniams ištek
liams. Tai tik didina gamybos
kaštus, gyventojai priversti
žymią savo pajamų dalį skirti
būsto apšildymui. Pajamų, o
kartu ir mokesčių, šaltinis
turi būti pagaminta produkci
ja, o ne jai gaminti importuo
jami energetiniai ištekliai.
Mes taip pat siūlome suma
žinti PVM mokestį maisto pro
duktams. Dabar pajamos iš
grįžtant eilėse jau
nebe
matėme. Girdėjome kalbant,
kad jie važiuoja į Tilžę nusi
pirkti
benzino:
rytais
įvažiuoja tuščiais bakais, o
sugrįžta pilnais ir jį tuojau
parduoda. Lietuvoje benzinas
yra brangesnis negu JAV ir
žymiai brangesnis negu Kara
liaučiaus srityje. Kitas ma
šinos savininkas į Tilžę siikaria net du kartus per dieną.
Mūsų tautiečiai įvairiausiais
būdais bando surasti saū pra
gyvenimo šaltinį. Lietuvoje
daug bedarbių, įmonės viena
po kitos bankrutuoja. Skursta
ypač kaimo gyventojai, nors
pavalgyti turi visi.
Rugpjūčio 20-oji Tilžės ir jos
apylinkių
lietuviams
buvo
ypatinga. Tą dieną buvo pa
šventinta nauja - Kristaus
Prisikėlimo bažnyčia, pastaty
ta vietoj sovietiniais - 1983
metais - nugriautos Tai puiki
dovana tikintiesiems Jubilie
jiniais Kristaus metais. 2001aisiais Tilžės bažnyčia švęs

šio mokesči • skiriamos žemės
ūkiui d o t u c i . Dotacijos nusė
da įvairių tarpininkų kiše
nėse, o i e m iirbiams tenka tik
nežymi jų lalis. Mokesčiams
sumažėjus atpigtų žemės ūkio
produkcija, padidėtų jos par
davimas, o karta ir žemdirbių
pajamos. Vienas iš perspekty
vių naujų ūkio sektorių yra
biokuro gar:... ba. Mes siūlome,
įgyvendinai t biokuro gamy
bos prograi lą, sukurti kaime
apie 50,000 naujų darbo vietų
ir 5 proc. sumažinti šalies
ūkiui BdSalinga energetinių
išteklių importą.
— Pranašaujama, kad po
Se im o rinkimų
Lietuves
valstybės
laivelis
gali
s m a r k i a i pakrypti į kairę
ir nukreipti bures į Rytus.
Kaip J ū s
prognozuojate
Seimo rinkimus?
— Sutelkia kairiųjų jėgų
a t a k a , pasii.audojant ūkio kri
ze ir nesig:!inant į jos prie
žastis, duoda vaisių. Daug rin
kėjų, kurie .996 m. balsavo už
krikščionis demokratus ir kon
servatorius, dabar
abejoja,
k a m a t i d u o i savo balsus. Pa
našu, k a d suos rinkimus lai
mės kairiosios jėgos. Manau,
kad dėl Lietuvos įstojimo į Eu
ropos Sąjungą ir po Seimo rin
kimų forma iai bus beveik vie
ningas suta-imas. Tačiau pro
blemų gali iškilti, kai reikės
žengti konkrečius žingsnius.
Didesnį st-irūpinimą kelia
įsijungimo j NATO perspekty
va. Pretenci jojančių į valdžią
partijų vadai anksčiau yra
propagavę -eutraliteto idėjas
bei atvirai rarciškę skeptišką
nuomonę ir dėl krašto apsau
gos finansa imo, ir dėl Lietu
vos stojimo į NATO. Reikia
įvertinti ta kad mūsų kai
mynė Rusija yra neabejinga
Baltijos regionui ir sieks įgy
vendinti savi strateginius in
teresus. Jos kategoriškas nu
sistatymas prieš Lietuvos na
rystę NATO yra gerai žino
mas, todėl gaiima numanyti,
kad Rusija sieks atitinkamai
įtakoti prie šalies vairo esan
čias politines jėgas.
— Kairieji jau d a b a r skel
bia būsimą pergalę. Kokias
galimybes patekti \ Seimą
t u r i dešiniosios jėgos ir
konkrečiai krikščionys de
mokratai?
— Nedrįsčiau prognozuoti
rinkimų
laimėtojų sudėties.
Susirūpinimą kelia toks gali
mas atvejis, jeigu dvi ar trys
kairiosios partijos įgytų Seime
konstitucinę daugumą. Tada
jos turėtų teisę keisti Konsti
tuciją, Referendumo įstatymą.
Kairiųjų rankose atsidurtų ne
tik šalies ekonominė, bet ir
politinė raida. Skirtingai nuo
konservatorių, už kuriuos pa
sirengę balsuoti ne mažiau,
kaip 10 proc. rinkėjų, LKDP
padėtis
gana
sudėtinga.
Krikščionių demokratų parti
ja, nuosekliai vykdydama savo
150 metų sukaktį. Naujoji
bažnyčia atstatyta lygiai tokia
pat - su aukštu raudonu
bokštu.
Ryto 11 vai. sugaudė varpai.
Minios žmonių, o kartu su jais
ir PLB delegatai, stovėjo prie
uždarų bažnyčios durų, virš
kurių buvo kažkoks užrašas
rusų kalba, sprendžiu, kad
sveikinimas. Prie bažnyčios
laiptų išsirikiavo kunigai (visi
iš Lietuvos". Iš šoninių durų
išėjo 6 vyskupai, laimindami
minią. Vyskupų tarpe buvo
išeivijos vyskupas
Paulius
Baltakis. Telšių vyskupas An
t a n a s Vaičius, liuteronų vys
kupas Jonas Kalvanas ir-k4
vyskupai. Karaliaučiaus ir
Lietuvos valdžios atstovai
Šventinime iškilmėms vadova
vo slaviška žemiu katalikų
vyskupas Tadeušas Kondrusevičius, pajuokavęs, kad jam
yra tekę atrakinti daugeli
bažnyčių, bet pirma kartą ra
kina dviem raktais - senosios
ir naujosios bažnvrios. Jis

programą, tvirtai pasisako
prieš socialinio blogio — alko
holio, tabako reklamą, azarti
nių lošimų verslo legalizavi
mą. Tačiau ši reklama yra
svarbiausias žiniasklaidos pa
jamų šaltinis. Žiniasklaidos
negatyvus požiūris į LKDP la
bai įtakoja rinkėjus. LKDP,
sąžiningai gindama socialinio
teisingumo, doroves, krikščio
niškos pasaulėžiūros nuosta
tas, tam tikra prasme tapo
savo principų auka. Dabar
LKDP balansuoja ties 5 proc.
balsų riba, kurią būtina įveik
ti. Jeigu už LKDP balsuos
80,000 rinkėjų, tai 4-5 krikš
čionys demokratai pateks į
Seimą pagal sąrašą. Jeigu 5
proc. ribai įveikti pritrūktų
bent vieno balso — nepateks
ne vienas. Šių rinkimų rezul
tatus iš tiesų gali nulemti vie
nas balsas. Todėl kviečiu pa
laikyti Krikščionių demokratų
partiją, kurios veikla, manau
atitinka ir strateginius šalies,
ir Lietuvos žmonių daugumos
interesus.
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Danutė Bindokienė

