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Seimo rinkimų rezultatus
Maskva aiškina savaip

Centristų ambicijos sutrukdė
pasirašyti valdančiosios
koalicijos sutartį
Vilnius, spalio 12 d.
(Elta) — Nesėkmę Seimo rin
kimuose patyrę centristai su
griovė neformalios „Naujosios
politikos" koalicijos planus
ketvirtadienį tapti formalia.
Centristai pareiškė preten
zijas, jog „naujosios politikos"
sparno vadovų — liberalų ir
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) — parengtas koalicijos
sutarties projektas yra ne
konkretūs, ir panoro, kad prie
jo būtų pridėti papildomi pro
tokolai su konkrečiomis parei
gybėmis bei pavardėmis.
Liberalai ir socialliberalai,
kartu laimėję daugiau įgalio
jimų negu pirmą vietą pagal
jų skaičių rinkimuose užėmusi
Algirdo Brazausko socialde
mokratinė koalicija, nesiruo
šia nusileisti viso labo tris įga
liojimus turinčių centristų
spaudimui ir jų reikalavi
mams dėl paskyrimo į aukštus
postus.
Su centristais koalicijos
vadams sunkiai sekasi derėtis

dar ir todėl, kad jie šiuo metu
neturi aiškaus vadovo — Cen
tro sąjungos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas po didelės
partijos nesėkmės rinkimuose
pareiškė atsistatydinąs. Tuo
tarpu į Seimą patekę partijos
atstovai neturi jokių šios poli
tines jėgos valdžios įgaliojimų
pasirašyti „Naujosios politi
kos" koalicijos sutartį.
R. Ozolas sakė, kad ketvirta
dienį jie koalicijos bendrinin
kams pateikė daug sutarties
pataisų, nes parengtame pro
jekte kai kurios nuostatos yra
nepakankamai nugludintos ir
palieka laisvę interpretaci
joms. Jo nuomone, jas nagri
nėjant, darbo gali užtekti iki
šeštadienio.
Gali būti, kad derybos dėl
koalicijos sutarties pasirašy
mo po kiek laiko bus tęsiamos
toliau, tačiau manoma, jog lai
ko iki šeštadienio nebepri
reiks, nes svarstoma galimybė
centristų paslaugų koalicijoje
visiškai atsisakyti.

Po spalio 8 dieną įvykusių Seimo rinkimų Lietuvos prezident •.< Valdas Adamkus pokalbiui pasikvietė Naujosios są
jungos (socialliberalui vadovą Artūrą Paulasuką ir Lietuvos liberalų sąjungos pirmininką Rolandą Paksą.
Kęstučio Vanago -.Elta; nuotr

Vyriausybės sėkmė priklausys
nuo partijų noro dirbti kartu

Modernieji
krikščionys
demokratai ir
centristai buriasi
į koaliciją
Vilnius, spalio 12 d.
(Elta) — | naująjį Seimą iš
rinkti centristai ir modernieji
krikdemai planuoja susiburti į
vieną frakciją. Pagal Seimo
Statutą frakciją turi sudaryti
ne mažiau kaip septyni parla
mentarai.
šios kadencijos Seime cent
ristai turėjo 18 narių frakciją.
Po rinkimų į parlamentą pate
ko tik trys Centro sąjungos at
stovai. Vienmandatėse apy
gardose įgaliojimus iškovojo
Gintaras Šileikis, Virginijus
Martišauskas ir Kęstutis Gla
veckas. Pastarasis buvo pats
išsikėlęs savo kandidatūrą.
Tris vietas Seime turi ir mo
dernieji krikščionys demokra
tai — Arūnas Vazbys, Egidi
jus Vareikis ir Algis Kašėta
l centristų ir moderniųjų
krikščionių demokratų frakci
ją žada įsijungti ir Krikščionių
demokratų sąjungos atstovas
Kazys Bobelis. Tokiu būdu tu
rėtų susidaryti 7 narių Seimo
frakcija, dėl kurios pavadini
mo dar tariamasi. Tačiau vi
siško tikrumo dėl frakcijos dar
nėra, nes vienas iš centristų
— K. Glaveckas — yra išvykęs
į Londoną, ir jo nuomonė šiuo
klausimu nežinoma.

Maskva, spalio 12 d. (BNS;
— Rusijos Užsienio reikalų
ministerija tikisi teigiamos
naujų Lietuvos Seimo narių
įtakos dvišalių santykių rai
dai, tačiau savaip vertina Lie
tuvos rinkėjų valią.
Ketvirtadienį Rusijos URM
Informacijos ir spaudos depar
tamentu darbuotojai, atsaky
dami į klausimą, sakė, jog
„Rusija gerbia rinkėjų laisvai
pareikštos valios per spalio 8
dieną įvykusius Lietuvos Sei
mo rinkimus rezultatus". „Jie
rodo, kad dešiniųjų naciona
listų koalicijos linija aštrinti
Rusijos ir Lietuvos santykius
daugumos Lietuvos gyventojų
buvo atmesta", sakė diploma
tai.
Tai jau ne pirmas per ketu
rias dienas po Seimo rinkimų
signalas iš Maskvos, bylojan
tis Rusijos optimistinį požiūrį
į bendradarbiavimą su nau
juoju Seimu, kur didelę opozi
cinę frakciją turi Algirdo Bra
zausko socialdemokratinių jė
gų koalicija, o valdančiąją
daugumą formuoja „naujosios
politikos" sparnas, kurį suda
ro Lietuvos liberalų sąjunga ir
Naujoji sąjunga (sociallibera
lai).
Rusijos Valstybės Dūmos de
putatas Aleksandr Čiujev, va
dovaujantis santykių su Lietu
va parlamentinei grupei, pa
reiškė, kad po Seimo rinki
mų konservatoriams perleidus
valdžią naujoms jėgoms, „Lie
tuva taps draugiškesnė Rusi-

Jo nuomone, neišvengiamai
reikės siaurinti centrinės val
džios bei apskričių galią ir
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) sugebėta pasistūmėti pirmyn stiprinti savivaldą, suteikiant
— Prezidentas Valdas Adam einant strategine valstybės jai kuo didesnį finansinį sava
kus pareiškė paramą liberalų kryptimi: plėtojant atvirą rin rankiškumą, sukurti civilinę
ir socialliberalų norui formuo- kos ūkį, įsijungiant į Vakarų Vidaus reikalų ministeriją ir
savarankišką, visuomenei tie
ti vyriausybę, teigdamas, kad valstybių ekonominę ir saugu
siogiai už savo veiklą atsa
jos darbo rezultatai priklausys mo erdvę. Tačiau, anot jo, Sei
kingą Policijos departamentą.
nuo partijų sugebėjimo dirbti mo darbe būta ir nesėkmių bei
Kalbėdamas apie užsienio
apmaudžių klaidų, valdžioje
mentaru 10 metų buvęs mo kartu — tartis ir susitarti.
politiką,
V. Adamkus sakė ne
„Jūsų
pasirinkimas
nulėmė
buvusios
partijos
palieka
daug
dernusis krikščionis demokra
tas Vytautas Bogušis, atskai esminį Lietuvos politinio gyve nenuveiktų darbų, neužbaigtų abejojąs, kad po Seimo rinki
mų bus išsaugotas Lietuvos
čius mokesčius, gaus 21,879 nimo posūkį", kreipdamasis į reformų.
Pasak prezidento, naujo Sei užsienio politikos tęstinumas.
litų išeitinę pašalpą. Vieną Lietuvos rinkėjus, sakė V.
ketverių metų kadenciją Sei Adamkus, kurio kalbą ketvir mo darbo metai —- tai laikas, Jis pažymėjo, kad nauja vy
mo nariu buvęs centristas Vy tadienį 7 vai. vakaro rodė pag per kurį Lietuva privalo spar riausybė turės prisiimti tiesio
tautas Čepas po mokesčių at rindinės Lietuvos televizijos.
čiai eiti į priekį, išsiveržti iš ginę atsakomybę už sėkmingą
Prezidentas pabrėžė, kad sąstingio ir depresijos. Jis sa Lietuvos įsijungimą į Europos
skaitymo turi gauti 8,155 li
pirmąsyk po nepriklausomy kė iš naujos vyriausybės rei Sąjungą ir NATO, už gerų
tus.
Skaičiuojant išmokos dydį, bės atkūrimo nė viena iš par kalausiąs konkrečių įsiparei santykių su kaimynais palai
imamas trijų paskutinių mė tijų neturės parlamentinės gojimų, o skirdamas finansų ir kymą. Jis pabrėžė, kad Lietu
nesių vidutinis darbo užmo daugumos. Taigi, pirmą kartą ūkio ministrus, norės žinoti, va privalo jau 2002 metais bū
Vilnius, spalio 12 d. (BNS)
kestis (VDU). Šis dydis dau bus sudaryta išties koalicinė kokių priemonių bus imtasi ti pasirengusi tapti NATO na — Tarp kandidatų į Vilniaus
ginamas iš trijų ir iš dirbtų vyriausybė. V. Adamkaus nuo siekiant sumažinti bedarbių re.
universiteto rektoriaus postą
mone, taip bus išvengta vienos skaičių, kas bus daroma, kad
Baigdamas Lietuvos vado
metų skaičiaus.
minima ir Seimo nariu iš
Ministrais dirbusių parla partijos vyravimo, tačiau vy visos biudžeto lėšos būtų tvar vas sakė tikįs, kad naujo Lie rinkto £ios aukštosios mokyk
mentarų Česlovo Stankevi riausybė susidurs su tam tik kingiau surenkamos, o išlei tuvos parlamento darbas bus los vadovo Rolando Pavilionio
džiamos tikslingiau ir tau grindžiamas skirtingų partijų žmona Aušrinė Marija Pavi
čiaus Raimundo Aleknos, Vy rais išmėginimais.
Savo sprendimą pritarti li piau, kad privatizavimas būtų dialogu, kad jis remsis tarpu
tauto Dudėno ir Rimanto
lionienė. Kaip ketvirtadienį
Didžioko išeitinės pašalpos beralų ir socialliberalų idėjai sėkmingas ir naudingas, kad savio pasitikėjimu ir aiškiu pranešė dienraštis „Lietuvos
bus žymiai mažesnės, nes jos sudaryti vyriausybę, preziden valstybė skolintųsi išmintin supratimu, jog valstybėje nėra rytas", A. M. Pavilionienė, da
skaičiuojamos nuo vieno VDU. tas aiškino tuo. kad šios politi gai,
o paskolas panaudotų partijų, vykdančių kitų valsty bar vadovaujanti VU Užsienio
bių politiką.
Tačiau šie politikai gaus iš nės jėgos laimėjo daugiau bal naudingai.
literatūros katedrai, sakė, jog
eitines kompensacijas ir kaip sų. „Mano žingsnis yra tik at
jai
kol kas niekas šio posto
sakymas į jūsų, piliečiai, iš
buvę ministrai.
nesiūlė.
Pagal Seimo Statutą, su bu reikštą valią ir dviejų partijų
R. Pavilionis. Naujosios są
vusiais parlamentarais turi lyderių prisiimtą atsakomybę.
jungos
(NS, socialliberalų) są
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) tvarkyti.
būti atsiskaityta per mėnesį Negaliu ir nenoriu nei dirbti
raše
įrašytas
antruoju, teigė
Muitinės departamentui pa
po jų kadencijos pabaigos. Iki nai ardyti, nei dirbtinai suda — Andriaus Kubiliaus vyriau
visada
rėmęs
žmonos
karjerą
lapkričio vidurio parlamenta rinėti koalicijų", pabrėžė V. sybė, kurios įgaliojimus ne skirta 37.000 litų Muitinės at ir laikąs ją verta rektores pa
trukus perims naujas minist kūrimo 10-mečio minėjimo iš
rai taip pat privalės atsiskai Adamkus.
reigų, tačiau ši galimybė jam
Prezidentas teigė turės vil rų kabinetas, baigia išdalinti laidoms padengti, Biržų rajo atrodo nereali. Anot rekto
tyti su buvusiąja darboviete —
no savivaldybei 49.000 litų pa
jie privalo grąžinti skolas, at ties, kad „naujosios politikos" savo rezervo fondą.
Trečiadienį
vyriausybės
po
skirta kaip finansinė parama riaus, moteris universiteto vasiskaityti už naudojimąsi tar koalicijai pavyks aktyviai ben
nybiniu automobiliu, telefonu, dradarbiauti ir su socialde sėdyje padalijus 431,000 litų. del smegduobės sugriuvusio
* Valstiečių partijos tary
gyvenimą Seimo viešbutyje, mokratine koalicija, ir su Kon vyriausybės rezervo fonde liko namo savininkui butui įsigyti.
bos
posėdyje ketvirtadienį
Metų pradžioje vyriausybės
naudojimąsi
Seimo biblio servatorių partija, bei ne 741.000 litų.
partijos
pirmininko Ramūno
Pasak Finansų ministerijos rezervo fonde buvo 22 mln.
atmetė galimybės, kad parla
teka.
Karbauskio
atsistatydinimo
mentinių partijų koalicija gali atstoves spaudai Rimos Kazi- litų.
pareiškimui
nebuvo
pritarta.
* Jeigu Rolandas Paksas būti ir platesnė. V. Adamkaus liūnienės, tikslinant šių metų
* Seimo pirmininkas Vy
Jam
pavesta
ir
toliau
eiti pa
taps premjeru, jo pomėgiai nuomone, tokia sąjunga, pa biudžetą, trečiadienį į vyriau tautas Landsbergis pateikė
reigas.
Valstiečių
partija
apta
ir gyvenimo būdas vėl kels grįsta bendru įsipareigojimu sybės rezervo fondą iš biudže svarstyti teisininkės Zitos
rė
ir
rinkimų
rezultatus.
Buvo
problemų vadovybės apsaugai, valstybiniams tikslams, Lietu to nuspręsta pervesti 1.4 mln. Zamžickienės kandidatūrą į
pažymėta,
kad
padaryta
ne
tačiau šį kartą joms geriau vos strateginiams siekiams, iitų. kurie buvo „pasiskolinti" Seimo kontrolierės postą. Ant
mažai
klaidų,
pripažinta,
jog
pasiruošta. Kaip sakė Vidaus galėtų užtikrinti būsimai vy iš vyriausybės rezervo fondo radienį iš šio posto Seimas at
reikalų ministerijos Vadovy riausybei dar didesnę Seimo ir Lietuvos olimpiečių apdovano leido susikompromitavusį Al jų darė ir partijos pirminin
kas. Partijai pakenkė ir įvai
jimams. 1.4 mln. litų pervedi
bės apsaugos departamento visuomenės paramą.
bertą Valį. Prieš keletą savai
mas
numatytas
Biudžeto
įsta
rūs išpuoliai asmeniškai prieš
Asmenų apsaugos valdybos
Pažadėjęs jau ateinančią sa tymo pataisose, kurioms vy čių iš jo vardinio ginklo buvo R. Karbauskį, kai kurie abejo
viršininkas Stasys Sabalius, vaitę sukviesti naująjį Seimą
sunkiai sužeistas žmogus.
jeigu R. Paksas taps vyriau pirmojo posėdžio, V. Adamkus riausybė pritarė, ir jos turėtų Pristatydamas Seimui Z. Zam tini žemdirbių renginiai, kurie
nedavė norimų rezultatų ir
sybės vadovu, pasiruošti jo ap padėkojo kadenciją baigian būti pateiktos Seimui.
žickienės
kandidatūrą.
V.
saugai bus lengviau negu per čiam Seimui ir jo pirmininkui
Didžiausia suma trečiadienį Landsbergis sakė. jog ji yra pakenkė Valstiečių partijos
nai. R. Paksas buvo vyriau Vytautui Landsbergiui.
paskirta Lietuvos gyventojų „mūsų ilgametė, nuoširdi dar autoritetui.
sybės vadovu 1999 m. birželio* Vilniaus II apylinkės
Prezidentas sakė. kad per genocido ir rezistencijos tyri buotoja". Jis priminė, jog kan
spalio mėnesiais. Prie R. Pak- ketverius pastaruosius metus mo centrui. 90.000 litų paskir didate 8 metus dirbo Seime. teismas baigė nagrinėti buvu
so šeimos namo Vilniaus An
ta paminklui ..Žuvusiems už Šiuo metu Sveikatos ministe sio Lietuvos valstybinio ko
takalnio rajone yra išlikusios reigūnai. Daugiau problemų, laisvę" užbaigti, pagaminti ir rijos teisės ir personalo depar mercinio banko laikinojo ad
visos pernai įvestos priemones pasak A. Sabaliaus. gali iškilti pastatyti Rokiškio rajone. Pa tamento direktorės pareigas ministratoriaus Gintauto Čia— apšvietimo, stebėjimo ka dėl R. Pakso gyvenimo būdo ir nemunio miestelyje. 50,000 li užimanti Z. Zamžickienė buvo po baudžiamąją bylą. Daugiau
merų laidai — prie kurių pomėgių. R. Paksas yra aukš tų paskirta Pakalnes upes py Aukščiausios tarybos - Atku kaip 6 mln. litų pradanginęs
visiškai nesudėtinga iš naujo tojo pilotažo meistras, be to, limui Rusnės saloje remontuo riamojo Seimo juridinio sky bankininkas išsisuko nuo lais
prijungti įrangą. Nesunku vėl spaudos pranešimais, sute ti. 70.000 litų — nuošliau riaus vyresnioji konsultantė, vės atėmimo bausmės — jam
atgabenti būdelę, kurioje bu mus,
mėgsta ant motociklo žoms, susidariusioms po gam vėliau dirbo Seimo personalo buvo pritaikyta amnestija.
dės viešosios policijos pa pralėkti Vilniaus gatvėmis
I Eita'
tines nelaimes Zarasuose, su- skyriaus vedėja.
.BNS>

Seimą paliekantys valdininkai
gaus 3 mln. litų pašalpų
Vilnius, spalio 12 d. (BNS)
— Kadenciją baigę Seimo na
riai ir A lygio valdininkai gaus
3.773 mln. htų išeitinių kom
pensacijų ir pašalpų.
Po Seimo rinkimų, iš esmės
atnaujinusių parlamento su
dėtį, darbą Seime baigia maž
daug 100 parlamentarų ir 14
valdininkų.
Kaip pranešė
dienraštis
„Respublika", 558,000 litų bus
išmokėta parlamentarų pa
dėjėjams. Su parlamentarais
darbą baigia ir 14 A lygio val
dininkų, dirbusių Seimo pir
mininkų pavaduotojų sekre
torėmis ir padėjėjais.
Daugiausiai išeitinių pašal
pų gaus tie Seimo nariai, ku
rie parlamente dirbo tris ka
dencijas. Pavyzdžiui, parla-

Nr.200
Kaina 50 c.

jai".
A. Čiujev, kalbėdamas
apie būsimąją Lietuvos vy
riausybę, pastebėjo, kad. jo
nuomone, Rolando Pakso ir
Artūro Paulausko vadovau
jamų politinių jėgų koalicija
— šiuo metu Lietuvai geriau
sias variantas.
A. Čiujev teigimu, Seimas
turės naują pirmininką, kuris
neskelbs tokių Rusiją erzi
nančių pareiškimų, kaip kon
servatorių vadovas Vytautas
Landsbergis, o Seimo daugu
ma nepriiminės tokių teisės
aktų, kaip įstatymas, kuriuo
iš Rusijos reikalaujama atly
ginti sovietų okupacijos pada
rytą žalą. Reikalavimas kom
pensuoti žalą, A. Čiujev teigi
mu, dabar „nugrims praeitin".
Birželį Seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo Lietuvos vyriau
sybė įpareigojama siekti iš Ru
sijos okupacijos žalos atlygini
mo.
Praėjusią savaitę pa
skelbta, kad speciali vyriausy
binė komisija sovietų okupaci
jos padarytą žalą įvertino 20
milijardų JAV doleriu.
Šią savaitę Rusijos diploma
tas anonimas pareiškė, kad
Rusijos URM nereaguos į šių
skaičių priėmimą.
„Naujosios politikos" oficia
lusis kandidatas į premjerus,
liberalų vadas Rolandas Pak
sas trečiadienį pareiškė, kad
„klausimą dėl žalos atlyginimo
naujoji vyriausybė svarstys iš
karto, kaip ir kitus neati
dėliotinus klausimus".

Vilniaus universiteto vadove
gali tapti rektoriaus žmona

Vyriausybės r e z e r v o fondas
toliau tuštėja

dovė geriau suprastų ir vyrų,
ir moterų padėtį universitete.
„Kol kas moterys neturi to
vaidmens, kurio seniai nusi
pelnė — jeigu rektore taptų A.
M. Pavilionienė, laimėtų pati
visuomenė", sakė A. Pavilio
nis.
Rektorius pabrėžė kol kas
neketinąs palikti universiteto.
Anot dienraščio, jau prieš
pusmetį R. Pavilionis yra iš
sakęs NS pirmininkui Artū
rui Paulauskui, kad nesutiks
būti eiliniu Seimo nariu, jį
tenkintų tik švietimo ir moks
lo ministro arba Seimo komi
teto pirmininko postai.
Pasak „Lietuvos ryto", di
džiausia kliūtis A. M. Pavilio
nienei užimti šį postą — ne
patvirtintas jos profesorės var
das. Tai gali padaryti tik uni
versiteto taryba. Tačiau rug
sėjį įsigaliojus naujajam Aukš
tojo mokslo įstatymui, senoji
universiteto taryba gali priim
ti tik nereikšmingus sprendi
mus. Naujoji taryba gali būti
sudaroma pagal naująjį uni
versiteto statutą, tačiau jo
projektas dar neparengtas.
Universiteto statutas gali
būti parengtas, tik sulaukus
Konstitucinio teismo sprendi
mo dėl kai kurių Aukštojo
mokslo įstatymo straipsnių.
Anot dienraščio, rimčiau
siais kandidatais į Vilniaus
universiteto rektoriaus postą
yra laikomi Mokslų akademi
jos prezidentas Gediminas
Juodka ir VU Kvantinės elek
tronikos katedros vedėjas Al
gis Piskarskas.

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: Edvardas. Eduar
das.
Mintaras (Mintas*. Nortaute,
Norutis. Venancijus, Vilūne
Spalio 14 d.: šv Kalikstas. For
tūnatą,
Lakstuone.
Mindaugas.
Rimvvde. Vincentas

>

DRAUGAS, 2000 m. spalio 13 d., penktadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ENCIKLOPEDIJA APIE
ETNIKUS IR J U SPORTĄ
AMERIKOJE
EDVARDAS ŠULAITIS
„Encyclopedia of Ethnicity rašiniais ar etniniais pagrin
and Sports in the United dais sudarytų sporto klubų,
States" („Etniškumo ir sporto lygų, institucijų ir individų
Jungtinėse Amerikos Valstijo Amerikos sportui turėjo di
se enciklopedija"), taip vadina džiulį įnašą, mes į šią knygą
si stambi ir brangi knyga, ne tegalime įdėti tik vieną, kitą
seniai pasirodžiusi JAV kny („few dozen") tuziną organiza
cijų bei keletą šimtų asmenų".
gynuose.
Tokiu atveju, sudarytojai bei
Ši daugiau negu 500 pusla
leidėjai
būtų geriau pasielgę,
pių turinti ir 125 dolerius kai
nuojanti knyga apžvelgia įvai jei būtų leidę ne vieną, o du ar
rių tautybių JAV žmones ir jų tris tomus. Tada ši knyga
įnašą į šio krašto sportinį gy būtų buvusi žymiai vertesnė.
venimą. Joje, šalia dešimčių
Tačiau, žinoma, ir dabar ji
įvairių skirtingų tautinių bei yra gera pradžia. O ateityje
rasinių grupių, žvelgiama ir į gal kas nors sumanys papildy
lietuvius, kuriems čia skirta ti šį leidinį ir išleis jau gerokai
maždaug 6 puslapiai.
platesnę enciklopediją. Tik
Pažymėtina, jog šioje encik keista, kad leidėjai sugalvojo
lopedijoje medžiagą apie lietu imti tokią didelę (125 dolerių)
vius bendrai ir apie tris labiau kainą už šį kuklų bandymą.
Čia dar norisi pridėti, jog
pasižymėjusius mūsų sporti
ninkus atskirai pateikia žino vienas iš šios knygos sudary
mas sporto veikėjas ir sporto tojų — Claire Nolte dar 1996
žurnalistas Sigitas Krasaus m. liepos mėnesį kreipėsi į PL
Bendruomenės valdybos narį
kas iš Toronto, Kanadoje.
V.
J. Bieliauską, kviesdamas
Enciklopedija, kurią redaga
joje
bendradarbiauti lietuvius.
vo George B. Kirsch, Othello
Harris ir Claire E. Nolte, ir Tas laiškas vėliau pateko į
išleido Greenwood Publishing Broniaus Nainio rankas, o šis
Group, INC, Westport, Con- jį perdavė Vytautui Grybaus
necticut, pirmą kartą pabandė kui. Tada buvo kontaktuotas
pažvelgti \ įvairių JAV etninių S. Krasauskas, kuris sutiko
grupių bei jų atstovų sporti knygoje bendradarbiauti ir ne
nius pasireiškimus Šiaurės delsdamas pasiuntė medžiagą
apie lietuvius aukščiau minė
Amerikos kontinente.
tam
knygos sudarytojui. Beje,
Tai buvo sudėtingas žygis ir,
pradžioje
buvo numatyta kny
aišku, gal ne toks, kokio patys
gą
pavadinti
kiek kitaip: „Ensudarytojai, na, ir mes, lietu
cyclopedia
of
Ethnic Sports in
viai, laukėme. Be bendro apie
the
United
States"
(JEtnikų
lietuvius ir jų įnašą į JAV
sporto
JAV
enciklopedija").
gyvenimą rašinio, čia telpa
Lietuvius ir jų sportą bei
aprašymai tik apie tris mūsų
sportininkus: tenisininką Vitą sportininkus šioje retoje kny
Gerulaitį, boksininką Jack goje pažymėjęs S. Krasauskas
Sharkey (Juozą Žukauską) ir savo užduotį atliko be prie
futbolo žaidėją John C. Unitą kaišto ir labai suglausta for
(Jonaitį). Čia norėjosi matyti ma sugebėjo daug pasakyti.
bent dar apie tris: tai JAV Jam reikia padėkoti, kad jis
krepšinio rinktinės, laimėju ėmėsi nedėkingo darbo, nes be
sios Berlyno olimpiadoje auk to lietuviai gal iš viso čia ne
so medalius, kapitoną — būtų aprašyti. Šiaip jau var
Frank Lubin, kuris mums ge gu, ar kuris kitas mūsiškis
riau pažįstamas Prano Lubino būtų sutikęs tai padaryti. O
vardu, Ed („Moose") Krause — kad ne viską, ką norėjo, čia
Edvardą Kraučiūną, žinomą buvo galima aprašyti, tai jau
krepšininką ir futbolininką, nėjo kaltė.
vėliau Notre Dame universite
to atletikos direktorių, bei
ILGAUSKAS VĖL
amerikietiško futbolo žymūną
ŽAIDŽIA
Diek Butkis. Žinoma, jų gali 1
Pirmosiose
ikisezoninėse
ma vardinti ir daugiau, ir jie NBA lygos rungtynėse Žydrū
visi galėjo čia būti įamžinti be nas Ilgauskas per 23 žaidimo
jokio paklausimo.
minutes pelnė 5 taškus, atko
Šios enciklopedijos nepilnu- vojo 5 kamuolius, tačiau Clemą pastebėjo ir jos sudaryto velando „Cavaliers" spalio 10
jai, kurie knygos įžangoje pa d. svečiuose 97:101 pralaimėjo
žymėjo: „Kuomet tūkstančiai Detroito „Pistons".