Pasiruošusi ar
n epasiru ošusi

Kokia šiuo metu Amerikos dernių laikų karui, kur dau
kariuomenes padėtis: ar ji tin giau remiamasi įvairia techni
kamai paruošta ne tik ginti ka, negu žmogaus-kario pajė
savo kraštą, bet vykdyti „pa gumu sulaikyti priešo puo
saulio tvarkdares" paskirtį'.' limą.
Toks klausimas nuaidėjo rin
Tikima, kad
pagrindinė
kimų kampanijos įkarščio me Amerikos karinių pajėgų už
tu. Galima į tai numoti ranka duotus taip pat yra pakitusi —
ir užuominas JAV kariuome krašto apsauga po Sovietų
nės temomis pavadinti kan Sąjungos sugriuvimo n ė r a to
didatuojančių į Baltuosius rū kia opi, kaip buvo, pavyzdžiui,
mus „pasimetymu kaltini šaltojo karo metu. O NATO
mais'' nesistebint, kad respu pajėgų vyriausias vadas VVesblikonų kandidatas George W. ley Clark, Jugoslavijos k a r u i
Bush ir demokratų — Al Gore pasibaigus, išsireiškė,
kad
tą patį dalyką mato visiškai JAV kariai jame u ž s i t a r n a v o
skirtingai.
aukščiausio pagyrimo (deja,
Pagal kandidatą George W. kaip dabar girdime, buvo ir to
Bush, Amerikos kariuomenė pagyrimo nevertų, nes kai ku
yra apverktiname stovyje: jos rie kariai jau apkaltinti žiau
vadovybė netinkama, ginklai riais nusikaltimais prieš civi
pasenę ir nebeveiksmingi, o lius gyventojus). Kaip prisi
* Užsienio p o l i t i k o s t y r i  kariai serga sunkia apatijos mename, tame kare nei vienas
m o c e n t r a s kartu su leidykla liga. Per dvi demokratų prezi amerikietis karys nežuvo n u o
„Vaga" išleido r.aują žurnalo dento kadencijas karinės pa priešo, o lakūnai atliko dau
„Lithuanian Foreign Policy jėgos labiausiai ir nukentėjo, giau kaip 37,000 skrydžių,
Review" numerį, skirtą temai mažinant biudžetą, neskiriant bombarduodami Jugoslavijos
būtiniems
pagerini taikinius...
Lietuva ir Europos Sąjunga. lėšų
Straipsnių autoriai — Lietu mams, atnaujinimui, sumoAr ateities Amerikai (kaip ir
vos ir užsienio politikai bei po derninimui. Tačiau reikalavi bet kuriai kitai valstybei)
litologai — vyriausiasis dery mai pasiliko aukšti — kariai svarbu turėti stiprią, moder
bininkas dėl narystės ES, už siuntinėjami į pačias pavojin niais ginklais ginkluotą, bet
sienio reikalų viceministras giausias situacijas kone visuo kokiems netikėtumams pasi
Vygaudas Usackas, NATO ge se pasaulio kraštuose, nepa ruošusią kariuomenę? Be abe
neralinis sekretorius George ruošti uždaviniams, kurie iš jų jo, nors galbūt kiekvienas šio
Robertson ir kiti. Straipsnių reikalaujami. Jeigu George VV. krašto pilietis norėtų, kad tie
autoriai aptaria įvairius su ES Bush bus išrinktas preziden 300 milijardų dolerių, k a s m e t
susijusias problemas, organi tu, pirmenybių eigoje kariuo iš biudžeto skiriamų karinių
zacijos plėtros perspektyvas, menės sustiprinimas bus są pajėgų reikalams, būtų panau
Lietuvos vietą šiuose reiški rašo viršuje. Dėl to ir jo pasi doti civilių gyventojų gerovei
niuose ir kt. Ankstesnieji nuo rinktasis vicepirmininkas yra — švietimui, pensijoms, ligo
1998 m. leidžiamo žurnalo tampriai susijęs su karinėmis nių gydymui, apdraudai ir
„Lithuanian Foreign Policy pajėgomis, yra būtiniausių ka pan. Tad ir kandidatai į svar
Revievv" numeriai sulaukė ne riuomenės reikmių žinovas...
biausias šio krašto pareigas,
mažo užsienio politikos žinovų
Al Gore savo ruožtu tvirti pasinaudoja ta tentą", kad pa
susidomėjimo.
(Eitai na, kad Amerikos karinės pa trauktų būsimų Balsuotojų
* Antrosios p a g a l dydi jėgos yra stipriausios visoje dėmesį.
L i e t u v o s farmacijos bend planetoje. Jos ne kartą pasta
Tai, be abejo, nėra vien
rovės „Endokrininiai prepara rojo dešimtmečio eigoje įrodė
Amerikos
gyventojų svajonė.
tai" apyvarta per aštuonis šių savo pranašumą, sugebėjimą;
Tas
pačias
nuomones girdime
metų mėnesius, palyginti su ryžtą ir pasiruošimą sutikti
ir
iš
Lietuvos^
k u r žmonių
bet
kokią
krizę.
Visų
kitų
bu
tuo pačiu laikotarpiu pernai,
būklė
sunkesnė.
Kai
kandida
vusių
priešų
ar
varžovų
kari
išaugo 40 proc. ir pasiekė 8.7
tai
(ypač
kai
kurių
„naujųjų"
n
ė
s
pajėgos
yra
tiesiog
švies
mln. litų.
(Eitai
partijų bei sąjungų) žada pa
* 1 t a i k d a r i š k ą u ž d u o t i mečiais atsilikusios nuo JAV
naikinti arba sumažinti ka
kariuomenės,
tad
apie
bet
Kosove iš Klaipėdos penkta
riuomenę ir jai skiriamas
kokias
problemas
neverta
net
dienį išlydėti motorizuotos
lėšas „išdalinti vertesniems
kalbėti...
Bet
kalbėti
vis
tik
pėstininkų brigados „Žemai
reikės.
Jau
numatyta,
kad
valstybės
poreikiams", balsuo
tija" 30 savanorių karių. Per
lapkričio
7
d.
vyksiančiuose
Al
tojai
klausosi
ausis pastatę,
palydėtuves Lietuvos kariuo
menės .vadas brigados genero Gore ir George W. Bush deba nors vargiai kas tiki, kad to
las Jonas Kronkaitis kariams tuose viena temų bus kaip tik kia retorika yra nuoširdi.
linkėjo iš misijos grįžti svei kariuomenės pasiruošimo ar Logiškai pagalvoję, žmonės
supranta, kad Lietuva turi sti
kiems ir įgavusiems patirties. jo stokos klausimais.
Pirmadienį kariai su savo
Jau dabar užsimenama, kad prių ir pavojingų priešų, bet
pažadai
ginkluote išvyks į Kosovo pro galbūt abudu kandidatai į gražūs kandidatų
moka
tas
abejones
išsklai
vincijoje
esantį
Kačaniko Baltuosius rūmus sako tiesą.
dyti.
Jiems
tik
svarbu
patekti
miestą, kur tarnaus viename Tai daugiausia priklauso nuo
batalione su Lenkijos kariais. to. kaip interpretuojama esa į Seimą, o tėvynės saugumas
Tai pirmoji motorizuotos pės ma padėtis ir pateikiami fak — paskutinėje vietoje. Vis tik
tininkų brigados „Žemaitija" tai. Jau seniai kalbama, kad norime tikėti, kad Lietuvos pi
taikos palaikymo ir trečioji laikas iš pagrindų pertvarkyti liečiai, kuriems svarbu savo
Lietuvos karių užduotis Ko karinių pajėgų struktūras: jas tautos ateitis, nebus suklai
sove.
sumažinant, pritaikant mo dinti.
kalbėjo rusiškai ir gerai lietu
viškai. Pašventinus iš lauko,
minia plūstelėjo į vidų. Tai
buvo tikra spūstis - išlakstė
visos sagos, buvome išvilkti iš
švarkų.
Atidarymo ceremonija vyko

rusų ir lietuvių kalba. Svečius
pristatė jaunas Kristaus pri
sikėlimo bažnyčios klebonas
Andrius Eidintas. Tarp svečių
buvo Rusijos užsienio reikalų
ministerijos atstovas A. Kuznecovas, Lietuvos kultūros

ministras A. Bėkšta, Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius
dr. R. Motuzas, kuris atvežė
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimą.
(B.d.)
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TZyvenimo kelią prisimenant
Kun.
Gyvenimas Romoje
Tuo metu Romoje prelato L.
Tulabos įkurtoje kolegijoje vis
buvo keli lietuviai klierikai ir
jau kunigai, su kuriais gana
retai susitikdavom. Jie lankė
vieną a r kitą universitetą.
Siek tiek laisvesnis buvo vysk.
Antana& ..Deksnys. Prelatas
Audrys J. Bačkis dirbo Vati
kane beveik iki aštuntos va
landos., vakaro. Kai sugrįžom
į.š.preL L. Tulabos viešbučio į
*avo naujus namus, man at
rodė, kad už visus lietuvius
Romoje aš mažiausiai esu
u ž i m t a s . Su vysk. A. Deksniu
ir prel. A. Bačkiu jų laisvom
dienom kartais išvažiuodavom
dž Romos, apie dvidešimt kilo
metrų^ prie Braciano ežero į
restoraną, kuris buvo žinomas
savo žuvų patiekalais.
Roma visą dieną yra pilna
turistų. Patys romėnai per vi
durdienio karščius iš gatvių
dingsta! Beveik iki ketvirtos
valandos jie turi ^siestą': —
poilsį. P a v a k a r e visas mies
tas atsigauna — krautuves at
sidaro." žmonių triukšmas pa
kyla, o; apie aštuntą valandą
jau mažai kas bedirba. Tai jau
laikas restoranus lankyti. Tuo
metu prasideda gyvas sociali
nis gyvenimas. Romoje yra
daug įdomių restoranų. Kai
kurie' 4š~jų turi lauke pala
pines, k u r vakare visada rasi
daug žmonių.
Man . l a b a i patiko ^L'Eau
Vive : ' f Gyvasis vanduo) resto
ranas netoli nuo Panteono —
visų d^Vų' Šventovės. Jis iš
lauko nieko ypatingo neturi —
dureles atrodo kaip mūsų kai
me namų durys, stūma užda
romos. Betgi viduje gražu ir
malonu. Viąą laiką labai švelm muzika* grojaT Patarnauto
jos vienuolės prancūzes. Jos
apsirengusios įvairių valsty
bių tautiniais drabužiais. Tas
uniformas t u r b ū t jos kas sa
vaite kelis k a r t u s keičia, nes
vis rasi su nauja uniforma.
Man dažnai ateidavo mintis į
galvą, kad. jei Romoje būtų
daugiau lietuvių gyventojų,
mūsų konsulatas turėtų joms
padovanoti lietuviškas tau
t a s j m f o n n a s . Šiame rest<Jrari<e*eveik dauguma lanky
tojų-.tarnavo kunigai ir vysku
pai! Tafrbuvo lyg ir bažnytinis
>ė$fbrngJg«»r-Kai prisimenu šį
restoraną, man ateina mintis
apie vysk. A. Deksnį ir prel. A.
J. Bačkj. dabartinį Vilniaus
arkivyskupą, nes mes čia gan
dažnai Južeidavom, ieškodami
ramybes."