Š i a u r ė s A m e r i k o s iškilieji šauliai p a s i r u o š ę dalyvauti II P a s a u l i o lietuvių sportinio š a u d y m o varžybose, š.m.
spalio 19-22 d. Hamiltono LMŽK „Giedraitis" šaudykloje. Šie š a u l i a i laimėjo medalius a n k s t y v e s n ė s e Pasaulio
lietuvių š a u d y m o varžybose Lietuvoje Iš k.: aukso medalius l a i m ė j ę : A n t a n a s Šimkevičius iš H a m i l t o n o , O n t ,
ir J o n a s Š o s t a k a s iš Detroit, Mich., ir sidabro medalių laimėtojai — Valentinas Mačiulis iš Č i k a g o s , IL, ir Vikto
r a s B a r a n a u s k a s iš St. P e t e r s b u r g , F L .

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTINIO
ŠAUDYMO VARŽYBOS
II Pasaulio lietuvių sportinio
šaudymo varžybos, turėjusios
vykti š.m. rugsėjo 21-24 d.,
Hamiltono Lietuvių medžioto
jų ir žūklautojų klubo „Gied
raitis" šaudykloje, buvo ati
dėtos \ š.m. spalio 19-22 d.
toje pačioje vietoje. Ši nauja
data jau yra galutinai patvir
tinta. Atidėjimas įvyko dėl to,
kad iš Lietuvos atvykstantieji
šauliai nespėjo laiku susitvar
kyti į Kanadą įvažiavimo vizų.
Programoje — stendinio
(Trap) šaudymo varžybos me
džiokliniais šautuvais į skren
dančius taikinius. Anksčiau
numatytos kulkinio šaudymo
(smulkaus kalibro šautuvu ir
pistoletu) varžybos nebus vyk
domos dėl didelių sunkumų
užsieniečiams įsivežti savo
ginklus į Kanadą.
Varžybų tvarkaraštis:
Spalio 19 ir 20 d., nuo 10
v.r. iki 4 v. p.p. — treniruotė.
Spalio 21 d. — Dalyvių re
gistracija — nuo 9 v.r. iki 11
v.r.
Varžybų pradžia: 10 v.r. —
nuo 16 jardų po 100 šūvių.

VII PASAULIO LIETUVIŲ KALNŲ
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS
Kalifornijos Lietuvių sporto
klubas „Banga" rengia pasau
lio lietuvių slidinėtojų suva
žiavimą — iškylą. 2001 m. ko
vo 24-30 d., Mammoth Mountain slidinėjimo kurorte, Kali
fornijoje, JAV.
Lietuvos Kalnų slidinėjimo
federacijos ir ŠALFASS-gos
pritarimu bei pavedimu, šios
iškylos metu bus vykdomos
VII Pasaulio lietuvių kalnų
slidinėjimo varžybos, kurios
numatomos 2001 m. kovo 28
d. Programoje — slalomo ir di
džiojo slalomo rungtys įvairio
se klasėse pagal dalyvių am
žių. Klasių skaičius bei am
žius bus nustatyta vėliau.

VII Pasaulio lietuvių k a l n ų s l i d i n ė j i m o varžybų k o m i t e t o nariai Mammoth kalno v i r š ū n ė j e , 11.053 pėdų
aukštumoje

t

t

1 v. p.p. — „Handicap" p 0
100 šūvių.
Spalio 22 d. — Varžybų
tęsinys: 10 v.r. — nuo 16 jardų
po 100 šūvių.
1 v. p.p. — dubletai.
5 v. p.p. — medalių įteiki
mas.
6 v. p.p. — pabaigtuvės, lau
žas.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šauliai. Iš Lietu
vos atvyksta 8 šauliai. Laukia
ma gausaus dalyvavimo iš
JAV ir Kanados.
Dėl platesnių informacijų —
kreiptis į varžybų vadovą,
ŠALFASS-gos Sporto šaudy
mo k-to pirm. Kazimierą
Deksnį, šiuo adresu:
Kazimieras
Deksnys,
1257 Royal Dr., Burlington,
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel.
905-332-6006; Faksas 905547-5556; E-mail:
kdeksnys@sprint.ca
Papildomas ryšys: Antanas
Šimkevičius-Sims, tel. 705765-6002.
ŠALFASS-gos Sportinio
šaudymo komitetas

*

Visuotinis ŠALFASS-gos su
važiavimas, vykęs 1999 m.
lapkričio 13 d., Clevelande,
principiniai pritarė šių varžy
bų vykdymui ir patvirtino
LSK „Bangą", kaip jų rengėją,
bendradarbiaujant su ŠAL
FASS-gos Slidinėjimo komite
tu.
ŠALFASS-gos Centro valdy
ba, iš savo pusės, tvirtina šių
varžybų organizacinį komi
tetą, kuriam vadovauja Algir
das Šėkas, 20291 Deervale
Lane, Huntington Beach, C A
92646, USA. Telefonas: 714968-8124; Fax 805-527-4675;
E-mail
LTSKISUMMIT2001@AOL.COM
Website:
VVVVVV.LITHUAMAVVEB.
COM/SKISUMMIT
ŠALFASS-gos C. valdybos
įgaliotiniu prie org. k-to yra
ŠALFASS-gos slidinėjimo k-to
vicepirmininkas ir JAV lietu
vių slidinėtojų koordinatorius
Vytenis Čiurlionis, 19755 Upper Terrace Drive, Eud.id, OH
44117, USA. Tel: 216-4811525; Faksas: 216-4^6-8804.
E-mail: vciurlionis@msn.com
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinetojai iš
visų pasaulio kraštų. Dalyvių
skaičius neapribotas.
Tolimesnės informacijos bus
nuolatos skelbiamos.
Daugiau
informacijos?
Kreipkitės į A. Šėką ar V.
Čiurlionį.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba
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„LITUANICA" ĮVEIKĖ „LIONS" 3-1
Iš tolimojo Lake Villa miestelio „Lituanicos" vyrų vienuolikė parsivežė tris taškus. Serbian Center aikštėje praėjusį
sekmadienį, spalio 8 d. įvy
kusioje „Metropolitan" futbolo
lygos pirmenybių šeštojo rato
rungtynėse
lietuviai
nu
skriaudė ukrainiečių „Lions"
futbolininkus 3-1. Tokiu būdu
mūsiškiai šių pirmenybių ru
dens rate dar nepatyrė pra
laimėjimo skonio ir pirmauja
su 5 pergalėmis ir 1 lygiosio
mis, savo sąskr.itoje turėdami
16 taškų.
Sekmadienio susitikime JLituanicos" vyrai aiškiai pirma
vo prieš aikštės šeimininkus.
Jau pirmame kėlinyje Lino Jakulėlo ir Juan Bėruti šūviais
mūsiškiai pirmavo 2-0.
Po pertraukos Laimonas
Bytautas pridėjo dar ir trečiąjį
įvartį, ženklindamas 3-0. Ta
da pergalė buvo užantspau
duota ir laimėtojas buvo aiš
kus.
Gerokai
atjauninta
„Lions" komanda gana smar
kiai kovojo ir stengėsi iki pas
kutinių žaidimo minučių. Mū
siškiams nepavykus išnaudoti
nemažai gražių progų, rungty
nių pabaigoje ukrainiečiai su
gebėjo pelnyti garbės įvartį.
Praėjusį sekmadienį taškus
prarado visos trys komandos,

su kuriomis šį sezoną mūsiškiai
turės
rungtyniauti.
„Rams"
pralaimėjo
prieš
„Zrinski" (0-2); „Centram
Sport" prieš „Pegasus" (0-4).
„Sparta" sužaidė lygiomis (22) su „Highlanders".
Spalio 15 d. 2 vai. p.p. „Li
tuanicos" vyrai savoje aikštėje
Lemonte kovos prieš vokiečių
„Rams" klubo atstovus, kurie
dabartiniu metu nepajėgia su
daryti pajėgesnės komandos.
Priešpaskutinį pirmenybių
susitikimą mūsiškiai žais irgi
aikštėje prie PL centro, Le
monte. Tą sekmadienį mūsiš
kiai „egzaminuos" čekų „Spar
tos" vyrus, kurie yra pajėgūs,
bet įveikiami. Tačiau prieš šią
komandą norint laimėti, jau
reikės sumobilizuoti visas jė
gas.
Spalio 29 d. paskutinėms
pirmenybių rungtynėms „Li
tuanicos" futbolininkams vėl
reikės važiuoti į Lake Villa,
IL, esančią Serbian Center
aikštę. Ten jų lauks „Centram
Sport" komanda, kurios pajė
gumas priklauso nuo tos die
nos žaidėjų formos.
Taigi, šį sezoną yra daug
vilčių mūsiškiams rudens ratą
baigti nenugalėtiems. Jei taip
įvyktų, tai būtų įvykis, kurio
jau neturėta ilgesnį laiką! E, §,

KĄ VEIKIA LIETUVOS KREPŠINIO
RINKTINĖS ŽAIDĖJAI
Sidnėjaus olimpiadoje bron
zos medalius laimėję Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės krep
šininkai jau debiutuoja ir pa
deda laimėti rungtynes įvai
rioms užsienio krepšinio ko
mandoms.
Šarūnas
Jasikevičius,
Lietuvos olimpinės vyrų krep
šinio rinktinės gynėjas, sek
madienį, spalio 8 d. žaidė
„Barselona" klube. Barselonos
krepšininkai po pratęsimo
98:92 nugalėjo „Casademont"
komandą ir pateko į Katalonijos lygos finalą. Jasikevičius
šiose runtynėse buvo rezulta
tyviausias. Jis pelnė 19 taškų,
atliko 13 perdavimų.
„Barselona" komandoje ne
žaidė sužeidimo dar neissiKy-

dęs Artūras Karnišovas.
Saulius Štombergas ir
Mindaugas Timinskas spa
lio 11 d. debiutavo Viktorijos
„Tau Ceramica" (Ispanijos)
klube. Čia Štombergas pelnė
10, o Timinskas — 6 taškus.
Eurelijus Žukauskas spa
lio 6 d. sėkmingai debiutavo
Bolonijos komandoje, Siena
(Italijoje) vykusiose Italijos
vyrų krepšinio Supertaurės
pusfinalio varžybose. Eureli
jus per 27 min. pelnė 15 taškų
ir atkovojo 10 kamuolių.
Mindaugas
Žukauskas
spalio 8 d. Slovėnijos vyrų
krepšinio čempionato antro
rato varžybose, žaisdamas
rungtynes laimėjusios Liublia-

Šaunieji m ū s ų k r e p š i n i n k a i IKI laimėtų
Viduryje — Š a r ū n a s Jasikevičius

finalinių

rungtynių

Sidnėjuje.

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai pnimami
absoliutai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts R d , HicKory Hills. IL
1 mylia į vakarus ntio Hariem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS. M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

nos „Olimpia" komandoje, gra
žiai pasireiškė pelnydamas 11
taškų. Jis pataikė 2 dvitaškius
iš 5, 1 tritaškį iš 3 bei visus
keturis baudų metimus.
LFK „LITUANICOS"
SUKAKTUVINIS
POKYLIS
Dideliais šuoliais
artėja
LFK „Lituanicos" 50-mečio
minėjimo sukaktuvinis poky
lis. Kaip jau anksčiau buvo
rašyta, jis įvyks paskutinį šio
mėnesio šeštadienį, spalio 28ją PL centro didžiojoje salėje.
Lemonte.
Šio pagrindinio jubiliejinio
įvykio pradžia 6:30 v.v. Bus
trumpa oficialioji dalis, orga
nizacijų atstovų sveikinimai,
pasižymėjusiųjų klubo narių
pagerbimas. Po vakarienės
bus šokiai, gros Čikagoje jau
gerai pažįstamas bei mėgia
mas brolių Švabu orkestras.
Pakvietimus (jų kaina 35
dol. asmeniui) į š| neeilinį ren
ginį reikia užsakyti ilgiau ne
delsiant, skambinant Leonui
Juraiciui, tel. 708-532-7526,
arba Laimai Glavinskienei,
tel. 630-323-6302.
Taip pat jau paskutinės die
nos sveikinimams į sukaktu
vinį leidinį, kuris šiemet bus
stambokas. Šiuo reikalu rašyti
jo redaktoriui Edvardui Šulaičiui, 1330 So. 51 Ave., Cicero.
IL 60804, tel. ir faksas 708652-6825.
E. Š.