V. Rimšelis,

MIC

jybė yra šv. Antanas, šv. Juo
zapas ir Marija. Bet jis kasdien
ateidavo į koplyčią melstis,
kai kunigas laikydavo šv. Mi
šias.
Kelis kartus Giuseppe ma
nęs prašė, kad nuvažiuotume į
jo tėviškę sekmadienį visai
šeimai atlaikyti šv. Mišias.
Buvo tai kažkokia šeimos su
kaktis. Su Giuseppe nuvažia
vom mudu su kun J. Duoba.
Nuvežėm Giuseppe giminių
mergaitėms paveiksliukų ir ži
bančių rožančiukų. Mergaitės
labai džiaugėsi. Jos tuojau už
sidėjo juos ant kaklo, bet visai
nežinojo, kad su tais poteriu
kais reikia melstis. Turėjo bū
ti ir mokykla tame miestelyje,
nes vaikščiojo pora vienuolių
seselių, o bažnyčioje radom du
kunigus. Bet kodėl tos paaug
lės mergaitės paprasto kate
kizmo nemoka, tai man ir
šiandien neaišku. Sekmadienį,
vienuoliktą valandą atlaikėm
Giuseppe šeimos intencija šv.
Mišias, bet iš jo šeimos nei
brolių, nei seserų bažnyčioje
nebuvo. Kai po Mišių nuėjom
jų aplankyti, radom visus dir
bančius. J i e statė naują namą.
Man tada ir dabar prisimena,
ką m a m a dažnai sakydavo:
v^rti bažnyčia, bet toli Die
vas".
Italai betgi turi daug šven
tųjų. P a s juos yra labai popu
liarus šv. Antanas. Apie jį pa
sakojama visokių įvykių. Šv.
Antanui ir kitiems šventie
siems italai visko pripasakoja
ir visko prašo. Vienas kaimie
tis ūkininkas prie statulos šv.
Antanui graudžiai ir garsiai
skundėsi, kad jo maldų neiš
klauso. Vagys j a m išvogė be
veik visus ūkio padargus, o šv.
Antanas vis dar nesurado tų
vagių. Besimelsdamas žmoge
lis užpyko ir tarė: „Jei nepa
dėsi man jų surasti, tai už po
ros dienų vėl ateisiu ir tave
visą kirviu sukaposiu". Tą
maldą girdėjo zakristijonas.
Jis pamanė, kad ko gero tas
maldininkas gali sukapoti to
kią brangią statulą. Tai jis at
nešė kitą Šv. Antano mažą
statulėlę, o didžiąją paslėpė.
Kitą dieną atėjęs prie šv. An
tano, tas pats maldininkas la
bai susigraudino ir vėl garsiai
prabilo: ^Matai kaip išsigan
dai, kad net susitraukei! Pa
liksiu tave sveiką. Tik nepa
miršk man tų vagių suieš
koti".
Kaip italai reikalauja iš Die
vo ir J o šventųjų malonių,
apie vieną atsitikimą man pa
sakojo kun. Kazimieras Rėk
laitis. Jis Romoje beveik visą
savo gyvenimą praleido ir net
paštas žinojo, kad jis vadina
mas P a d r e Casimiro. Kartais
jis gaudavo laišką tik su savo
vardu — Padre Casimiro. Jis
pažinojo vieną pamaldžią šei
mą, kurioje gimė mergaitė,
negalinti verkti ir labai ne
sveika. Motina nusinešė tą
mergaitę į bažnyčią ir prie
Švč. Mergelės statulos labai il
gai meldėsi, prašydama mer
gaitę pagydyti. J a u buvo vėlus
vakaras. Ji mergaitę padėjo
prie Marijos kojų ir verkdama
tarė: „Aš ne tokios tavęs pra
šiau. Kur aš dabar tokią dė
siu? Ją man pagydyk arba pa
siimk pas save". Ir motina ligoniuką visai nakčiai paliko
prie Marijos kojų. Anksti rytą
zakristijonas išgirdo bažnyčioj
rėkiant mergaitę. Ji buvo visai
sveika.

Su italais nebuvo progos su
sidraugauti, nebent su virėju
ir durininku. Jie buvo su vi
sais draugiški. Bernardinas
buvo labai geras virėjas ir mo
kėjo visiems įtikti. Iš Lenkijos
kai kurie studentai norėjo,
kad jiems būtų atskirai pa
ruoštas valgis, nes jie skun
dėsi v šokiomis sveikatos ne
galėmis
Tai
Bernardinas
jiem? t a i / U i maistą, bet j ats
kirą-* vazą ir dubenėlius su
dėdavo. Tad.' visi buvo paten
kinti. Vi*iv ..ligoniai" išgijo.
Taip pat ir durininkai buvo
labai draugiški, paslaugūs.
Antonmo. dabar jau miros,
mokėjo labai gerai svečiams
p a t a r n a u t i . O svočių pas mus
dažnai būdavo. Jau naujame
namo durininką gavome dar
iš Neapolio, iš kalnų. Giuseppe
Maskone. kuris taip pat buvo
geras ir ištikimas, visur gerai
p a t a r n a u d a v o . Bet jis mane
fabai nustebino, kai sužinojau,
kad jis nemoka poterių — Tė
Italų i š r a d i n g u m a s
ve mūsų. Sveika Marija ir
G a r b ė Dievui Tėvui. Kalbant
Kai prisimenu Romą. vis lyg
apie poterius, aš jo paklausiau, stovėtų prieš akis vaizdas, ku
ką j i s žino apie Dievą, apie rį kasdien matydavau pro lan
>vč. Trejybę — kas Jie yra gą: važiuoja didelis sunkve
visi trys. Jis atsakė — Švč. Tre žimis dideliu greičiu. Prie jo

KO ESAME IŠMOKĘ IŠ
ISTORIJOS?
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Tęsinys
Savo bičiuliui literatui Jonui
Griniui apie savo žmogiškąją
dramą minėjo trumpai, lite
ratūriškai: „Aš pats išgar
sėjau, kaip Gogolio herojus,
kurį laikraščiai aprašė, kai
girtas pakliuvo po vežiku. Da
bar mano vardas pakliuvo gazieton kaip hitlerininko pasta
tytos valdžios šefo ir žydų
persekiotojo". (1974 m. liepos
26 d. J. Brazaičio laiškas J.
Griniui. — „Ugninis stulpas",
488 p.). Kitoje vietoje tam
pačiam adresatui rašė: JBuvau priverstas ir kitą nenau
dingą darbą dirbti, kai buvau
paskelbtas karo nusikaltėliu.
Reikėjo pastudijuoti tuos Lie
tuvos leidinius, kurie tikrais
ir tariamais dokumentais pa
remia kaltininkus. Iki įsigi
linau, iki kritiškai išanali
zavau ir savo pastabas pa
rašiau, man atėmė ne tik ner
vų įtampos, bet ir porą
mėnesių laiko. Tegul bent lie
tuviški veiksniai žino, kaip
reikalai iš tikrųjų buvo su Lie
tuvos žydais ir Laikinąja vy
riausybe. Pagaliau tai ir man
pačiam naudinga, nes turėsiu
medžiagos, kai prieis iki teis
mo". (1974 m. birželio 26 d. J.
Brazaičio laiškas J. Griniui.
— „Ugninis stulpas", 485 p.
Painiojama teisinė
s i s t e m a su
politiniu-istoriniu tikslu

dėjo, nei atėmė ką iš 1941 m.
deklaracijos. Ta pati ji buvo
prieš balsavimą, ta pati paliko
ir jau suskaičiavus pakeltas
rankas bei pasiuntus Seimo
įrašus į prezidentūrą. Tai kas
vis dėlto pasikeitė?
Ar buvo draudžiama mokyk
liniuose vadovėliuose rašyti
apie sukilimą ir aiškinti jauni
mui apie sukilimo reikšmę
Lietuvos laisvės kovų istori
joje. Ne. Priešingai, šiemet j a u
varčiau jaunų istorikų pa
rašytą ir gražiai išleistą mo
kyklinį vadovėlį, kuriame tiek
sukilimas, tiek J. Brazaičio
vadovaujama Laikinoji vyriau
sybė
pristatyta
tinkamoje
šviesoje. Gal 1941 m. sukilė
liai buvo socialiai ignoruojami,
ribojamos jų pilietinės teises?
Rodos, irgi ne. Tiesa, gal n e
taip lengvai kaip partizanams,
tačiau ir jiems buvo pripa
žintas rezistentų statusas, su
teiktos socialinės garantijos,
ne vienas jų susilaukė valsty
binių apdovanojimų. Tikriau
siai, susilauks ir daugiau. Tai
kur čia problema, dėl kurios
vertėjo politiniams sparnams
taip suremti ragus ir sukelti
visuomenę, kad net preziden
tas turėjo kreiptis į partijas,
visuomenines organizacijas ir
piliečius tuo klausimu pa
reikšti savo nuomonę?
Svarbiausia problema, mano
nuomone, yra ta, kad čia ne
laimingai painiojama teisinė
sistema su politiniu-istoriniu
tikslu, kuris, be to, dar nėra ir
iki galo suprastas bei aiškiai
įvertintas. Dėl tos pačios prie
žasties pažeidžiama yra ir va
dinamoji „Tarptautinė komisi
ja nacių ir sovietų okupacijų
pasekmėms įvertinti", kurios
pirmininkas, dar nebaigus ty
rimų, jau viešai skelbia poli
tinius kaltinimus bei nuo
sprendžius.

Iki teismo nepriėjo, nes jo,
kaip minėta, neprireikė. Ta
čiau J. Brazaitis, prieš mirda
mas, spėjo parašyti vertingą
studiją, kuri būtų pravarti
perskaityti ir Seimo nariams,
balsuojantiems istoriniais klau
simais (J. Brazaitis. „Lietuvos
žydų klausimas ir Laikinoji
Lietuvos
vyriausybė".
Kn.
„Žygio draugams", Kaunas,
„Garsas", 1996-341-352 p.).
Gal tada būtų giliau suvokta
Aritmetinė dauguma —
istorinė drama, aiškiau su
d a r ne viskas
prastos aplinkybės, kuriose to
Tiek nepasvertas
Seimo
meto žmonės turėjo veikti ir sprendimas, tiek minėtos ko
nepražūti. Iš to supratimo misijos pirmininko improvitada išplaukęs ir gilesnis at- •zacijos yra pasekmė prasisakomybės suvokimas už pa- 'dejusio pareiškimų ..karo
ir
sėkmes balsavimo, kuris pasi- bergždžios
visuomeninės
rodė kur kas daugiau, nei priešpriešos, liudijančios polieilinis mygtuko spustelėjimas, tinio vadovavimo nebrandą.
Iš esmės tas rugsėjo 12-osios Mėgėjiškai iškišta*,
nepa
rankų pakėlimas nei ką pri- rengus tam nei visuomenės,
su viena ranka prisikabinęs
jaunas vaikinas iekia kartu
ant dviračio. Jis ant galvos
turi uždėtą plačią metalinę
plokštę, su kaupu pilną ban
delių, ir dainuoja iš operos
kasdien naują ariją. Vėliau
pravažiuoja daržovių parda
vėjai. Jie garsina savo produk
tus, ypač uogas — vyšnias,
braškes, žemuoges. Tokie gat
vės pardavėjai patarnauja šei
mininkėms, kurios negali nu
eiti į parduotuves. Jie kasdien
pravažiuoja tik nuo ryto iki
pietų. Bent vieną kartą per sa
vaitę, stumdamas lėtai savo
vežimėlį, jau senyvas žmogelis
pasigarsina, kad jis atvžiavo
peilių pagaląsti. Taigi Romoje
šeimininkės visa kuo yra ap
rūpintos. Net ir peiliai yra
joms išgaląsti.
Italai turi savotišką gud
rumą, kurio negali suprasti ir
išaiškinti. 1970 metais Euro
poj ir net Amerikoje pasklido
gandai, kad Italijos geriausias
vynas daromas ne iš vynuo
gių, bet iš kažkokių nežinomų
medžiagų. Gal juokais vienas
Prancūzijos laikraštis paskel
bė, kad Italijos vynas daromas
iš senų sunešiotų batų. Val
džia labai susirūpino ir pra
dėjo tyrinėti vietoves, kur vy
nas yra daromas. Romos prie
miestyje buvo atrastas didelis
požemis, kuriame buvo daug
pilnų vyno statinių. Tyrinė
tojams atrodė, kad tai gali

nei patiems politikams aiškiai
nesusivokus, už ką jie balsuo
ja, per jėgą suinteresuotų gnij
pių beatodairiškai s t u m t a s ,
projektas yra ne tiek istorinio
pajėgumo ir įtikinamos arguminties, kiek tam tikrų grupių
politinio prestižo alkio ir di
desnio visuomeninio patoso
troškulio pasekmė.
Tuojau po balsavimo kai kas
rezultatais suskubo puikuotis,
manydami, kad viso šio reika
lo esmė — rankų pakėlimas.
Bet, pasipylus reakcijoms, ne
truko priglusti prie žemės ir
tik pašnibždomis reikšti ne
pasitenkinimą, kad maža bal
sų, stojančių už Seimo spren
dimą. Bet jie nesuprato, kaip
nesuprato ir lengvabūdiškai
už nebrandų projektą r a n k a s
kėlę Seimo nariai, kad aritme
tinė dauguma — dar ne vis
kas.
Reikia
intelektualinio
p a j ė g u n u - i r įtikinamos argu
mentacijos savo pozicijas ap
ginti. Neatrodo, kad šiuo arse
nalu sumanymo iniciatoriai
būtų
tinkamai
pasirūpinę.
Štai „Lietuvos rytas" paskel
bė, esą, „Laikinosios vyriau
sybės premjero pareigas ėjęs
J u o z a s Ambrazevičius ir ko
munalinio ūkio ministras V.
Žemkalnis pasirašė įstatymą,
kuriuo buvo leidžiama nacio
nalizuoto žydų n a m u s bei
sklypus" ( K Gečas. Po valsty
bės pamatais — bomba. —
„Lietuvos rytas", 2000 rugsėjo
14.). Kas tai: faktas ar politinė
mina, užsilikusi dar nuo sovie
tinių fabrikatų gamybos lai
kų? Kaip, pavyzdžiui, Šiuo
klausimu galėtų balsuoti Sei
mas? Žinoma, tai retorinis
klausimas, vertas gal tik at
laidžios šypsenos, tačiau pir
masis — šaukiasi skubaus ir
kompetentingo atsakymo. Ir
tai akivaizdu, kad Seimo
narių kompetencijos prie ge
riausių norų čia neužteks.
Sukilimas — ne vien
i. d e š i n i ų j ų n u o s a v y b ė

Tenka sutikti su Seimo pir
mininku, kad įstatymas tokia
redakcija, kokia jis priimtas,
yra klaida. Bet teisus ir prezi
dentas, sakydamas, kad, vien
vetuojant įstatymą, tos klai
dos pataisyti nebegalima. J o s
negali pataisyti nė smarkiau
sias opozicijos puolimas, nė
beatodairiškas pozicijos gy
nimasis. Tenka pakartoti J .
Brazaičio priminimą: „bokite
nuolankūs kaip balandžiai,
bet gudrūs kaip žalčiai". Ar
šiandien mes nebeturime pa
būti netikras vynas. Jie visas vojų? Ar nebėra jėgų, kurios ir
duris užrakino ir dar antspau šiais laikais norėtų m u s su
dus uždėjo. O visą tyrinėjimą kompromituoti ir turėti iš to
atidėjo rytojaus dienai. Kai sau naudos?
anksti rytą tie patys vyrai
O nuostolių jau yra. A F P ko
atėjo, rado viską taip pat, kaip respondento Lietuvoje Artūro
paliko, durys užrakintos ir Račo žinutėje anglų kalba apie
antspaudai nepaliesti, bet sta Lietuvos žydų bendruomenės
tinėse vyno nerado, buvo tik pasipiktinimą, kuri buvo iš
vanduo. Tai lyg kaip stebuk platinta pasauliniame tinkle,
las, — vynas pavirto v a n d e - ' Laikinoji vyriausybė apibū
niu. Laikraščiuose buvo viso dinta kaip „nacių marionetinė
kie spėliojimai, bet niekas ne vyriausybe", kas, aišku, yra
sužinojo, kur dingo vynas ir netiesa. Deja, žala padaryta.
kaip atsirado vanduo.
Tad visiems be išimties poli
Vienas Romos daktaras iši tikams (o ir žurnalistams!)
ruose sau vasarvietę — pasi būtų pravartu bent šiuo klau
statė namą prie Como ežero ir simu nespekuliuoti. Į balą pul
kas savaitę šeštadienį su šei ta, nėra klausimo. Bet toli
medžioklė"
ma važiuodavo į tą vilą. Vieną mesnė „kaltųjų
kartą j a u iš tolo jo seimą pa būtų pražūtinga visiems, ne
stebėjo, kad namo nematyti. priklausomai nuo to, kas kurioje
Nuvažiavę į vilą. jie pradėjo politinio spektro vietoje stovi.
žmones ir policiją klausinėti, Pajėgumas to klausimo ne
kas pasidarė su namu. Visi aštrinti viešumoje, o rasti kon
pasakojo tą patį, kad atvažia struktyvų modus vivendi prie
vo keli vyrai su labai dideliu apskrito stalo su įvairiomis
sunkvežimiu ir pradėjo namą politinėmis jėgomis, būtų ge
ardyti. Kai žmones ir policija ras valstybinės išminties ir
paklausė, kodėl jie viską ardo, politinės brandos liudijimas.
jie atsakė, kad savininkas nu
Turbūt klaidinga būtų ma
tarė namą perkelti į kitą arti nyti, kad su 1941 m. birželio
mesnę vietą. Su žmonių pagal sukilimu susiję valstybiniai
ba tą darbą atliko tik per vie rūpesčiai būtų įdomūs tik
ną dieną ir viską supakavę dešiniesiems. Štai, pavyzdžiui,
išvažiavo. Kai kurie laikraš LDDP vyriausybės ministras
čiai, prisimindami tą įvykį, pirmininkas Adolfas Šleževi
pranešdavo, kad kolizėjus, Ro čius yra rašęs: „Lietuvos Res
mos didysis senovės amfiteat publikos Vyriausybė yra tos
ras, yra dar toje pačioje vie nuomonės, kad
1941
m.
toje.
birželio sukilimas buvo tei-

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - P A T A I S Y M A I
Turiu Čikagos mieslc leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
, v ~ ~ w - ~ . . — ~ J , SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agantat Frank Zapo«s ir Off Mgr Aukse
S. Kana Kalba lietuviška:.
FRANK ZAPOUS
32061/2 Waat95th Street
Tet. (708) 424-8654
(773)581-8654

Wlndow Washers Necded!
40,000 per yeir. We nced 100 ere ws.
No exp. necessary Will train Mušt
have valid driver's license and transporution. Mušt be flucnt in Enghsh.
LA. McMahon Window VVashing.
TeL 800-8204155.

Kalame visų rūšių ,,sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada and Australui
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in įmmigration
wwwJmmigration-sernce.com
S JAS Y S C ONS
TRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės, "sidtngs".
"sotfits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benet»,

te/.

630-241-I912.t

European Restaurant,
Lemont, ILts lookdng for experienced
cook, part-time or full-time.|
Cafl: 630-257-7570.
S

GREIT PARDUODA
2 j £ RE/MAJC
y REALTORS
OfFC.rm) SM - S9M
H0M£(70SM2S-71N
MOHL (773) SS0-t2SS

RIMAS LSTANKUS
• G; eitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Išnuomojamas 3
miegamųjų butas su baldais
Brighton Parko apylinkėje.
TeL 773-376-7883.
Mtun

Dienraščio „Draugas"
administracija Ieško
darbuotojo, mėgstančio
bendrauti su imonends ir
mokančio lietuvių bei angių
kalbas.
Kompiuterio žinios būtų
- privalumas.
Geras susisiekimas,
puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės laišku šiuo adresu:
4545 VVest 63 Str„ Chicago,
IL 60629.
Fax: 773-585-8284.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-585-6824

Vyrų ir moterų kirpėja.
1S metų patyrimas. Greitas,

malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
teL 708-422-6558.

You are cordially invited to celebrate 100 years of faithful
service to God and community.
JUBILEE MASS
3:00 pjiu
Saturday, October 14,2000
Providence of God Church
18th Street and Union Ave.
Principal Celebrant
Francis Cardinal George, OMI
JUBILEE BANQUET
Saturday. October 14, 2000
Polonia Banquet Hali
4604 S. Archer Ave. Chicago. IL.
5:30 D.m. Open Bar
6:30 p.m. Dinner
Presentations and Entertainment
$50PerTicket
sėtas ir gerai apgalvotas ban
dymas atkurti brutaliai su
tryptą Lietuvos valstybingu
mą, kad tai buvo tautos reak
cija į vienerius metus trukusią
itin skaudžią
komunistinę
okupaciją, į žiaurias niekuo
nenusikaltusių gyventoju re
presijas. Vienas iš sukilimo
laimėjimų — per sukilimą su
kurta lietuviškoji administra
cija daug kur išsilaikė visą
nacių okupacijos laikotarpį,
nekolaboravo, o padėjo tautai
kovoti su okupacijos sunku
mais. Todėl vyriausybė remia
ir rems visas pastangas objek
tyviai ištirti bei nušviesti su
kilimą ir jo raidą, pagerbti su
kilėlius ir įamžinti jų atmi
nimą. (...) Tikimės, kad 1941
m. birželio sukilimas užims
deramą vietą tautos istorijoje
ir visi su juo susiję klausimai
bus
sėkmingai
išspręsti".
(^Lietuvos aidas", 1993 m. lie
pos 28 d.)
Nejau n i e k o n e b ū t u m e
pasimokė?
Savo gyvenimo saulėlydyje,
staiga užgriuvusių rūpesčių ir
ligos prislėgtas, Juozas Bra
zaitis rūsčiai atsiliepė apie lie
tuvių politinę brandą. Jono
Griniaus paragintas rašyti at
siminimus, savo bičiuliui at
sakė: „Tavo sugestijos, ir no
rėdamas, negalėčiau įvykdyti
— rašyti atsiminimus. J a u per
vėlai. O svarbiausia — ir ne
noriu. Kai anksčiau mane ra
gino rašyti, peržiūrėjau viso
kios vilkinės ir nevlikinės