ŽMONES NORI MATYTI
TEIGIAMUS REZULTATUS
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus kal
ba, pasakyta visuomenei 2000 metų spalio dvyliktą
dieną.
Sekmadienį jūs, pilietės ir
piliečiai, išsirinkote
naują
valstybės parlamentą. Iškėlė
te į Seimą jūsų pasitikėjimą
turinčias politines jėgas ir su
teikėte joms teisę ketverius
metus tvarkyti bendrus krašto
reikalus.
Jūsų pasirinkimas nulėmė
esminį Lietuvos politinio gyve
nimo posūkį. Pirmąsyk po ne
priklausomybės atkūrimo nė
viena iš jums atstovaujančių
partijų neturės parlamentinės
daugumos. Taigi pirmąkart
bus sudaryta išties koalicinė
Vyriausybė. Išvengsime vie
nos partijos dominavimo, ta
čiau susidursime su kitais de
mokratinio gyvenimo išmėgi
nimais, su kitais, ne mažiau
rimtais, sunkumais. Koalicinė
Vyriausybė bus labiau pažei
džiama, galbūt netokia pasto
vi. Todėl jos sėkmė priklausys
nuo partijų sugebėjimo dirbti
kartu — tartis ir susitarti. To
mokytis teks ne tik koalicijos
partneriams, bet ir opozicijai.
Rinkimų kovos baigėsi. Me
tas visoms parlamentinėms
partijoms iš savo kelių sueiti į
vieną Lietuvos vieškelį. Tapti
vieninga Lietuvos komanda ir
siekti bendrų Lietuvos perga
lių. J a u nebėra prasmės gin
čytis, kas bus vertesnis, kas
turėjo nugalėti. Politikoje,
kaip ir krepšinyje, ne visada
laimi labiau patyrę.
Į rinkimus ėjo dvi koalicijos:
formali socialdemokratinė ir
neformali „naujosios politi
kos". Partijų ginčą išsprendėte
jūs, rinkėjai, daugiau balsų
atidavę liberalams ir socialli
beralams. Todėl ir pritariau
šių partijų iniciatyvai pamė
ginti sudaryti vyriausybę. Ma
no žingsnis yra tik atsakymas
į jūsų, piliečiai, išreikštą valią
ir dviejų partijų vadų pri
siimtą atsakomybę. Negaliu ir
nenoriu nei dirbtinai ardyti,
nei dirbtinai sudarinėti koali
cijų. Gerbdami tautos ir par
tijų apsisprendimą, turime
pripažinti akivaizdžią tiesą:
šiandien Lietuva labiau pasiti
ki ne valdžioje buvusiomis, bet
naujomis politinėmis jėgomis.
Joms ir palinkėkime sėkmės
tariantis dėl galimo ministrų
kabineto.
Nuoširdžiai pasveikinau ir
buv. prezidentą Algirdą Bra
zauską bei jo vadovaujamą
kairiųjų partijų sąjungą. Bu
vęs prezidentas nuveikė išties
svarbų darbą, stiprindamas
Lietuvos demokratiją.
Turiu vilties, kad „naujosios
politikos" koalicijai pavyks

konstruktyviai
bendradar
biauti ir su Socialdemokratine
koalicija, ir su Konservatorių
partija. Neatmestina galimy
bė, kad parlamentinių partijų
koalicija gali būti ir platesnė.
Tokia sąjunga, pagrįsta bend
ru įsipareigojimu nacionali
niams interesams, šalies stra
teginiams siekiams, galėtų už
tikrinti būsimai vyriausybei
dar didesnę Seimo ir visuome
nės paramą.
Jau kitą savaitę sukviesiu
naują Lietuvos parlamentą į
pirmąjį posėdį. Seimo ir bū
simos vyriausybės laukiančius
darbus, problemas, kurias tu
rėsime spręsti kartu, norėčiau
šiandien aptarti kiek išsa
miau.
Tačiau visų pirma dėkoju
kadenciją baigiančiam Seimui
ir
pirmininkui
Vytautui
Landsbergiui. Per ketverius
metus sugebėta pasistūmėti
pirmyn einant strategine vals
tybės kryptimi: plėtojant at
virą rinkos ūkį, įsijungiant į
Vakarų šalių ekonominę ir
saugumo erdvę. Vis dėlto Sei
mo darbe būta nesėkmių ir ap
maudžių klaidų. Valdžioje bu
vusios partijos palieka daug
nenuveiktų darbų, nepabaigtų
reformų. Daugelį jų būtina
išmintingai tęsti. Tačiau vien
to per maža. Žmonės nori ma
tyti nebe „reformų reformas",
bet teigiamus jų rezultatus.
Manau, kad naujo Seimo
darbo metai — tai laikas, per
kurį privalome sparčiai eiti į
priekį, išsiveržti iš sąstingio ir
depresijos. Tai laikas esmin
gam krašto Žuoliui — valsty
bės modernizavimui, Lietuvos
įsitvirtinimui Vakarų šalių
bendrijoje. Tai laikas, į kurio
iššūkius pajėgsime atsakyti
remdamiesi nauja veržlia poli
tika.
Realiai vertinu šio parla
mento jėgas, matau ir galin
čias kilti jo veiklos problemas.
Vis dėlto turiu vilties, kad Sei
mas tokios politikos imsis ir
sutelks stiprią komandą jai
įgyvendinti.
Būsima valdanti koalicija
nedelsdama turės sėsti prie
sunkių darbų: reikės ne tik
suderinti skirtingas partijų
nuostatas, bet ir rinkimų pa
žadus su valstybės ekonomi
nėmis išgalėmis bei parengti
vyriausybės programą, ap
svarstyti ir patvirtinti kitų
metų biudžetą.
Iš naujos vyriausybės kartu
su jumis aš reikalausiu kon
krečių įsipareigojimų. Skirda
mas finansų ir ūkio ministrus

BIRUTĖS ODISĖJOS
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE
AURELIJA MITUZIENĖ
Nr.6.
Agentū
ros parengta ataskaita apie
nelegalų valstybinių parkų
kirtimą suerzino medienos
pramonės vadovus. Kai Faith
su indoneziečiu kolega apsi
lankė lentpjūvėje, kuri, jų ži
niomis, užsiiminėjo ir nelega
lia veikla, tik anglės beatodai
riško pasiaukojimo dėka jos
bendradarbis nebuvo nužudy
tas. Nedaug trūko, kad būtų
žuvę abu, bet išgelbėjo indone
ziečių vengimas žudyti mote
ris. Gindama kolegą, Faith
prarado vieną rankos pirštą,
dar neaišku, ar valdys kitus
— taip stipriai išnarinti sąna
riai. Dėl Šio konflikto Didžio
sios Britanijos ambasadorius
apsilankė pas Indonezijos pre
zidentą, bet viskas tuo ir bai
gėsi. Prieš atvykdama dirbti į

Indoneziją, Faith Doherty sep
tynerius metus dirbo Birmo
je, kurioje padėtis buvo tokia
įtempta ir pavojinga, kad mer
gina pasirinko ramesnę vietą
— Kalimantaną...
Birutė jau buvo girdėjusi
apie ankstesnį susirodorojimą
su orangutangų tyrinėtojais
kaimyninėje Sumatros saloje.
Buvo nužudyti keturi gamti
ninkai. Pavyko pabėgti tik
vairuotojui, kuris vėliau pasa
kojo girdėjęs pjaunamų gerk
lių garsus.
Tai, kad padėtis Indonezijoje
įtempta ir pavojus iškilęs vi
siems, trukdantiems niokoti
gamtą, Birutė Galdikas žinojo
dar prieš kelionę, bet tai jos
nesustabdė. Ir dabar ji ramiai
išklauso Davė Currey įspėji
mus bei prašymus būti kiek

norėsiu žinoti kokių priemo
nių bus imtasi siekiant bedar
bių skaičių per ketverius me
tus sumažinti dvigubai. Kas
bus daroma, kad visos biu
džeto lėšos būtų tvarkingiau
surenkamos, o išleidžiamos
tikslingiau ir taupiau, kad pri
vatizavimas būtų sėkmingas
ir kraštui naudingas, kad
valstybė skolintųsi išmintin
gai, o paskolas panaudotų
efektyviai.
Prašysiu aiškių atsakymų:
kada ir kaip bus pertvarkytas
energetikos ūkis, kad elektros
ir dujų tiekimo kainos mažėtų
dėl konkurencijos, o ne dėl
valstybės dotacijų? Kaip bus
sumažinti pradinis įnašas ir
palūkanos, kad paskolą būstui
įsigyti galėtų gauti kuo dau
giau žmonių? Kokiais būdais
bus išplėtoti rinkos santykiai
kaime ir kaip bus užtikrinta
parama tiems kaimo žmo
nėms, kurie nebepajėgia prie
rinkos prisitaikyti?
Buvusios vyriausybės taip ir
nesugebėjo panaikinti „Sod
ros" biudžeto deficito. Naujam
ministrų kabinetui reikės ne
tik ieškoti šaltinių šiam defici
tui padengti, bet ir pertvarky
ti pensijų sistemą. Nes tik to
kiu būdu pensijos ateityje bus
mokamos visos ir laiku, o dir
bantiesiems tenkanti mokes
čių našta bus pakeliama.
Iš vyriausybės lauksiu rea
lių verslo „saulėtekio" ir biu
rokratijos „saulėlydžio" rezul
tatų. Valdžia privalo tarnauti
piliečiams. Lietuvoje žmogus
turi būti ginamas nuo biuro
kratų savivalės, o verslas —
nuo perdėto reglamentavimo.
Neišvengiamai reikės siaurin
ti centrinės valdžios bei apsk
ričių funkcijas ir stiprinti savi
valdą, suteikiant jai kuo di
desnį finansinį savarankišku
mą. Turime pagaliau sukurti
civilinę Vidaus reikalų minis
teriją ir savarankišką, visuo
menei tiesiogiai už savo veiklą
atsakingą Policijos departa
mentą. Valstybei reikalinga
išties nepriklausoma Proku
ratūra. Tokia ji bus tuomet,
kai jos vadovą skirs ne tik Sei
mo dauguma.
Po rinkimų Lietuvai reikės
vyriausybės, kuri ne vien ge
sintų gaisrus, bet ir atsakin
gai projektuotų krašto ateitį.
Būsimas ministrų kabinetas
turės visuomenei ir užsienio
partneriams pateikti aiškią
krašto ekonomikos strategiją
— strategiją atviros Lietuvos,
turinčios patrauklią, skaidrią
ir nuspėjamą verslo aplinką,
mažą biurokratiją, mobilią
darbo rinką.
Mes privalome aiškiai žino
ti, kaip kursime išsilavinusią,
informacinę visuomenę, kaip
plėtosime informacijos tech
nologijomis grindžiamą ekono
miką. Šiuolaikinė valstybė
tarp kitų žmogaus teisių prigalima atsargesnei. Birutė ge
rai žino, ką reiškia pabuvoti
nusikaltėlių rankose — tai pa
tyrė jau prieš dešimtį metų.
Po siaubo nakties ne viena jos
pagalbininkė neatlaikė grasi
nimų ir teroro, palūžo, išsiža
dėjo studijų ir darbo džiung
lėse. Tik Birutė liko ištikima
savo pašaukimui — ji stengia
si išlikti rami ir pasitikėti liki
mu. „Kai patenki į banditų
rankas, reikia sukaupti visą
savo valią, visas jėgas ir mels
tis, kad išliktum gyva ir ne
suluošinta. Gyva ir nesuluo
šinta... Visa kita pasimirs", —
ne pirmą kartą sako ji savo ty
liu ramiu balsu.
Centrinio Kalimantano
sostinėje
Iš Jakartos skrendame Į
Centrinio Kalimantano pro
vincijos sostinę Palangkaraja.
Čia netrukus keisis provinci
jos valdžia — jau paskirti
naujas gubernatorius, vicegubernatorius, tarnybinėse kė
dėse įsitaisys nauji tarnauto
jai.
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Ne visi
visiems

LR garbės konsule Ohio valstijai Ingrida Bublienė apjuosia Ohio guberna
torių Bob Taft tradicine juosta. Stebi: LR Žemės ūkio viceministras Vy
tautas Grušauskas. Š.m. rugsėjo viduryje Ohio valstijos Žemes ūkio de
partamente lankėsi Lietuvos Žemes ūkio ministerijos delegacija. Tai
pirmoji Lietuvos delegacija po šį pavasarį pasirašytos bendradarbiavimo
sutarties su Ohio valstijos Žemes departamentu ir Ohio State universite
to Žemės ūkio fakultetu.

valo užtikrinti kiekvieno pi
liečio teisę į internetą, užtik
rinti visuomenės teisę naudo
tis virtualios rinkos galimy
bėmis. Bent miestų ir mieste
lių viešosiose bibliotekose in
ternetas turi tapti prieinamas
visiems to norintiems žmo
nėms.
Iš būsimos vyriausybės aš
norėsiu išgirsti, kas bus daro
ma, kad artimiausiu metu vie
nu kompiuteriu mokyklose
naudotųsi nebe 75, bet nors 10
mokinių, kad aukštosiose mo
kyklose informacines technolo
gijas studijuojančių skaičius
padvigubėtų, kad šias studijas
baigęs jaunimas galėtų dirbti
ir kurti Lietuvoje.
Kartu su Jumis klausiu bū
simo švietimo ir mokslo mi
nistro, kada bendrojo lavinimo
mokyklose visi mokiniai įgis
ekonominio raštingumo pa
grindus? Kada pagaliau bus
pradėtos
finansuoti
nebe
mokslo institucijos, bet valsty
bei ir visuomenei svarbios
mokslo programos? Kada visi
studentai realiai galės naudo
tis kreditais? Per kokį laiką ir
kokia tvarka bus atnaujinti
vargani mokyklų pastatai?
Būtina Lietuvos moderniza
vimo sąlyga — vakarietiška
mūsų valstybės orientacija.
Neabejoju, kad po Seimo rin
kimų bus išsaugotas šalies
užsienio politikos tęstinumas.
Jau šiandien noriu pabrėžti:
nauja vyriausybė turės pri
siimti tiesioginę atsakomybę
už sėkmingą Lietuvos integra
ciją į Europos Sąjungą ir
NATO, už gerų santykių su
šalies kaimynais palaikymą.
Lietuva privalo jau 2002 me
tais būti pasirengusi tapti
NATO nare. Esu tikras, kad
dėl šio strateginio valstybės
siekio sutars pagrindinės Sei
mo partijos.
Tikiuosi, kad naujo Lietuvos

parlamento darbas bus grin
džiamas skirtingų partijų dia
logu. Kad jis remsis tarpusa
vio pasitikėjimu ir aiškiu su
pratimu: šalyje nėra partijų,
vykdančių kitų valstybių poli
tiką. Mūsų partijos atstovauja
skirtingiems mūsų visuome
nės interesams, skirtingoms
mūsų visuomenės grupėms.
Tad jei susikalba partijos, su
sikalba ir visuomenė. Sutardamos dėl strateginių tautos
tikslų, partijos kloja pamatą
pilietinei santarvei. Santarvei,
kuri būtina mūsų bendram
darbui, mūsų sėkmei. Būtina
Lietuvos pergalėms.
To nuoširdžiai linkiu būsi
miems Seimo nariams. To lin
kiu Jums. pilietės ir piliečiai.