"N

veiklos pas mane likusią do
kumentaciją, ir ji galutinai ap
sprendė nė eilutės nerašyti.
Kam palikti dokumentus, kad
buvom suaugę žmonės, o neparodėm valstybinio subrendi
mo. J u k visa ta veikla, nuo
pat Kauno ir VVurzburgo lai
kų, ėjo ne už Lietuvos laisvę
'nors tuo buvo dengiama), bet
už valdžią, kurią turėsim Lie
tuvoje Kiek nenusimanymo,
kiek nereikalingos kovos, įta
rinėjimo, vienas kito juodini
mo. Tikrai per trumpai gyve
nom nepriklausomą gyvenimą
ir
neišmokom • valstybinės
išminties!
Rašau
tai
ne
įspūdžio pagautas, bet tuos
dokumentus pasiskaitęs. K a m
tad palikti kitom generacijom
tos menkystės
liudijimus!"
(1974 m. liepos 26 d. J. Bra
zaičio laiškas J .
Griniui.
„Ugninis stulpas", 488 p.)
Vos prieš kelis mėnesius iš
užjūrių Lietuvon parvežtas ir
Rumšiškių kapinaičių smėlyje
palaidotas Jonas Aistis, re
gėdamas
nesibaigiančias
prieškario Lietuvos politikų
rietenas, 1935 m. rašė: „Jeigu
mūsų šviesuomenė nesusi
pras, tai kartoju: mūsų kaulai
vaitos nelaisvėje".
Nejaugi
paaiškėtų, kad šių dienų poli
tikai nebūtų pažengę toliau ir
nieko iš istorijos nepasimokę?

Pabaiga
* V i s k a s , kas
ma, pražūva.

neatiduoda

Indų

patarti

•

SOLISTAI

DRAUGO koncertas
2000 m. s p a l i o 8 d.
Mother McAuley gimnazijos auditorijoje

Bilietai parduodami:
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60629;
„Seklyčioje", 2711 W. 71 Str., Chicago, IL 60629.

3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655
Irena Milkevičiūtė Mindaugas Žemaitis

TAI MŪSŲ PAREIGA
Šeštadienį, rugsėjo 23 d. Čikagos miesto centre įvyko de
raonstracija, kurioje dalyvavo
per 8,000 žmonių, reikalau
jančių Kongreso priimti įsta
tymą dėl amnestijos suteikimo
nelegaliems imigrantams. Šį
trečiadienį Čikagos miesto ta
ryba svarstys rezoliuciją, kuri
įtakos Kongreso sprendimą.
Atstovas Luis Gutierrez kartu
su kitais Kongreso nariais
ruošia amnestijos įstatymo
projektą, kurį pateiks Kongre
sui.
Demonstracijoje kalbėję at
stovai pažymėjo, kad Ameri
koje dabar yra 5-6 milijonai
nelegalių gyventojų. Atėjo lai
kas juos legalizuoti, tuo sutei
kiant žmonėms normalų gyve
nimą JAV.
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras, su Lietuvių fondo
ir Lietuvių tautinio kultūros
fondo parama, leidžia didelę
Vilniaus Pedagoginio universi
teto prof. Juozo Skiriaus stu
diją, kurioje aiškiai parodo
mos Amerikos Lietuvių tary
bos (ALTo ir kitų Amerikos
lietuvių organizacijų pastan
gos pravesti 1948 m. DP (Displaced Persons) įstatymą. Šio
įstatymo dėka turbūt 95 proc.
mūsų šiandien turime galimy-

be gyventi ir dirbti Amerikoje.
Reikia pažymėti, kad dabar
jau 10 metų vyksta trečia
imigracijos iš Lietuvos banga.
Kokios pastangos šių dešim
ties metų laikotarpiu buvo
padarytos dabartinių mūsų
politinių ir visuomeninių organizacįjų dabar atvykstantiems
paremti, įjungti juos į lietu
višką gyvenimą Amerikoje bei
paskatinti Amerikos valdžią
pravesti amnestijos įstaty
mus? Ar bent vienas mūsų pa
grindinių organizacijų atsto
vas dalyvavo 2000 m. sausiovasario mėn. vykusiose konfe
rencijose ir pasitarimuose
Washington, D.C., planuojant
amnestijos įstatymo pravedimo eigą? Ar bent vienas šių
žmonių dalyvavo šeštadienį
Čikagoje vykusioje demons
tracijoje? Manau, kad atsaky
mas yra neigiamas.
:;..
Mano manymu, visos pag
rindinės mūsų organizacijos,
— tiek politinės, tiek ir vi
suomeninės, esant tokiai si
tuacijai, turėtų atidėti savo
darbus ir rimtai pagalvoti
apie lietuvių ateitį išeivijoje,
suremti pečius su lenkais,
meksikiečiais,
puertorikieėiais, kroatais, afrikiečiais bei
kitų tautybių žmonėmis ir im

Pradžia 3 vai. p.p.

tis vieningo darbo, savo politi
nę jėgą panaudojant naujų
imigrantų (kurių didžioji dalis
šiandien tebėra nelegali) am
nestijos įstatymo pravedimui.
Ar mes neturėtume imti pa
vyzdžio iš senųjų Amerikos
lietuvių, kurie 1948 m. mums
iškovojo imigracijos įstatymą,
ir padėti mūsų broliams ir se
sėms, šiandien atsidūrusiems
nepavydėtinose sąlygose. Ne
turėdami legalaus statuso, jie
negali nuvykti į Lietuvą net į
tėvo ar motinos laidotuves, nė
ra garantuoti dėl savo pensi
jos, dauguma gyvena be jokios
sveikatos apdraudos ir dirba
už mažiausius atlyginimus.
Kodėl mūsų organizacijų va
dovai jau 10 metų nekreipia
jokio dėmesio į šią kritišką
padėtį, o rūpinasi dalykais,
kuriems mes turime labai ma
žai įtakos. Jei mūsų politinės
ir visuomeninės organizacijos
tikrai nori pratęsti lietuvybės
gyvavimą Amerikoje, turi rim
tai susirūpinti pagalba nau
jiems atvykėliams, pravesti
Kongrese amnestijos įstaty
mus, tokiu būdu legalizuojant
visą šią trečiąją lietuvių imig
rantų bangą. Šie žmonės, lais
viau jausdamiesi Amerikoje,
būdami tikri šios šalies gyven-

tojai, natūraliai prisidės prie
lietuvių gyvenimo puoselėjimo
JAV ir pap::dys mūsų nyks
tančių organizacijų gretas.
Kai mes gyvenome Vokieti
joje, neturėjime jokios įtakos
Amerikos va:džiai pravesti bet
kokį imigracijos įstatymą. Ma
no tėvai rūpinosi maistu, dra
bužiais ir kaip išlaikyti šeimą
DP stovykloje. Kodėl mes
šiuos įvykius užmirštame? Tik
mūsų brolia: ir sesės Ameri
koje, būdanu JAV piliečiais,
galėjo daryt: žygius ir įtakoti
Kongresą, t.y. mūsų išrinktus
atstovus, palengvinti mūsų
naštą Vokietijoje ir leisti ma
siškai imigruoti į Ameriką.
Lygiai ta pati situacija yra
dabar. Trečioji lietuvių imig
rantų banga neturi nei pilie
tybės, nei balsavimo teisių,
kad galėtų įtakoti Amerikos
valdžią pravesti amnestijos
įstatymą. Tik mes, būdami
Amerikos piliečiai, jau pragy
venę tą skurdą, kurį jautėme
atvykę, galime dabar, aiškiai
susitarę, pradėti daryti žy
gius, kuriais padėtume mūsų
broliams ir se3ėms lietuviams.
Prof. dr. J o n a s
Račkauskas
Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro pirmininkas

BRITAI MOKYS
JUOKINTI LIETUVIUS
Lietuviai — santūrūs: be
reikalo nesišaipo, o dar rečiau
gardžiai nusikvatoja. Bent
tokią nuomonę yra susidarę
kitataučiai, apsilankę Lietu
voje. Tad štai britų scenaristai
pasišovę mokyti lietuvius...
juoktis.
Scenarijaus rašymo semi
narą televizijos filmų scenaris
tams,
pramoginių
laidų
kūrėjams ir kitiems besido
mintiems asmenims rugsėjo
22-23 d. rengia Lietuvos nacio
nalinis radijas ir televizija.
Seminare bus mokoma, kaip
parašyti juokingą komedijos
scenarijų, sukurti vykusį per
sonažą, bus kalbama apie
trumpą komediją ir skečą, pa
teikiama ir psichologinių ži
nių, kodėl ir iš ko dažniausiai
juokiamasi (matyt, Didžiojoje
Britanijoje, Lietuvoje gali šios
formulės ir netikti). Seminaro
dalyviai taip pat bus supa
žindinami su situacijų kome
dijos rašymo metodais, moky
sis sudominti filmų užsako
vus, aptars reklaminių žanrų
specifiką ir kitus aktualius
klausimus. (Elta)

AtA.
MARIA L. PAUPERIENE
Mirė 2000 m. rugpjūčio 22 d. Palaidota rugpjūčio 28
d. Bethania kapinėse.
Sūnūs John ir Martynas Pauperai kartu su šeimomis
dėkoja visiems, atsilankiusiems į koplyčią, budėtuves
ir laidotuves.
Nuoširdus ačiū v i s i e m s už aukas bažnyčiai ir
užuojautas, pareikštas žodžiu ir raštu.

/f-rm
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D ė k i n g a n u l i ū d u s i šeima.

PADĖKA
Visiems mano mieliems draugams ir brangiems
giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, išreiškusiems
mfoširdžią užuojautą per spaudą ir laiškais, mirus mano

AtA.
Žmonai
JADVYGAI ELZBIETAI,
reiškiu nuoširdžią padėką.

RINKIMŲ KARŠTLIGĖ LIETUVOJE
Tik išlipęs iš lėktuvo Vilniu
je, pajutau ore sklandančią
Seimo rinkimų nuotaiką. Ma
ne tas ypatingai nudžiugino,
nes į Lietuvą šį kartą mane
traukė noras pajusti ir pama
tyti tą didįjį įvykį iš arčiau, o
gal ir šiek tiek padėti Centro
sąjungai nelengvoje rinkimų
kovoje.
Kad visa Lietuva yra užvi
rusi rinkimų aistra. įsitiki
nau, kasdien užsukdamas į
Lietuvos Centro sąjungos būs
tinę. Čia vis užeidinėja Cen
tro sąjungos kandidatai į Sei
mą iš visų Lietuvos kampe
lių, įskaitant ir dabartinius
Seimo narius, bei rinkimų
štabo nariai. Įvairūs ir margi
tie Centro sąjungos kandida
tai, kaip ir pati partija!
Man teko pabendrauti ir su
partijos pirmininku Romual
du Ozolu. Tai — išskirtina as
menybė, vienas Sąjūdžio va
dų, o kartais vadinamas ir
Centro sąjungos siela. Turė
jau didelį malonumą su juo
praleisti gražią rudens popie
tę Semeliškių apylinkėje. Boti
šalia šio žmogaus, kuris nėra
susitepęs jokiu skandalu, tai
pajusti jo ypatingą meilę savo
žemei ir didelį jo humaniš
kumą.
Artimiau teko bendrauti ir
su Centro sąjungos vicepirmi
ninku Vidmantu Staniuliu,
kuris taip pat yra Centro sąjangos kandidatas į Seimą
Kauno centro
rinkiminėje
apygardoje. Sis dinamiškas
jaunas vyras, vadovavęs pre
zidento Valdo Adamkaus rin
kiminei kampanijai, neseniai
apleido, kaip Lietuvoje sako
ma, šiltą vietą prezidentūroje,
kad galėtų kuo daugiau jėgų
skirti Seimo rinkimų kampa
nijai. Man rodos, kad šio, iš
Joniškio
kilusio, politiko
žvaigždė ateityje dar stipriau
sužibės Lietuvos politikos are
noje. O dar jaunesnių Lietu-

vos ateities politikų apsčiai
galima atrasti Centro sąjun
gos sekretoriate. Daugiausia
tai Vilniaus universiteto stu
dentai, toliau tęsiantys studi
jas ir kartu dirbantys. Jų en
tuziazmas ir noras padėti vi
siems, atvykusiems į sekreto
riatą; labai maloniai nuteikia.
Su Vidmantu
Staniuliu
daug važinėjau į Kauną, kur
susitikome su žmonėmis, lan
kėmės įvairiose įdomiose vie
tose. Viena tokių — Maironio
muziejus, šis muziejus iš
valstybės gauna labai jau ri
botą paramą, kurios praktiš
kai užtenka tik algoms apmo
kėti. O kai prireikia lėšų ne
numatytiems remonto dar
bams, tenka vieną ar kitą
darbuotoją, kuris gauna apie
430 litų, išleisti nemokamų
atostogų.
Kaune lankėmės ir Mairo
nio gimnazijoje. Ten rūpestį
kelia klasių langai: verkiant
reikia remonto ne tik dėl ši
lumos, bet, kas svarbiausia,
dėl saugos. Bet ir čia ta pati
problema — nėra pinigų. Ta
čiau vyriausybė krepšinio klu
bams pinigų atranda. Ir aps
kritai, kalbantis su žmonėmis,
juntama neviltis ir rezignacija
su nemaža doze neapykantos
valdžiai.
Grįžtant prie rinkimų, galiu
pasakyti, kad bent šiuo metu
atrodo, jog daugiausia rinkėjų
simpatijų krypsta į Naujosios
sąjungos pusę. Kaip toliau
partįjos išsirikiuotų — šian
dien sunku spręsti. Įvairios
apklausos rodo įvairius duo
menis. O, kalbant apie krikš
čionis demokratus, atrodo, lyg
jie būtų pasislėpę. Tačiau kai
riųjų blokas su gan gausia
reklama rodo nemažą aktyvu
mą. Mano kolegos centristai
jaučiasi palyginti optimistiš
kai ir dirba sunkiai, entuzias
tingai, su pasišventimu.
Rimas Česonis

Aleksandras Alutis
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„DRAUGAS" l i e t u v y b ė s švyturys ir sargas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
„DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ
nmPencn* Barto ttnrifi kltm ifcmlu uutula malonų Ir ssjBningąpaterartną.
Janine Masny, George Cvack, Raidy Schwartz (banko prezidentas), Rūta Staniuliene,
Danute BabarsMenė, Sandy Meoina; Joyce Rudnia Eclfa Žiurinskier*, Mėhelle GuSk,
Agrieszka Fezatt, SyMa Borowiec, Neringa Noreikfenė, Mke Casey. Karen Halloran,
'HmaBlaztenė.

;

Firat Peronai banke galėsite susikalbėti lietuviškai.

?*

Atidarymo proga, mes siūlome Jums Įsigyti
Aukštas nuošimtis
Trumpas terminas

6.80% APY
6 mėnesiai

Kada norite, galite [ftįsertifikatą (dėti pinigų nepratesiant termino datos.
Dovana Jums — atidarą naują ,,Welcome Home"
sertifikatą, gausit* , , M i k s a s ' kriatsio dirbini
arba „ G l f t Certlflcate from Bobak'a" veltui!"
> nuo M M b

MAM*.

Pirma premijai — $5,000
Antra premija — 27" spalvotas televizorius
TraOa premija — Kompaktinių plokštelių grotuvas

LOTERIJA
VELTU//

IOBBY;
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL

Member
FDIC

BRIYEUE;
15255 S. 94th Ave.
Orland Park, IL

(Ncar Dominicks & VValgreens)

*
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(708) 226-2727
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Taip pat dėkojame kun. Jonui Juozupaičiui už pamaldas
bažnyčioje ir maldas kapinėse, vargonininkams ir
karsto nešėjams.

-.**

\

-

PADĖKA

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS
sekmadieninės padėkos pa
Nr.10
Maloniai nudžiugino
G. maldos Vilniaus arkikatedroje
Žemkalnio pranešimas seimui, bazilikoje
kad jau dabar kai kurie jo daPLB atstovybė
lyviai pasirengė valdovų rūmų
atstatymui duoti aukas, o vie
Trejų metų kadencijai sei
nas Sibiro atstovas, nors pen mas išrinko naują PLB val
sijos (skaičiuojant valiuta) per dybą. Ją sudaro Vytautas Kamėnesį gauna tik 30 dolerių, mantas (JAV), Regina Kulie
siūlė šiam projektui remti ne nė (JAV), Milda Lenkauskienė
rublį, o visą dolerį...
(JAV), prof. dr. Bronius Ma
Priimtoje rezoliucijoje sei kauskas (Lenkija), kun. Edis
mas paragino visų kraštų lie Putrimas (Kanada), Algis Ru
tuvių bendruomenes nuošir gienius (JAV), Marytė Šmitie
džiai prisidėti prie šio projekto nė
(Vokietija),
Gabrielius
įgyvendinimo, o LR Seimas Žemkalnis (Australya), Laima
prašomas skubos tvarka pri Žliobienė (JAV). Į valdybą taip
imti Valdovų rūmų įstatymą, pat įeina PLJS pirmininkas
vyriausybė — atitinkamą nu Rimas Baliulis (Vokietija).
tarimą.
Naujoji valdyba savo pirmi
Jaudinanti pabaigos žodį ta ninku vel išrinko Vytautą Karęs seimo prezidiumo pirmi mantą, o PLB atstovu Lietu
ninko pavaduotojas A.Gečys voje — Gabrielių Žemkalnį.
palinkėjo, kad darnūs svars
J Garbės teismą išrinkti
tymai, priimtos rezoliucijos Saulius Varnas (Australya),
būtų sėkmingai įgyvendintos. Juozas Polikaitis (JAV), Vikto
A. Gečys pasidžiaugė, kad ras Baltutis (Australija), Eu
kartu su seimo atstovais genijus Čuplinskas (Kanada)
svarstymus stebėjo Čečėnijos ir Arminas Lipšys (Vokietya),
atstove A. Saijeva. O PLB i Kontroles komisiją — Horsstiprybe tarsi simbolizavo po tas Žibąs (JAV), Algimantas
paskutinio posėdžio pievelėje Gečys (JAV), Stasys Dalius
prie LR Seimo rūmų pasodin i Kanada) ir Rūta Žilinskienė
tas ąžuoliukas. Padėką už i Kanada).
sėkmingą seimo darbą liudijo
Pabaiga

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė spalio 1 d., sekma
dienį, 12 vai. rengia rudens
gegužinę. Visi kviečiami.
Mons. dr. J u r g i s Šarauskas atvyksta iš \Vashington.
D.C., dalyvauti 20-ajame Atei
ties savaitgalyje. Sekmadienį,
spalio 29 d., jis skaitys pas
kaitą „Naujoji Rytų Europos
Katalikų Bažnyčia 2000-aisiais metais". Ateities savait
galis vyks spalio 28-29 d. Atei
tininkų namuose, Lemont. IL.
J a u 10 metų, kai Čikagos apy
linkių lietuviai neturėjo pro
gos išgirsti šio Katalikų Baž
nyčios pareigūno. Visi kviečia
mi savaitgalyje dalyvauti.
A k a d e m i n i o Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus metinė
šventė ir iškilminga vakarienė
vyks spalio 21 d., šeštadienį, 6
val.v. Willowbrook pokylių
salėje, Willowbrook, IL.
Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje esame ne
paprastai apdovanoti. Ar ne
norėtumėte Dievo dovanomis
pasidalinti su kitais ir atnešti
nors ir mažytę dovanėlę į šį
sekmadienį vyksiančias Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų Mi
šias? Per Kalėdas ši dovanėlė
nudžiugins Vilniaus Šv. Kazi
miero bažnyčios vaikučius, ku
riems šiemet Pal. J. Matulai
čio misija ruošia dovanų siun
tinėlį.
Aitvarai atneša laimę!
Prie Michigan ežero Čikagoje,
Mon trose uoste (Mon trose
Harbor at Cricket Hill), spalio
1 d., sekmadienį, aitvarus ga
lėsite ir patys pasigaminti, ir
paleisti. Instruktoriai patari
nės, kaip geriau tai padaryti.
Antrasis Vaikų ir aitvarų fes
tivalis vyks nuo 12 vai. iki 6
val.v. Daugiau žinių tel. 312857-0907.
Meno mokyklėlė skelbia
programą paaugliams. 10 pa
mokų! Nuo spalio 5 d. ketvir
tadieniais PLC, Lemonte, pa
augliai kviečiami mokytis: sa
lės (sočiai dance) šokių: lėto
valso. Vienos valso, čia-čia-čia,
džaivo (rokenrolo stiliaus šo
kis) ir kt. Taip pat norime pa} kviesti ir į dainavimo klasę kuriamas dainuojančio jauni
mo ansamblis. Numatoma ir
trečia — dailės pamoka. Pri
imami norintys mokytis kank
liuoti. Užsiregistruoti galima
spalio 5 d. Pamokos prasidės
vakarais. Laikas bus paskelb
tas vėliau. Smulkesnė infor
macija tel. 630-690-4051.
Šakių klubas rudens gegu
žinę rengia spalio 15 d. Šaulių
salėje. Pradžia - 12 vai. Gros
Kosto Ramanausko orkestras,
bus ir pietūs - šalti ir karšti
valgiai. Atvykite ir smagiai
praleiskite laiką su šakiškiais.
J a u n a moteris (24 m.), tu
rinti aukštąjį
išsilavinimą,
kalbanti angliškai, vokiškai,
rusiškai ir lietuviškai, ieško
darbo šeimoje. Siūlyti įvairius
variantus Skambinti vakare
tel 708-361-5060. kviesti Vai
vą