* T a r p t a u t i n i o Rygos-Karaliaučiaus greitkelio Šiaulių-Bubių atkarpos remonto
darbus pradėjo konkursą lai
mėjusios AB ..Šiaulių plentas"
darbininkai. Šio Europos tran
sporto koridoriui priklausan
čio kelio darbams iš ES fondų
bus skirta maždaug trečdalis
lėšų, 25 proc. pinigų teks pa
naudoti iš Lietuvos kelių fon
do sąmatos. Iš viso šio kelio
atkarpos remonto darbai kai
nuos apie 7 mln. litų.
(OM
* Vyriausybė pripažino,
k a d nemokiomis imonėmis
susirūpinama tik tuomet, kai
kyla socialiniai konfliktai.
Nors yra patvirtinta įmonių
gaivinimo programa, jos įgy
vendinimui iki šiol neskirta nė
litO.

(Eita)

* Jungtinių Tautų pre
kybos ir plėtros konferenci
jos duomenimis, pernai tiesio
ginės užsienio investicijos Lie
tuvoje sudarė 486 mln. JAV
dol., Lietuva investavo užsie
nyje 9 mln. JAV dol.
OM

Po II pasaulinio karo pasi
girdo siūlymai, Europą suvie
nyti galbūt Jungtinių Ameri
kos Valstijų pavyzdžiu. Tuo
met išnyktų įvairūs nesutari
mai, palengvėtų prekių ir
žmonių judėjimas, nekliudytų
sienos, kalba, technologijos
stoka ar perteklius... Atrodo,
kad taip būtų sukurtas idea
lus tarpvalstybinio gyvenimo
modelis, kuriuo galėtų di
džiuotis ne tik šio bet ir atei
ties šimtmečių žmogus.
Ilgainiui užuomina darėsi
drąsesnė ir pradėtos diskutuo
ti konkrečios vieningos (arba
— suvienytos; jungtinės) Eu
ropos galimybės, turint min
tyje, kad JAV jau daugiau
kaip du šimtmečius ne tik
sėkmingai tokia vidaus tvarka
remia savo valstybes egzisten
ciją, bet išvysčiusios laisviau
sios ir turtingiausios pasaulio
demokratijos sistemą.
Tačiau jungtinių Europos
valstybių vežimėlio variklis,
atrodo, vis įstringa, susidu
riant su paskirų, ypač mažųjų,
tautų nenoru prarasti savo
identitetą ir likti tik nežymiu
krisleliu didžiųjų masėje. Ži
noma, yra ir išimčių. Tai tau
tos, kurios nevertina savo tau
tinės tapatybės, papročių, se
nųjų kultūros vertybių ir kal
bos. Jos skuba prisitaikyti,
kad neliktų bejėgiškai sto
vinčios modernaus pasaulio
pažangos šalikelėje. Atrodo,
kad į jų būrį žūt būt sprau
džiasi ir Lietuva. Kai kuriems
jos politikams bei šviesuo
liams, persiėmusiems kosmo
politizmo idėjomis, patriotiz
mas yra tarytum keiksmažo
dis, kurį viešai gėda ištarti.
Jiems vis tiek, jeigu gimtoji
kalba bus vis labiau atmiežta
svetimžodžiais (dar geriau
būtų įvesti ne vieną, o dvi ar
net tris valstybines kalbas), o
visa, kas, pagal šimtmečių
tradicijas, buvo laikoma lietu
viška, bus pakeista užsienie
tiškom vertybėm. Tokios nuo
monės yra tautai pavojin
gesnės už visas okupacijas,
kurios stengiasi palenkti žmo
nių valią daugiausia per kūno
kančias ar net mirtį. Kosmo
politizmo idėjos žudo sielą.
Europos vienybės branduo
liu laikoma Europos Sąjunga,
kuriai, tiesa, iki šiol priklauso
tik saujelė šio žemyno valsty
bių, o kitos (jų tarpe ir Lietu
va) nekantriai beldžiasi į ES
duris. Nors ES turi daug savy
bių, kurios randamos ir JAVse, vis tik ji daugiau panaši į
verslo organizaciją. Narės lai
kosi tam tikrų tarptautinio
bendradarbiavimo taisyklių,

Aplankome erdvioje reziden rie kartu su oficialiais parko
Važiuojame į provincijos gucijoje įsikūrusį sostinės merą. prižiūrėtojais rengtų išvykas į bernatūrą. Pirmos naujienos
kuris netrukus užims vicegu- parko teritoriją.
nieko gero nežada — raštas
bernatoriaus postą. Birutei la
bai svarbi vietinės valdžios
moralinė parama. Kad galėtų
netrukdomai dirbti savo darbą
orangutangų tyrimo ir reabi
litacijos centre, pagal vietines
tradicijas už būsimą paramą ji
iš anksto atsilygina tuo pačiu.
Meras pasiūlo apsilankyti jo
žmonos dizainerės kūrinių ir
dajakiškų suvenyrų parduo
tuvėlėje. Čia Birute nuperka
šūsnis audinių, muzikos ins
trumentu vestuviniu papuo
šalų. Jai jų nereikia — gal
kam nors padovanos ar išda
lins. Viskas daroma būsimo
bendradarbiavimo vardan.
Jau prieš keletą mėnesiu B.
G a l d i k a s įteikė t ' u b e r n a ' . u r a ;
prašymą
leisti
ortramz.iot.
patruliavimų
\ a 1s t vbmiame
p a r k e ir p a m ė g i n t i s u . - t a U h t i
nelegalius kirtėjus. T a r p t a u t i 
nis o r a n g u t a n g u fondą- pa
siryžęs finansuoti ir į d a r b i n t i
š i m t ą vietinių gyventoju, ku
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Bindokienė

modeliai
taikytini
kurios palengvina susisie
kimą, eksporto-importo vyks
mą, komunikaciją ir kai ku
rias kitas gyvenimo sritis. Tie
siogiai ES nesikėsina nei į
kultūrines, nei į tautines jai
priklausančių valstybių ver
tybes.
Kaip ..verslo sąjunga 9 , ES
nuo 1991 m. paruošė projektą
įvesti bendrą valiutą visoms
savo narėms ir ilgainiui visai
Europai. Taip gimė vadinama
sis euro. Deja, šis ,,kūdikis"
pasirodė nelabai sveikas nuo
pat pirmųjų savo gyvavimo
dienų. Daugelis net Europos
Sąjungos narių j euro žiūrėjo
labai skeptiškai ir daugiausia
vadovavosi ,,pagyvensim-pamatysim" sąvoka.
Tas bandomasis laikotarptis, atrodo, praėjo ir Danija
pirmoji pasisakė prieš visuo
tinį euro įvedimą. Dabar jau
trys Europos Sąjungos (iš 16;
yra pasisakiusios prieš bendrą
valiutą.(Galbūt tik prieš patį
euro. o tvirtesnis, pastovesnis,
labiau atitinkantis visų porei
kiams piniginis vienetas būtų
priimtinesnis). Tai gerokai su
krėtė suvienytos Europos są
voką, nes bendra valiuta
turėjo būti pirmasis žingsnis į
šio projekto įgyvendinimą. ES
narės atvirai būgštauja, kad
toji ,,vienybė", kurios kai ku
rie Europos vadai taip trokšta,
bus dar sunkiau pasiekiama,
kai į ES įsijungs naujos narės.
Vieningos Europos sąvoka
yra labai patraukli, tačiau ji
turėtų būti statoma ant kitų
pamatų, kaip JAV-ių. Reikia
atsiminti, kad Amerika nie
kuomet nebuvo'^yrenatautė,
vienos rasės valstybė. Nuo pat
šio žemyno atradimo į Ame
riką plaukė įvairių tautybių
žmonės, ieškodami geresnio,
laisvesnio gyvenimo. Pradžioje
jie tenkinosi vieni kažkurios
Europos valstybės kolonistų
statusu, ilgainiui gimė „savos
valstybės idėja", dėl kurios
reikėjo ir kovoti, ir kentėti.
Nuo 1776 m. liepos 4 d. idėja
susiformavo į vienalytę vals
tybę, sudarytą iš tam tikro
skaičiaus (kuris keitėsi ir dar
gali keistis) valstijų. Ji yra
sėkminga daugiausia dėl to.
kad visi gyventojai supranta,
kuo jie vieni nuo kitų skiriasi,
kur jie turi veikti, dirbti kartu
visų gerovei. Tai iš esmės
žmonės (arba jų proseneliai),
jau atsisakę savo kilmės
krašto, todėl jiems lengviau
sukurti kitokią visuomenę, pa
siliekant tas dvasines ver
tybes, kurias paveldėjo iš savo
tautybės šaknų.
kažkur dingęs, niekas nieko
apie jį nežino.
(Bus daugiau)

i. belaisvei orangutangei Soniai uždedamas vystyklas
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SĖKMINGAS JAV LB TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
Pagal Illinois valstijos nuo
status, kur yra registruota
JAV Lietuvių Bendruomene,
jos taryba 'Board of directors)
bent kartą metuose turi su
šaukti susirinkimą, jame at
likti organizacijai reikalingus
sprendimus, priimti JAV LB
valdybos darbų pranešimus,
finansines apyskaitas ir atei
nančių metų sąmatas bei veik
los planus. Šiais metais JAV
LB taryba ir valdyba baigė
trejų metų kadenciją. Vasarą
buvo išrinkta taryba. Suvažia
vime reikėjo išrinkti XVI tary
bos prezidiumą, krašto valdy
bos pirmininką,-kę, garbes
teismą, kontrolės komisiją ir
LR Seimo ir JAV LB komisiją
3 metų kadencijai.
JAV LB tarybos suvažiavi
mas įvyko š.m. rugsėjo 30-spalio 1 d. Hartford, CT.
JAV LB XVI tarybos pirmo
sios sesijos posėdį pradėjo XV
tarybos prezidiumo pirm. Do
natas Skučas. Pagiedojus JAV
ir Lietuvos himną, invokaciją
sukalbėjo vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Pagerbus mirusius
LB narius tylos minute, buvo
pakviestas garbės prezidiu
mas. Jį sudarė: vysk. Paulius
Baltakis. Lietuvos ambasado
rius JAV Stasys Sakalauskas,
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Gediminas
Šerkšnys. Tautos fondo tary
bos vicepirm. Jurgis Valaitis
ir PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas.
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimą, atsiųsta raštu, perskai
tė St. Sakalauskas ir pats pa
sveikinęs sesijos dalyvius.
Sveikinimo žodį tarė Jurgis
Valaitis ir Vyt. Kamantas.
Praėjusio suvažiavimo proto
kolas ir šio darbotvarkė su
mažu papildymu buvo vien
balsiai priimti. Vyko nomina
cijų ir balsų skaičiavimo komi
sijų sudarymas, buv. tarybos
prezidiumo pirmininko Dona
to Skučo pranešimas. Jo pla
tus pranešimas dar prieš se
siją buvo išsiuntinėtas visiems
tarybos nariams, tad papildy
mas žodžiu buvo trumpas, su
padėka kartu dirbusiems pre
zidiumo nariams, ypač sekre
toriui Jonui Karosui.
Sesijos nominacijų komisija
pateikė du sąrašus: Donato
Skučo ir Reginos Narušienės
XVI tarybos prezidiumo rinki
mams Į tarybos prezidiumą
balsų dauguma buvo išrinkti:
pirm. Regina Narušienė, sek
retorės — Birutė Vindašienė
ir Birutė Vilutienė; nariais —
Gediminas Damašius, Bronius
Juodelis ir dr. Petras Kisie
lius. Naujam prezidiumui pe
rėmus sesijos vadovavimą, po
sėdžiai buvo tęsiami.