Pirmojoje Irenos Milkevi
čiūtės ir Mindaugo Žemaičio
koncerto dalyje skambės gra
žios ir populiarios lietuvių
kompozitorių dainos: J. Tallat-Kelpšos ..Mano sieloj šian
dien švente". B. Dvariono
„Žvaigždute". K. V. Banaičio
..Tulpės" ir A. Kačanausko
„Pradalgiuos". Čia taip pat iš
girsime F. Schubert „Serena
dą", S. Rachmaninov ir P.
Čaikovskij dainas. Antroji
koncerto dalis bus pašvęsta
operų ištraukoms. Solistai at
liks Figaro. Jullietos. Leono
ros, Toscos. Don Giovanni,
Violetos bei Žermono arijas ir
duetus. Atlikėjams akompa
nuos pianiste Sonata Zubovie
nė. J koncertą, kuris vyks spa
lio 8 d., sekmadienį, Mother
McAuley mokykloje, bilietus
įsigykite jau dabar! Atvykite į
„Seklyčią" ar „Draugo" admi
nistraciją.

D r a u g o fondo narių meti
nis suvažiavimas, vykęs rug
sėjo 23 d. Čikagoje, buvo gau
sus (1,227 narių balsų) ir atli
ko svarbius nutarimus del to
limesnės DF veiklos. Vienbal
siai buvo nutarta tęsti DF au
ginimą, einant į antrąjį mili
joną, ir tuoj pat pradėti ru
dens vajų. Kadenciją baigę ta
rybos direktoriai Bronius Juo
delis. Birutė Jasaitienė. And
rius Kurkuiis ir Vytenis Lie
tuvninkas buvo perrinkti kitai
dvejų metų kadencijai.
B r o n i u s M ū r a s , akordeo
nistas ir dainininkas, spalio 1
d. 12 vai Pasaulio lietuvių
centre atliks (domią pro
gramą. Bus linksmos muzikos,
skambių dainų, o jei atsiras
norinčių šokti, galima bus ir
pasišokti. PLC renginiu komi
tetas kviečia visus šiame pasi
linksminime dalyvauti. Pasi-.
vaišinsime ir pasistiprinsime.
Iki malonaus pasimatymo.
Lietuvių dailės muziejus
P L C taip pat dalyvauja Čiur
lionio festivalio Čikagoje ren
gime. Lapkričio 3 d., penkta
dienį. 7 val.v. muziejuje bus
atidaryta Amerikoje gyvenan
čių lietuvių dailininkų darbų,
sukurtų Ciuri'O' ••) 125-ųjų
metinių proga, paroda. Po to
vyks Lietuvos kompozitorių
kūrinių, sukurtu Čiurlionio
metinių proga, premjera Ame
rikoje. Čia bus atlikti V. Bar
kausko R. Merkelio ir M. L'rbaičio kuriniai, gros Vilniaus
styginių kvartetas, skambins
pianistai Sonata Zubovienė,
Gintė Čepinskaitė ir Rokas
Zubovas. Sekite renginių tvar
karaštį ir pasižymėkite lapk
ričio 3 dieną.

J e i kartais vidurdienį ar
sirastumėte Čikagos miesto
centre, prisiminkite, jog kas
dien (pirmadienį-penktadienį)
12:15 vai.p.p. Čikagos kultū
ros centre (Chicago Cukural
Center) vyksta koncertai. Pir
madieniais geriausi Čikagos
muzikantai groja klasikinę ir
kamerinę muziką, antradie
niais - džiazą, trečiadieniais vėl klasiką, ketvirtadieniais populiariosios
muzikos
kūrinius. Penktadieniais ren
giamos ekskursijos po centro
galerijas ir jų parodas. Dau
giau informacijos t e t 312-7446630
arba
„Internete'
I k i spalio 1 d. dar galite
www.cityofchicago
užsisakyti vietas į šv. Kazi
Zarasiškių klubo Čikagoje miero seselių rėmėjų pokylį,
metinis narių susirinkimas vyksiant} spalio 8 d. 1:30 vai.
įvyks šių metų spalio 5 d. 1 p.p. Oak Lavrn Hilton viešbu
val.p.p. Šaulių namuose. Na tyje (prie Cicero ir 94 gatvių).
Bus įdomi programa, skanios
riai kviečiami dalyvauti.
vaišes, laimėjimų žaidimai.
ALRK moterų sąjungos 3 Skambinkite
tel. 773-7 76k u o p a šaukia narių susirinki 1324.
mą, kuris įvyks spalio 14 d..
šeštadienį, 3 val.p.p. MarIš a r t i i r
t o / /
ąuette Parke, parapijos salėje
METINIS POBŪVIS
Tūkstančiai gėlių žiedų
Los Angeles skyriaus BAL
pražys gėlių oranžerijoje p^r
Fo valdyba praneša, kad Los
chrizantemų parodas, kurios
Angeles BALFc skyriaus meti
rengiamos nuo spalio 30 d. iki
nis rudens pobūvis vyks spalk
gruodžio 5 d. dviejose vietose
15 d. 1 val.p.p.
- Garfield Park Conservatory
f300 N. Central Park Avenue)
" S k c i b i m a i
ir Lincoln Park Conservator>
(2400 N. Stockton Drive). J a u
ADVOKATAS
nuo 1912 metų Čikagoje geliu
GINTARAS P. ČEPĖNAS
parodos rengiamos kiekvie
643* S.Pu!asid Rd., Ovicago, IL 60629
nais metais. Šiais. 2000-aiTeV 773-582-4500
siais, nemokamas parodos ati
Valardos pagal susitarimą
darymas vyks spalio 1 d. nuo
2 iki 5 val.p.p. Garfield Park
ADVOKATAS
Conservatory. Atvykusius į
Vytenis Lietuvninkas
šventę, apgaubs ne tik gėlių
4536 W. 63 Street
kvapai, bet ir muzika. Čia
Chicago, IL 986B9
vyks Pasaulio muzikos festiva
(Skersu gatvė* auo .Draugo")
lio koncertas, kuriame gros
TeL 773-284-0100.
TeL 630-267-0200, Lemont, IL
G. Anderson ir Ceibana. atlie
kantys Afrikos-Karibų regiono
Advokatas Jonas Gibaitia
muziką. Vaikai taip pat bus
Civilinės ir kriminalinės bylos
užimti - jiems ruošiami įvai
6247 &Kedzie Avenue
rūs žaidimai, {ėjimas ir maši
Chicago, IL 60629
nų pastatymas - nemokamas.
Tel. 773-776-8700
Daugiau
informacijos
tel.
Toil
free
24 h r . 88? 77ft«742
312-742-PLAY arba ..Interne
Darbo va!, noo 3 v..-, iki 5 v.v.
te":
Šeitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
www.chicagoparkdistrict.com

Lietuvių ufieros st.tlas ..Ilr.iuK'/' pokylyje

N'iiotr. E. Šuiaiči'

tfsk

J
fcfcflgjfc.i^
Si
*
J Plačas. Medžiagą siųsti:

Redaguoja

ŽVAIGŽDUTĖ
Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

KREGŽDĖS ANT
NUKRYŽIUOTOJO
PEČIŲ
(Pabaiga)