JAV LB veiklos
pranešimai
Dar prieš XVI tarybos sesiją
Hartford, CT, visi tarybos na
riai paštu gavo kruopščiai pa
ruoštus JAV LB krašto valdy
bos narių pranešimus, iždų fi
nansinę atskaitomybę už 1999
metus ir 2000 m. pirmąjį pus
metį. Buvo gautas ir JAV LB
XV tarybos prezidiumo pirmi
ninko Donato Skučo praneši
mas — veiklos pastabos, už
baigiant 3 m. kadenciją. Pra
nešimus pateikė: K.V. pirmi
ninke Regina Narušienė. vyk
domasis vicepirm. ir Visuome
ninių reikalų tarybos pirm. dr.
Vytautas Bieliauskas. Sociali
nių reikalų tarybos pirm. Bi
rutė Jasaitienė. Kultūros tary
bos pirm. Marija Remiene.
Švietimo tarybos pirm. Regina
Kučienė. Religinių reikalų ta
rybos pirm. sesuo Margarita
Bareikaitė. Ekonominių rei
kalų tarybos pirm. Vytenis
Rasutis, vicepirm. finansams
— iždininkas Ramutis Pliūra,
vicepirm. mokslo reikalams
dr. Vytautas Janušonis, vice
pirm. organizaciniams reika
lams Vytautas Maciūnas, vice
pirm. informacijos reikalams
Jūratė Budrienė, vicepirm.
sporto reikalams Algis Tamo
šiūnas, sekretorė Dalia Badarienė. Jaunimo sąjungos pirm.
Audrius Čižiūnas. XI Tautinių
šokiu šventės atstovė Jūratė
Budrienė ir „Lituanus" admir..
Arvydas Tamulis.
Sesijoje visiems buvo įteikti
labai kru oštūs JAV LB Kont
rolės komisijos tikrinimo ak
tai, visų JAV LB krašto valdy
bai priklausančių iždų. Tikri
nimas buvo atliktas K. k. pir
mininko Juozo Polikaičio ir
Kazio Laukaičio 2000 m. rug
sėjo 26 d. Pagal K K. aktus.
2000.06.30 JAV LB krašto
valdybos
ižduose
buvo
1,092.097.98 dolerių balansas.
Daugiausia šį balansą sudarė
fondai Lietuvos paramai So
cialinių reikalų taryboje.
Sesijoje visiems buvo įteik
tas Liudos Rugienienės pa
ruoštas platus LR Seimo ir
JAV LB atstovų komisijos pra
nešimas, apimantis 1996-2000
metų veiklą.
Ilgiausi pranešimai raštu
116 puslapių) buvo Socialinių
reikalų tarybos, išvysčiusios
labai plačią veiklą su finan
sine pagalba Lietuvai. Joje
yra: pati taryba, Seklyčia, žur
nalas „Pensininkas". „Lietuvos
vaikų viltis", Liet. našlaičių
globos komitetas. ..Vaikai™ ko
mitetas, Lietuvos partizanų
globos fondas ir Marquette
Park Special Service Area
#14. — tarnyba gyventojams.
Visi pranešimai raštu buvo
papildyti, paaiškinti žodžiu se-
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Buvusiai <)vj kadencijas J A V I.B Krašto valdybos pirmininkei Reginai
Narušienei f viduryje užbaigus pareigas, už malonų bendradarbiavimą
dėkoj.i 'iš kaires. Marija Keiniene ir Dalia Badarienė. B Juodelio nuotr.

ELEKTROS
[VEDIMAI-PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR G Y V Y B Ė S D R A U D I M A S .
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai

Naujasis XVI LB tarybos prezidiumas vadovauja posėdžiams tarybos suvažiavime Hartford. CT. Iš kaires: Bro
mus Juodelis, dr. Petras Kisielius, Birute Vindašienė. Birute Vilutienė. pirm. Regina Narušienė.

sijos antrajame posėdyje, at
sakant į tarybos narių klausi
mus bei pageidavimus.
Žodžiu buvo pateiktas Gar
bės teismo pirm. dr. A. Čepulio pranešimas ir PLB valdy
bos pirmininko Vytauto Kamanto pranešimas.
Tarybos komisijų
posėdžiai
JAV LB krašto valdybos na
rių pranešimams raštu ir žo
džiu įvertinti bei finansinių
sąmatų priėmimui buvo iš ta
rybos narių sudarytos eko
nominių, finansų, jaunimo,
kultūros, organizacinių, socia
linių, religinių, švietimo ir vi
suomeninių reikalų komisijos.
Jų atskiri posėdžiai, paruo
šiant rezoliucijas ir rekomen
dacijas tolimesnei krašto val
dybos veiklai, užėmė visą šeš
tadienio popietę. v isų tarybos
komisijų pranešimai ir rezo
liucijos buvo tarybos diskutuo
tos sekmadienio rytiniame po
sėdyje. Kai kurių rezoliucijų
tekstai buvo pataisyti, papil
dyti ar atmesti ir priimti visų
tarybos narių balsavimu. Ta
rybos prezidiumo sekretoria
tas rezoliucijas atskirai pa
skelbs spaudoje.
Šeštadienio vakaras prabė
go, dalyvaujant šv. Mišiose
Hartford lietuvių parapijos
Šv. Trejybės bažnyčioje, kuri
švenčia 100 metų sukaktį,
gausiai dalyvaujant parapijie
čiams, chorui atliekant gies
mes. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė vysk. Paulius
Baltakis. Koncelebravo kun.
Albinas Gurklys ir parapijos
klebonas John Conte.
Po pamokslų Hartford LB
apylinkės valdyba parapijos
salėje suruošė smagų pobūvį
— vaišes, kuriose gausiai da
lyvavo vietiniai bendruomenininkai ir tarybos sesijos daly
viai. Vaišių programai vado
vavo apylinkės pirm. Danutė
Grajauskienė. Programą atli
ko vyrų trio. kurį sudarė Jur
gis Petkaitis — vadovas ir
akompaniatorius. Alfonsas ir
Vytautas Zdaniai. Keletą tau
tinių šokių pašoko trys „Ber
želio" šokėjų poros, vadovau
jant Daliai Dzikienei. Su
skambėjo ir šokių muzika. No
rintieji galėjo suktis valso
takte.

ninkus, kurių sudaryta krašto
valdyba yra pagrindinis JAV
LB veiklos variklis. Iš anksto
kandidatų į k. valdybos pirmi
ninkus nebuvo. Po dviejų ka
dencijų
Regina
Narušienė
kandidatuoti negalėjo ir šiam
postui įpėdinio neparuošė. Pa
galiau sekmadienio ryte buvo
gauta Algimanto Gečio kandi
datūra. Turint vieną kandi
datą, išrinkimas buvo užtik
rintas didele balsų dauguma.
Lengva buvo išrinkti tris
kontroles komisijos narius: Al
gimantą Garsi, Juozą Polikaitį
ir Ireną Veitienę, kadangi tiek
kandidatų ir tebuvo. Penkis
Garbės teismo narius reikėjo
išrinkti iš septynių kandidatų.
Jais tapo Antanas Polikaitis.
dr. Vytautas Bieliauskas. Gin
taras Čepas, dr. Vytautas Ja
nušonis ir Donatas Skučas.
LR Seimo ir JAV LB atsto
vų komisijai buvo devyni kan
didatai. Penki išrinktieji buvo:
Teresė Gečienė, Liuda Rugienienė. Dalia Puškoriene, Gedi
minas Leškys ir Vytautas Vi
dugiris. Naujasis krašto val
dybos pirm. Algimantas Gečys
naujo krašto valdybos sąstato
nepateikė, viso jo neturėda
mas, bet visus kvietė įsijungti
į bendruomeninį darbą centre,
apygardose bei apylinkėse.
Sekmadienio popietės posė
dyje buvo aptarti einamieji
reikalai, priimta bei atmesta
pora rezoliucijų, pasiūlytų pa
vienių tarybos narių. Nenus
tatyta būsimos sesijos vieta
bei data, nes neatsirado sava
norių iš JAV LB apygardų ar
apylinkių. Tą problemą turės
spręsti tarybos prezidiumas.
Užbaigusi kadenciją krašto
valdyboje, pirm. Regina Naru
šienė nuoširdžiai dėkojo vi
siems — visoms krašto valdy
bos nariams-rėms, įteikdama
dr. R. Povilaičio pagamintus
vario-gintaro koplytstulpius.
Valdybos narių vardu Reginai
Narušienei dėkojo Marija Re
miene ir Dalia Badarienė,
įteikdamos rožių puokštę. Bu
vo padėkota ir sesijos rengė
jams.

mosios sesijos suruošimą atli
ko JAV LB CT apygarda su
Hartford LB apylinkės talka.
Sesijoje surašyta ir priimta
nemažai įvairių rezoliucijų.
Jas surašyti yra ne sunku. Jas
įgyvendinti — žymiai sun
kiau.
Bronius J u o d e l i s

* Pajūrio regiono vieš
bučių savininkai daugiau
lėšų investuoja į konferencijų
verslą ir mažesnėmis paslau
gų kainomis tikisi prisivilioti
Lietuvos didmiesčių susiti
kimų, konferencijų organiza
torius. Taip ne sezono metu
verslininkai sėkmingiau užpil
do tuščius viešbučius bei didi
na savo pajamas.
<Eita>

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
Te). (708) 424-8654
(773)581-8654

Window Washers Needed!
40,000 per year We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
havc valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L A . McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Reikalingi dangoraižių langų plovėjai!
Turi būti patyrę. Darbas visus metus, S100
+ į dieną Atvykite šiandien ir galite pradėti
dirbti rytoj. Reikalingi taip pat paprastų
langų plovėjai. Patirtis nebūtina. Reikalingas
automobilis. Galite pradeū dirbti rytoj 1989
University Ln. Unit F. Lisle, IL 60532, tei.
630-134-7030.

Parduodami baldai: sofos,
komodos, salono staliukai ir
pan. Tel. 773-741-0720.
Skambinti
|
nuo 5 v.p.p. iki 9 v.v. *

GREIT PARDUODA
S j į RE/MAX
y REALTORS
OFK.imi SM • S95»
HOME (701) 425 • 71M
HOOL [7731 S9M205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• P e r k a m e ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Nevv Vision
Bus.: 708-361-0800
VoiceMai: 773*54-7820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo ! 98f3 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Lakevievv Spa
ieško masažisčių nuo 18 iki
30 m. Tel. 630-582-7421,
Nicole, nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

Tai - Jusu laikraštis
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PLB X seimo metu. rugpjūčio 17 d., svarstytos švietimo klausimais. Iš kairės: Juozas Polikaitis, Regina
Kučienė, Alfonsas Rudys. Andrius Šmitas, Aldona Treija. Viktoro Kučo nuotrauka.

TAUTIŠKUMO ŽIDINYS VILNIAUS
MIESTE
Prabėgo vasara, pasibaigė
moksleivių atostogos, pilnos
malonių kelionių, stovyklų
prisiminimų, ir prasidėjo nau
ji mokslo metai. Mokslo metų
pradžia, išskyrus mūsų gyve
namame krašte, yra rugsėjo 1
d. Daugelis lituanistinių mo
kyklų JA Valstijose švenčia
50-ąjį. o už LR ribų veikian
čios lietuviškos mokyklos —
dešimtmetį. Viena jų yra -Lie
tuvių namai" Vilniuje, kurion
mokytis suvažiuoja tremtinių
vaikaičiai iš Rytų. „Lietuvių
namuose" mokomasi pagal
Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų ugdymo pianus ir
programas. Be to. 8 valandos
savaitėje yra skiriamos papil
domam lietuvių kalbos tobuli
nimui. Visos disciplinos mo-

kykloje dėstomos lietuvių kal
ba, išskyrus užsienio kalbas.
Mokytojai lituanistai susi
duria su didele problema —
kaip išdėstyti sisteminį lietu
vių kalbos kursą, kai beveik
visų mokinių, besimokančių
vienoje klasėje, kalbos žinių
lygis yra skirtingas: naujai
pirmus metus atvykę mokytis
visai nemoka nei kalbėti, nei
Pirmoji naujos JAV LB XVI
rašyti lietuviškai, o kiti jau
tarybos sesija praėjo sklan
mokosi antrus ar trečius me
džiai ir savo programą atliko
tus. Todėl klasėje mokoma
gerai. Tarybos buv. prezidiu
grupėmis pagal mokinių žinių
mo pirm. Donatas Skučas ir
lygį. Mokomasi net iš skir
sekretorius Jonas Karosas ge
tingų vadovėlių ir kreipiamas
rai atliko sesijos organizacinį
Nauja vadovybė
individualus dėmesys atski
paruošimą ir narių į sesiją
riems mokiniams. Pirmus me
Visą šeštadienį klausinėjo sukvietimą. Sesijoje dalyvavo
tus besimokantiems moki
me viens kitą, kas kandida 74 nuošimčiai visų tarybos na
niams, kurie atvyksta visai
tuoja į krašto valdybos pirmi- rių. Techninį XVI tarybos pir
nemokėdami lietuvių kalbos.
tenka daugiau padirbėti, kad
kuo greičiau pasivytų savo
klasės draugus. Mokiniai nori
ir stengiasi mokytis. Jie prati
nami deklamuoti, dainuoti ir
net kurti eilėraščius.
„Lietuvių namams" jau 10
metų vadovauja pedagogas Al
fonsas Rudys ir pasišventusių
mokytojų kolektyvas, kurių
tikslas — padėti vaikams iš
mokti ir pamilti kalbą, per lie
tuvišką žodį suvokti Lietuvos
praeitį. Kai kurie mokiniai,
baigę „Lietuvių namų" mo
kyklą, savo tolimesnį gyveni
mą kuria Lietuvoje.
PLB Švietimo komisija yra
įpareigota rūpintis ir bendrau
JAV I,B XVI tarybos pirmosios sesijos garbes prezidiumas Iš kaires: vysk Paulius Baltakis, OFM. LR ambasa ti su kitų kraštų, priklausan
dorius JAV Stasys Sakalauskas. L R ambasadorius Jungtinėse Tautose Gediminas Šerkšnys. Tautos fondo ta čių Pasaulio Lietuvių Bend
rybos vicepirm. Jurgis Valaitis ir PLB pirm. Vytautas Kamantas Br Juodelio nuotrauka
ruomenei, lituanistinėmis mo

kyklomis. Pedagogas Alfonsas
Rudys dalyvavo PLB X seimo
metu
vykusiose
švietimo
svarstybose. Mokyklos 10-mecio proga PLB Švietimo komi
sijos pirmininkė Regina Ku
čienė pasveikino direktorių ir
mokytojus bei padėkojo, kad
lietuviško žodžio moko toli
nuo Lietuvos gimusį jauni
mą. Direktoriui A. Rudžiui
įteikė sveikinimą ir finansinę
paramą mokyklai.
Regina Kučienė