Dangų) atlaidai? Atsakymuo
se vietovardžius rašykite vieti
ninko linksnyje. Sudarė 6 kla
sės mokinys Remigijus Mali
nauskas iš Panevėžio. 7. Pa
Visa bažnyčia aiškiai matė, dalykite duotą figūrą į ketu
kaip kregždžiukas puolė že rias vienodas figūrėles.
myn. Kunigas nutilo giedojęs
ir žiūrėjo į prisitrenkusį
paukštelį. Zakristijonas, kuris
norėjo vėl išvyti sugrįžusį
krautuvininką,
alkūnėmis
skirdamasis taką, skubėjo prie
altoriaus. Žmonės stumdomi
skleidėsi iš kelio, o jis švytančiu veidu atidarė groteles ir
bėgo altoriaus laiptais. Visi
nuščiuvo, tik vienos kregždės
Darganota vasarom
At
ia, traukia su gera nuotaika prie knygų.
lėkė šaukdamos čia aukštyn
Piešė dail. J. Paukštienė prie lizdo, čia žemyn prie nu siuntė Antanas Petrulis. 8.
kritusio savo vaiko. Zakristijo Laiko ilgumas tarp naujo mė
MINTYS
labai įdomi ir verta ja domė nas prišoko ir jau norėjo tverti nesio yra maždaug: a. 28 die
PAGALVOJIMUI
tis. Lietuviai daug ką pergyve paukštelį, bet čia — atsipalai nos, b. 29V2, c. 31 diena.
(Pab;;ga)
no ir mums yra verta sužinoti davo dešinioji Nukryžiuotojo
PAGALVOKITE N R 17
Lietuvaitės varias nėra vien apie tai. Lietuviu būti yra la ranka, pasilenkė, nuo alto
ATSAKYMAI
riaus
paėmė
iškritusį
kregžbai
įdomu.
tuščias žodis. T;-u jis neša ir
džiuką,
vėl
užkėlė
ant
savo
pe
J o a n a Orentaitė,
didžiule pareigi — laikui
1. Nuo grindų iki krepšinio
Baltimorės Karaliaus čių ir vėl prigludo prie kry
atėjus ištekėti ž lietuvio ir
lanko yra 3.5 metro. Lanko
Mindaugo lit. m-los mokinė. žiaus.
būti lietuve mot na. Tai sunki
(„Mūsų metai")
pareiga. Pasauli-) tautų mili
Bažnyčia valandėlę nutilo, skylės skersmuo yra 45 cm. 2.
jonuose mūsų į ra labai ne
paskui staiga klupo su pačiu Lotynų kalbos tėviškė yra Ita
lijos centrinėje provincijoje,
daug. Tarp tūkstančių kita
RUDUO RUGSĖJĮ VEDA
kunigu ir šaukė:
kurios vardas „Latium" arba
taučių jaunuolių tu sutiksi tik
Hosana, hosana...
dešimtis lietuviu Bus neleng
Jurginai margaspalviai
Bokšte suskambo varpai, o „Lazio" („Hammond Medallion
va iš to mažo bū-elio išsirinkti
Daržely pražydėjo.
vargonininkas paleido švilpti World Atlas", p. 34, D4, N.Y.,
tinkamą ir mylimą gyvenimo
Žinau, jau greitai laikas
visus vamzdžius. Puolė ant 1969; „Brit. World Atlas" p.
draugą. Bet būk <antri ir pasi
Ir vėl į mokyklėlę.
kelių ir zakristijonas, sudaužė 27, EF7+8, Chicago, 1967). 3.
tikėk Visagalio ranka. Lietu
kakta grindis ir čia įsižiūrėjo į Futbolo rungtynių kamuolio
vi.; tautoje pra-ityje buvo ir
Gandrai rugienoj renkas,
savo per triukšmą pamestą ta apimtis yra nuo 68 iki 71 cm,
dabartyje yra daug moterų
Ilgai kelionei ruošias.
bokinę. Prišliaužė prie jos, svoris nuo 396 iki 453 gr.
karžygių, kurio mirė už Lie
Voratinkliai kas rytą
pasiėmė ir, mušdamasis į krū Tinklinio kamuolio apimtis
tuvą. Argi tu bitu m tokia iš
Rasotas pievas puošia.
tinę, pažvelgė į Kristų. Nūnai nuo 66 iki 68.5 cm, svoris 20tižusi, kad dėl gražaus berne
suprato, jei jis daugiau prie 22 oz. Krepšinio kamuolio
lio - kitataučio atsižadėtum
šinsis, tai praras ne tik pel apimtis nuo 75 iki 76 cm, svo
Kažkas gelsvai nudažė
ris 20-22 oz. 4. Traktorus. 5.
visko: tėvynės kalbos, praei
ningą darbą, bet ir vardą.
Beržyno vieną kraštą.
Katinas ir lašiniai. 6. (Kryžia
ti'.-, aieities, — ir durtum peiSode vaisius nuskynė,
Ir apėjo garsas visur apie žodis). 1. Svirtis. 2. Pieštukas.
lu i širdį savo ėveliams, kurie
Kažkas visus nuraškė.
Nukryžiuotąjį,
jo
ranką, 3. Televizorius. 4. Suolas. 5.
tave jau nuc kūdikio lopšio
kregždes, kurias jis globojo. Dalgis. 6. Snaigės. 7. Žirklės.
paaukojo tevy: ei Lietuvai. Ne!
Atplūdę žmonės matė besišyp 8. Ajerai (augalas). 9. Korys.
Ruduo ranka paglostė
Tu tokia nebū-i!
santį Kristų ir ant jo pečių tu 10. Plunksna. 11. Katilas. 12.
Jau klevą prie gimtinės,
pinčią
kregždžių
šeimą. Troba. 13. Kurmis. 14. Žąsiu
Ir gluosnį prie mokyklos
Šiuos patą imus palieku
Paukščiukai mėgino lanksčius kas. 15. Juosta. 16. Raštas. 7.
Ruduo jau apkabino.
tau, vaikeli, \ etoje turtų, bet
ir stiprius kaip irklus spar Žiūrėkite brėžinėlį.
jų vykdymas ikrai atneš tau
nus, ir jų juodos, žvalios suRuduo taku jau veda.
daugiau lainvs ir džiaugsmo.
tanėlės blizgėjo saulėje.
Rugsėjį į mokyklą.
negu aukso irijonai.
Rugsėjis
linksmas
žada
Ani, nas R i n k ū n a s
Nukryžiuotasis niekad dau
Visus čia pasitikti.
Žymos pedagogas
giau nebebuvo liūdnas ir vie
Mokytoja nišas.
Violeta Pakalniškienė
Bet atėjo šaltas vėjas, kregž
dės sušaukė savo vaikus ir
VASAROS ATOSTOGOS tarė Kristui:
Sio pasaulio -tatymai neat
— Mes turim skristi, vyt,
auto, kol ji ras nors neatVasaros
atostogų
metu
aš
vyt,
vasaros pavyt...
maino.
Garfield daug ką dariau, daug ką ma
Kristus palaimino jas savo
8i Jis taip
čiau ir net į kitą kraštą važia gerom akim, ir kregždės, taru
galvojo:
—
Jei
mano
karūnėlė
vau. Aš su mama ir broliu sios sudie, išskrido į tolimus ir
BŪKIME LIETUVLVI
žalia,
tai
kiti
du
draugai,
tai
važiavome į Kanadą. Ten pa saulėtus kraštus.
matydami,
turi
galvoti:
„Jei
Paulius Jurkus
Yra daug _ imybių, kodėi silikome padėti mūsų tetai
mano karūnėlė irgi žalia, tai
mes turėtum, būti lietuviais. „Rambyne", taip pavadinti jų
trečias matydamas dvi žalias
Galima dau^ dalykų atlikti namai. Iš tetos ir aš gavau
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karūnėles, turėtų iš karto su
lengviau, jei 1 - lietuvis ir mo darbų, saugojau savo pusbro
prasti, kad jo karūnėlė balta.
ki lietuviška: kalbėti. Galima lius. Gintas padėjo garaže. Po
Bet abu kaimynai tyli, vadina
geriau atlik;- pamokas mo savaitės darbų, atsikėlėme
si, mano karūnėlė yra balta.
kykloje ir gaimia lengviau iš- anksti ir išvažiavome į „Nerin
mokti kitas k;-..;)as.
gos"' stovyklą Vermonte. Ten
GULBĖ, LYDYS m
Viena iš tu galimybių yra, stovyklavau dvi savaites. Dai
VĖŽYS
kad galima ..okykloje gauti navome, sportavome ir drau
geresnį pažy; j ir gali leng gavome. Buvo smagu. Grįžusi
Jei nuomonės draugų skir
viau suprasti - tas kalbas. Jei į Philadelphiją ilsėjausi, nes
tingos,
jų bendras darbas ne
nori geresnę mokyklą lankyti, žinojau, kad dvi savaites šok
bus
sėkmingas.
Jis tik ap
yra labai geru jei supranti siu baletą po šešias valandas
maudą
(pyktį)
atneš;
iš to nei
arba kalbi kit Kalba. Mokyto per dieną. Baleto mokykloje
vienas naudos nepeš.
jams tas laba: oatinka. Jei imi buvo smagu. Pasibaigus šiai
Kadaise gulbė, lydys ir vė
prancūzų ar is anų kalbą, tai stovyklai, su visa šeima išva
žys
vienbalsiai nutarė: jie pa
gali truput; Ii igviau suprasti žiavau į Kanadą šeimos šven
bandys
bendrai vežimą trauk
tei. Ir vėl „Rambyne" visi sma
daugiau žod/.i
ti.
Nenorėdami
ilgai laukti, jie
Antra galim ;>ė yra, kad ga- giai praleidome laiką. Kitą sa
įsikinkė
tuoj
į
vežimą,
tikėda
1.
Kam
mes
turime
būti
Įima gauti g<n snį darbą, ypač vaitę mano sesuo ruošėsi va
mi
pasiekti
pasisekimą.
dėkingi
už
„kalendorių"?
2.
IŠ
žiuoti
į
Kanadą,
studijoms
į
jei nori skri,- į pasaulį ir į
Įtempdami jėgas draugai iš
Lietuvą. Zn: nes ieškodami universitetą. Nuvažiavome į kur yra kilęs žodis „trakto
darbininko, k .ris greičiau ir Montrealį, palikome Rasą. Pa rius? 3. Ką reiškia žodis „alto kailio nerias. Nors vežimas
geriau atliktu darbą, pasirink tys vaikščiojom po visą mies rius"? Atsiuntė kun. dr. E. tas mažai sveria, vienok jis
tų žmogų, kur- moka daugiau tą. Man labai patiko •restora Gerulis. 4. Juodas puodas pil stovi, kaip prikaltas. Kuris iš
kalbų.
Tarnautojai,
kurie nai, parduotuvės ir šokoladi nas mėsos, bet ne visada. 5. jų čia kaltas? Gulbė ankštyn,
skraido po pasaulį, pasirenka niai „krosantai". šiais metais Kad ir suplyšęs, kad ir pase link debesų plasnoja, vėžys at
aš labai smagiai praleidau nęs, o darbą paliepus atlieka. gal rėplioja, o lydį priešakyje
mi daugiau kaibų mokantieji.
6. (Kryžiažodis). Neseniai bu vanduo viioja. Kurio teisinga
Lietuvių kalba yra reikalin savo vasaros atostogas.
Gaja Stirbytė vo Žolinė. Surašykite kurių kryptis, geriau nenagrinėti,
ga, kad galėtum įsijungti į lie
Philadelphijos Vinco Krėvės Lietuvos miestų ir miestelių tik aišku: nuo tos talkos vetu-m kultūrinį darbą, jos išlit. m-los mokinė. bažnyčiose vyko Žolinės (šv. t žimas negali pajudėti.
gj
oras, kad kraštas būtų
Pagal Krylovą V. Petraiti*
(„Vaikų aidai"). Mergelės Maruos Ėmimo į
!•: ts. Lietuvių kultūra yra
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