NAUJOJ1JAV LB
KRAŠTO VALDYBA IR
TARYBA
Š.m. rugsėjo 30 d. Hartford,
CT, XVI JAV Lietuvių Ben
druomenės tarybos pirmame
metiniame suvažiavime buvo
išrinktas XVI tarybos prezi
diumas. Pirmininke išrinkta
Regina Narušienė, nariai —
dr. Petras Kisielius. Bronius
Juodelis, Gediminas Dama
šius, sekretorės — Birutė Vi
lutienė ir Birutė Vindašienė.
JAV LB taryba yra JAV LB
vyriausias organas, kuris nus
tato JAV Lietuvių Bendruo
menes veiklos kryptį ir būdus.
Taryba ir jos prezidiumas ren
kami trejiems metams; 66 ta
rybos narius renka JAV LB.
Spalio 1 d. CVI JAV LB ta
ryba Krašto valdybos pirmi
ninku be opozicijos išrinko Al
gimantą Gečį. Jis pareigas
perims gruodžio mėnesį. JAV
LB Krašto valdyba yra JAV
Lietuvių Bendruomenės vyk
domasis organas, renkamas
trejiems metams, dnform.)
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GRŪTO PARKAS
Skaitau spaudoje apie Grūto
parką. Vieni rašo — „gerbiam
komunistus", kiti — „tai yra
istorija". Kodėl žydai nuolat
kalba apie holokaustą, kodėl
mes turime tylėti, kas mums
skauda? Kadangi esu iš tų,
kurie kalba tik pamatę ar per
skaitę, ir šį kartą nežinojau,
ar aš už Grūto parką, ar
prieš? Tuo labiau, kad per
PLB seimą buvo iškeltas Grū
to parko klausimas. Didžiuma
salės suūžė, subangavo, bet,
kai pirmininkaujantis užklau
sė, kiek iš esančių (daugiau
kaip šimto žmonių) buvo ir
mate, kas ten yra, pakilo vos
4-5 rankos. Ir vėl — smer
kiam, ko nematėm ir apie ką
mažai žinom. Susiradusi vai
ruotoją patraukiau vieną lais
vą sekmadienį pažiūrėti tų
„balvonų". Kelias tolokas ir
gana klaidus. Suradom. Gana
didelis žemes plotas, nemažas
pušynas ir išvedžioti takai.
Mus pasitiko didžiulė stovyk
la, kuri man nieko nesakė, to
liau — Melnikaitė su šautuvu,
na, ir eini. beskaitydamas iš
Genocido archyvo paimtas ži
nias: kur gimė, kur mokėsi,
kokias komunizmo mokyklas
baigė, kiek žmonių išžudė,
kiek ir kur ištrėmė. Niekad
nežinojau, kad tiek suvalkie
čių buvo raudonų, kad tiek

prisidėjo prie savo tautiečių
- , < • J
naikinimo... Būtų gaila, jei jie
ir jų „žygdarbiai" būtų užmirš
ti.
Gan šiurpų vaizdą duoda
^* ^^^^^M^S:
Mirė 2000 m. spalio 11d., sulaukusi 83 metų Gyveno
KL
pilnas griovys vandens, už jo
Worth, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette Parko
— spygliuota tvora ir sargybi
apylinkėje. Gimė Čikagoje.
f
nių bokštai. Tiesa, jie nėra to
Nuliūdę liko: pusbroliai, pusseserės ir kiti giminės.
kio didumo, kaip buvo tik
Velionė buvo duktė a.a. Justino ir a.a. Margaret
rovėje, bet vaizdą galima su
Norkutės Barsney.
sidaryti. Skaičiau, kad pla
A.a. Ann pašarvota penktadienį, spalio 13 d. nuo 6
nuojama statyti geležinkeliu
v.p.p. iki9v.v. Palos- Gaidas laidotuvių namuose, 11028
ką su vielom dengtais vagonų
S. Southwest Hwy., Palos Hills, IL.
langeliais išvežtųjų prisimini
Laidotuvės spalio 14 d., šeštadienį, po 11 vai. ryto
mui. Jei tai tikrai bus įvykdy
šv. Mišių Our Lady of the Ridge bažnyčioje Šv.
ta, mūsų jaunimas galės su
Kazimiero lietuvių kapinėse.
sidaryti gan neblogą istorinį
Nuliūdę giminės.
vaizdą apie vežimus, apie
tuos, kurie tuos vežimus vyk
Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.
dė ir apie tuos „balvonus", ku
rie įsakinėjo žudyti ir vežti.
Aprašymai yra lietuvių, anglų
ir rusų kalbomis. Visos žinios
...
imtos iš Genocido archyvų.
Losangelietis Vytautas Vidugiris, grįžęs iš PLB seimo Vilniuje, LR Seimo ir Vilniuje vykusių JAV LB atstovų
Tai yra istorija, kurios pėd komisijos posėdžių, rugsėjo 1-7 d. dalyvavo 82-me American Legion konvencijoje Milvvaukee, WI, kaip vienas
sakų neužtrinsi. Ar norim ar Kalifornijos atstovų. Iš kairės: James Laracy, apygardos viršininkas, Heather French, ,,Miss America 2000",
nenorim, šie žmonės dalyvavo kuri buvo legiono pagerbta už atliktus darbus, padedant veteranams išlaikyti jų uždirbtas privilegijas, Amerikos
Mirė 2000 m. spalio 12 d., sulaukusi 84 metų.
mūsų krašto istorijos kūrime, legiono visose JAV-se viršininkas Alan Lance ir Vytautas Vidugiris.
Gyveno Munster, IN. Gimė Lietuvoje. Amerikoje
tad argi ne geriau mums pa
išgyveno 51 metus.
tiems kalbėti apie save, o ne
Faustas Strolia. Matėm sce
Nuliūdę liko: sūnus Raimundas, marti Birutė, anūkai
palikti „dlugošams" ar „Lownoje prie pianino.
Gintaras ir Audra.
menskiams" kalbėti apie mus.
Labai malonu, kad jis muzi
Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, East Chi
INFORMUOKIME JAV
tartis su Vatikanu.
Siūlau nešūkauti ir nedau
kos, dainų nepalieka. Tad šios
cago, IN, apylinkei.
ĮSTATYMŲ LEIDĖJUS
Rašoma, kad sutartys page sukakties proga ir noriu muz.
žyti tų labai mums neken
A.a. Elena pašarvota penktadienį, spalio 13 d., nuo 2
rins abiejų šalių bendradar F. Stroliai palinkėti geros
čiamų veidų ir statulų, bet nu
iki
4 v.v. Burns-Kish laidojimo namuose, Munster, IN.
Pasibaigė rinkimų šurmulys biavimą, ugdant Lietuvos gy
ryti kaip kartų pipirą.
sveikatos,
pasisekimo
kūrybo
Atsisveikinimas
7 vai. vakaro.
Lietuvoje, bet mes neturime
Birutė Kožicienė užmiršti rinkimų, lapkričio ventojų moralines vertybes. je, ilgiausių metų ir Dievo pa
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 14 d. Iš laidojimo
Tačiau lieka neaišku, apie
namų 10 vai. ryto Velionė bus atlydėta į St. James, Highmėnesį įvyksiančių Jungti kokias moralines vertybes abi laimos visuose jo darbuose!
Grožvyda
Giedraitytė
land, IN, bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos
PRIEŠ SEIMO RINKIMUS ARBA
nėse Amerikos Valstijose. Sių pusės kalbėjo, ar lietuvių vi
Chicago,
IL
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Elena bus palaidota
rinkimų metu bus perrenka suomenė yra jas apsvarsčiusi
POKALBIAI SU TIKRU DRAUGU
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
mas vienas trečdalis senatorių ir linkusi jas įsisavinti, ir ko
TIESA YRA TOKIA
Šiomis dienomis aš esu ku
Dabar mūsų svarbiausia te ir kongresmenų.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
kiu būdu bus stengiamasi jas
pinas energijos, jaunatviško ma yra Seimo rinkimai Lietu
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Lietuva stengiasi patekti į
J)raugo" 2000 m. spalio 6 d.
optimizmo ir nelinkęs į depre- voje. Paklausiau, už kurią NATO, kartu su kitomis Balti ugdyti.
Nuliūdę: s ū n u s , marti i r a n ū k a i .
Kelia neaiškumų ir teiginys, straipsnyje „Vertiname atlik
siją.Peržengęs pusšimtį aš tu partiją jis žada balsuoti. Nu jos valstybėmis nori iš JAV
kad
sutartys
įtvirtina
valsty
tus darbus" (autorė Marija Re
riu ^ tikrą draugą. Tai labai stebau, kai, net nesuabejojęs, gauti 20 mln. dol. paramą, yra
Laidotuvių direkt. Kevin Kish. Tel. 219-836-5000.
naudinga ir malonu — nerei atsakė balsuosiąs už Paulaus ir kitų reikalų. Norint padėti bės bei katalikų bažnyčios ne inienė) apie PLA (Pasaulio lie
kia eiti į barus, kad galėtum ko kairiuosius ir patarė man šiuose reikaluose, reikia dėti priklausomybės ir autonomiš tuvių archyvą), esantį Jauni
kumo principą. Ar nereikėjo mo centre ir tvarkomą Litua
išsipasakoti ' barmenui apie tą patį daryti.
visas pastangas, kad JAV se
savo vargus, arba gadinti svei
Kodėl, klausiu — juk Pau natoriai ir kongresmenai būtų sakyti, kad jos įtvirtina ne ne nistikos tyrimo ir studijų cent
katą, geriant „Bobelinę". Ne lausko beveik nepažįstame, informuoti apie Lietuvą ir jos priklausomybės ir autonomiš ro, rašoma: „Yra žinių, kad
kumo principą, o principus daiktai nėra saugūs. Kas įei
reikia ir psichologų, kurių pa neteko girdėti, kad būtų ką istoriją.
(nes tos sąvokos nėra tapa na, išeina, ką išsineša". Netie
slaugos gerokai kainuoja. Visa nors gera, kaip generalinis
Štai „Draugo" knygynėlyje
tai man atstoja naujasis drau prokuroras ar politikas nuvei nusipirkau anglų kalba iš čios)? O gal tai reiškia, kad sa. Jau daugiau kaip 20 metų
gas.
kęs, tad kodėl turėtume juo leistą leidinėlį „Vilniaus pilys" valstybė ir bažnyčia yra ne 2-3 kartus savaitėje būnu Jau
Mano draugo vardas yra pasitikėti? Mano pašnekovas (The castles of Vilnius). Jis la priklausomos viena nuo kitos, nimo centre, puikiai žinau,
..Junior" ir lietuviškai aš jį va- nieko neatsakė — tikriausiai bai atidžiai parengtas ir gra ar kad bažnyčia Lietuvoje yra kaip PLA archyvas tvarko
dinu-Junijoru. Jis giriasi, kad galvojo, kad aš jau pasenęs, žiai iliustruotas ir supažin autonominė institucija?
mas. Net mes, nuolatiniai dar
Pagaliau pranešama, kad buotojai, be archyvo direkto
jo tėvai buvo tikri lietuviai ir tad nenorėjo manęs įžeisti, dina angliškai kalbantį as
nesupranta, kodėl jam davė išklodamas teisybę. O aš gal menį su Vilniaus istorija, Lie sutartys sudaro sąlygas kata rės Skirmantės Miglinienės
anglišką vardą. Junijoras yra voju, kad jaunam ir dar ne tuvos valstybingumu (maž likiškam ugdymui, užtikrina leidimo negalime į archyvą
jaunas, bet baigęs mokslus ir Lietuvoje gyvenančiam žmo daug 800 metų), su šią istoriją pagarbą religiniams įsitikini įeiti. Raktai yra tik jos žinioje.
protingas. Rytais beveik kas gui iš tiesų nelengva susigau liudijančios dinastijos atsto mams, simboliams bei verty Norėdami pasidaryti kokio da
dien mes einame pasivaikš dyti, kas tikras pinigas, o kas vais, besiilsinčiais Vilniaus bėms ir leidžia šventajam Sos lyko kopiją, pasiimdami tu
čioti. Mano draugas maloniai juo tik dedasi.
Arkikatedros Bazilikos krip tui skirti ordinarą-vyskupą, rime pasirašyti ir panaudoję
sveikinasi su kaimynais ir
Gal Junijoras yra apsime tose. Kai amerikiečiai perskai kuris rūpinsis karių sielova tuoj jai grąžinti.
praeiviais, o jaunoms ponioms tėlis, ir net negryno kraujo lie to šį leidinėlį, nustemba, kad da. Visa tai perskaičius, imi
Jokios knygos ar bet kokia
kartais susigundo ir ranką tuvis? Juk jis yra tamsių Lietuva jau viduramžiais tu galvoti: ar tik nebus mūsų val archyvinė medžiaga niekam iš
pabučiuoti. Jis elgiasi kaip bruožų ir ūsai juodi. Tačiau rėjo tokią aukštą kultūrą, džia įbridusi, kur valdžioms archyvo neduodama. Iš Peda
bristi pavojinga, ir ar nepada
tikras inteligentas, manytum, irgi nieko nesakau. Visi mes meną bei architektūrą.
goginio lituanistikos instituto
rė ji per daug įsipareigojimų?
kad jis Smetonos laikais bai savo tiesas turime atrasti pa
JAV Kongreso supažindi Ar turės dabar valdžia, būda bibliotekos pagal griežtai nu
gęs paskutinę Kauno Karo tys. Suprantama, draugo pata
statytą tvarką duodamos pa
nimui reikėtų apie 500 leidi
akademijos laidą.
rimo neklausysiu ir balsuosiu nukų. Pasikalbėjus su leidėju ma nešališka, sudaryti sąly skaityti knygos.
gas ir protestantiškam bei
iškeliavus į Amžinybę, dukrą NIJOLĘ, mūsų mielą
Pasivaikščiojimas mudu nu už konservatorius, tik iš Edmundu Kulikausku, leidi
Stasė Petersonienė
stačiatikiškam ugdymui? Ar
brauksiu
pirmą
pavardę
sąra
teikia apmąstymams ir disku
draugę, jos vyrądr. ROMUALDĄ KAŠUBĄ, dukraites
Pedagoginio lituanistikos
nukus tikriausiai galima būtų gali valdžia pagarbą simbo
sijoms įvairiomis temomis (iš še, Pirmininko, ir įrašysiu gauti savikaina.
instituto
direktorė
dr. VIDĄ KAŠUBAJTĘ bei DALIĄ su vyru MARK
liams ir vertybėms užtikrinti,
tikrųjų kalbu daugiausia aš, o Premjero. Nesupraskite ma
Lituanistikos
tyrimo
ir
Įdomu, kaip į tai pažiūrėtų kai žmonės kvėpuoja žodžio
METZGER atsiskyrimo valandoje nuoširdžiai
Junijoras klausosi). Kai pasa nęs blogai, aš Pirmininką ger JAV organizacijos - JAV
studijų centro tarybos narė
laisve?
Ir
ar
būtinos
tarpvals
užjaučiame.
kiau jam, kad planuoju šiuos biu, bet manau, jau atėjo lai Krašto Lietuvių
Bendruo tybinės sutartys (pirma su
pokalbius pasiųsti į spaudą, kas užleisti vietą jaunes menė, ALTAS ir kt. Siūlyčiau
Algirdas, Raminta, Dalia, Tomas ir Paulius
Lenkija, o dabar su Vatika
Junijoras nebuvo per daug en niems.
* JAV bendrovės „WilMarchertai
pagalvoti, kaip šį leidinėlį ga nu), kada rūpiniesi savo pi
tuziastingas. Kad valdytum
Mudu šį pokalbį turime lima būtų asmeniškai įteikti liečių teisėmis ar savo karių liams International" saldo
plunksną, kaip žurnalistas iš baigti, nes einame sėsti prie JAV senatoriams ir kongresTeodoras ir Ritonė Rudaičiai
mos ..Mažeikių naftos" derybų
sielovada?
Miestelio ar poetas ir eseistas kompiuterio paskaityti lietu menams. Senatorius Durbin ir
dėl ilgalaikio bendradarbiavi
Stebėtina, kad tokie nepa mo su Rusijos susivienijimu
iš Santa Monica, tada visi re viškos bulvarinės spaudos. kongresmenas Shimkus tik
daktoriai įdomautųsi. sako Mes norėtume skaityti padorų riausiai neatsisakytų mums prastai svarbūs klausimai ne ..LUKoil" baigtis lieka neaiš
buvo spaudoje diskutuojami, ki, nes pusės nesusitaria dėl
Jis. Aš sutikau su savo draugo laikraštį kaip „Draugą", bet padėti.
galutiniams susitarimams be
nuomone, bet pridėjau, kad tokių dienraščių Lietuvoje
Nedidelės išlaidos gali at siruošiant, ir kad jie nėra iš premijų už tiekiamą naftą, ne
žmogus neužgimsta poetu, rei nėra.
realių naftos tiekimų, didelių
nešti didelių rezultatų ir Lie
kia kur nors pradėti.
. Junijoro Draugas tuvą priartinti prie NATO aiškinami, sutartis pasirašius. „LUKoil" „apetitų" ir norimų
Leonas Sabaliūnas gauti lengvatų. „LUKoil" tai
durų!
Ann Arbor, MI kiklyje — 40 proc. (112 mln.
mirus, liūdesyje likusias dukras JŪRATĘ ir DALIĄ
Algis Liepinaitis
Lt
per
metus)
planuojamo
su šeimomis bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame
Čikaga, IL
bendros „Mažeikių naftos" ir
ir kartu liūdime.
..LUKoil" veiklos grynojo pel
JAU 50!
SUTARTYS KELIA
no. Per metus bendras projek
Laima Jucaitiene ir šeima
ABEJONES
Greitai bėga dienos, metai. tas turėtų duoti apie 280 mln.
'Eitai
Dažnokai pasitaiko, kad Negaliu laukti kitų, kai ką Lt pelno.
laikrašty spausdinamos žinios prisiminus iš senesnių laikų.
skaitytojus tik pusiau infor
Juk visi gerai pažįstame
muoja Straipsniai sako. bet muz. F. Strolią. Jis yra visų
ne iki galo pasako. Taip kar gerbiamas ir laukiamas. Vis
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
tais atsitinka dėl to, kad lietuviška daina, muzika džiu
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
spausdinamos kurios vienos gina mus lietuvius, o ir kitus.
agentūros pateiktos žinios, Jis vis prie pianino.
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
vengiant jų išaiškinimo, ko
1950 metais Vokietijoje,
(773) 847-7747
mentavimo ar kitais šalti VVehnen lageryje, lietuviai su
Stephen M. Oksas, PreSidenl
niais grįsto papildymo. Taip ruošė literatūros ir muzikos
yra ir su rugsėjo 19 d. pra vakarą. Programos atlikėjų
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
Oficialus Europos centras Lietuvoje. J. Tamulaicio nuotrauka
nešimu apie tris Lietuvos su t a r p e t a d a buvo ir j;mn;i>
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A. t A.
ANN BARSNEY
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A. t A.

ELENA PEČIULIENĖ

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

A. t A.
GABRIELIUI VIDMANTUI
mirus, likusiai žmonai MIKALINAI,
dukrai INAI GVILDIENEI, sūnui
GENIUI VIDMANTUI ir giminėms
reiškiame gilią užuojautą.

Pranas ir Gražina Bilėnai

A. t A.

ELENAI MEKIENEI

A.tA.

JUZYTEI ORANTIENEI

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

'

DRAUGAS, 2000 m. spalio 13 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Illinois lietuvių respublikonų gegužinėje š.m. rugpjūčio 27 d. Lemonte. Iš
kaires: Respublikonų lygos pirm. Anatolijus Milūnas, Kongreso nare Judy
Biggert. Baltic Caucus nare, artimai dirbanti su atstovu Shimkum. ir
Pranas Jurkus. Vytauto Jasineviėiaus nuotrauka

Ateitininkų šalpos fondo
metinė vakarienė Ateitinin
kų namuose. Lemonte. vyks
Ateities savaitgalio metu —
šeštadienį, spalio 28 d. Pra
džia 6 vai. vak. Vakarienė
ruošiama ateitininkiškai veik
lai paremti. Visi ateitininkai
ir ją draugai kviečiami daly
vauti. Apie dalyvavimą pra
neškite dr. Aldonai Juozevidenei, tel. 708-499-2447.
Šv. Kazimiero lietuvių
kapinių sklypų savininkų
metinis susirinkimas sek
madienį, spalio 22 d.. 2 vai.
p.p. vyks Western Ave. ir 55
gatvių sankryžoje esančio Gage Park Fieldhouse didž. salė
je. Bus svarstomi visiems
rūpimi šių kapinių reikalai.
Vyks ir naujos valdybos rinki
mai. Visuomenė kviečiama
jausti pareigą šiame susirin
kime dalyvauti

ALRK moterų sąjungos 3
kuopa šaukia narių susirinki
mą, kuris įvyks spalio 14 d.,
šeštadienį, 3 vai.p.p. Marųuette Parke, parapijos salėje.

Atvirų durų diena \Graduate Open House) katalikiška
me Lewis universitete ruošia
ma spalio 19 d., ketvirtadienį,
nuo 5 iki 7 val.v. Romeoville
centre. Savo skyrius universi
tetas turi ir Oak Brook,
Schaumburg bei Hickory Hills
rajonuose. Informacija tel. 1800-897-9000 arba „Interne
te": www.lewisu.edu

Saint Xavier universite
to, seniausio Čikagos katali
kiško universiteto, atvirų du
rų diena vyks spalio 29 d. 12
vai. pagrindiniame pastate,
3700 W. 103rd Street, Chicago, IL 60655. Informacija tel.
773-298-3050 arba „Interne
Meno mokyklėlėje, vei te": www.sxu.edu
kiančioje šeštadieniais Jauni
mo centre, priimami mokslei
viai į baleto bei sportiniųVis labiau populiaria Či
pramoginių šokių klasę. Dar
mokoma dailės (yra dvi klasės kagos įžymybe tampa Buc- tuoj po lituanistinės mokyk kingham fontanas, besipui
los pamokų - 1:20 vai.p.p., ki kuojantis Grant Parke netoli
ta pamoka - 2:10 vai.p.p.), nuo Michigan ežero. Šis sta
mokoma skambinti kanklė tinys, labdaringosios Kate
mis. Pamokos vyksta po litua Buckingham užsakytas savo
nistinės mokyklos pamokų. velionio brolio atminimui, bu
Nuo spalio 14 d. pradės savo vo užbaigtas 1927-aisiais ir
veiklą dramos skyrius. Į jį pri tuo metu iškilo kaip pats di
imami įvairaus amžiaus mok džiausias dekoratyvinis fonta
sleiviai. Su būsimais aktoriais nas pasaulyje. Jis pasižymėjo
dirbs aktorė Apolonija Stepo išradingu įvairiausių šviesų
navičienė. Pamoka prasidės 3 apšvietimu, sudėtinga mecha
vai.p.p. Kviečiame tėvelius at nine sistema ir konstrukcijo
vesti savo vaikus į meno mo mis. Net ir dabar, praėjus
kyklėlę. Su vaikais dirba spe daugiau kaip 70 metų. šis Či
cialistai,
profesiją
įgiję kagos fontanas laikomas vie
Lietuvos aukštosiose mokyk nu gražiausių fontanų Ameri
koje. Pagal fontano architekto
lose.
Edward H. Bennett projektą Lietuvių operos metinis fontanas - 25 pėdų aukščio,
pokylis rengiamas lapkričio tačiau, kai veikia vandens
18 d., šeštadienį, Jaunimo srovės, jos šauna į viršų net
150 pėdų. Fontano puošybos
centre. 6:30 val.v. - pabend
elementai - vandens augalų ir
ravimas. 7:30 val.v. - vakarie
gyventojų motyvai. Sutemus
nė, šokiams gros Algimanto
fontaną Čikagos centre jau
Barniškio orkestras, 10:30
kiai apšviečia 84 prožektoriai
val.v. - laimingųjų bilietų ir 560 lempų. Šis originalusis
traukimas. Vietas užsisakykite, statinys paskutinį kartą buvo
skambindami Jurgiui Vidžiū atnaujintas 1994 metais.
nui tel. 773-767-5609.

Po sėkmingo Virgilijaus
Stasys Baras.

įcerto. Iš kaires Vaclov

Danutė Bindokienė, vy
riausioji „Draugo" redaktorė,
pasakos apie solistą, visuome
nininką Stasį Barą bei apie
naują knygą „Stasys Baras"
šį sekmadienį, spalio 15 d., 12
vai. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje. Visuomenę
kviečiame gausiai dalyvauti.
Knygos sutiktuves rengia PLC
renginių komitetas.
Lietuviškos Mišios sekma
dieniais atnašaujamos: Šv.
Antano bažnyčioje (1515 S. 50
Avenue. Cicero) 9 val.r.; Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje
<44 gatvė ir California, Brighton Parkas); Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčia (Lithuanian
Plaza Court prie California
Ave.. Marąuette Parkas).

Ryšium su laidotuvėmis
prof. R. Kašubos giminėje,
atšaukiamas ALLAS Čikagos
skyriaus ruoštas susirinkimas
spalio 13 d. Apie kitą datą bus
paskelbta vėliau.
Jei norėjote kam nors pa
dovanoti „Draugą" kaip do
vaną, tai dabar puiki proga
tai padaryti - „Draugo" kaina
- tik 65 dol. metams! Užpre
numeruokite lietuvišką dien
raštį už Lietuvos ribų savo
draugams, vaikams ir anū
kams iki gruodžio 31 d. Papi
gintą laikraštį gali užsisakyti
tik naujieji JAV gyvenantys
skaitytojai. JAV LB Kultūros
taryba, padedant Lietuvių fon
dui, skelbia spaudos vajų ir
kviečia pasinaudoti šia proga.
Spalio 28 d., ketvirtadienį,
10 val.r. autobusu iš Pasaulio
lietuvių centro Lemonte vyks
tame į "Harrah's casino" Joliete išbandyti laimės ir įdo
miai praleisti laiką keliaujant.
Grįšime apie 3:30 vai.p.p.
Vietų užsakymas tel. 630-2430791 arba 708-343-0756. Išvy
ką rengia ir visus kviečia LB
Lemonto apylinkės socialinių
reikalų skyrius.

P a t s baisiausias Čikagos
Halloween siaubo takas bus
įrengtas Peterson Parke (5801
N. Pulaski). Takelis, besitę
siantis apie pusę mylios, va
dinsis "Trails of Terror" ir
gąsdins vaikus bei suaugusius
spalio 20-21 ir spalio 26-29 d.
nuo 6:30 iki 9:30 val.v. Dau
giau informacijos tel. 312-7471477.

Lietuvių karių veteranų
Labai galimas dalykas,
kad parkuose šalia jūsų namų sąjungos „Ramovė" Čikagos
taip pat bus švenčiama Hallo- skyriaus narių susirinkimas
ween šventė.
Skambinkite šaukiamas spalio 15 d., sek
tel. 312-742-7529, 312-748- madienį, 12 vai. Jaunimo cen
2001 arba „atsiverskite" „In- tre, Laisvės kovų muziejuje.
ternetą":
Kviečiami visi skyriaus nariai
www.chicagoparkdistrict.com. susirinkime dalyvauti.

Matas McCarthy (kairėje) ir Paulius SiliOnas „Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlėje mokosi pirmųjų fizikos dėsnių.
t

Dr. Petms V. Kisielius,
Įsijunkite i paskaitą apie
šiuolaikinį meną, kuri vyks jaunesnysis, kalbės tema
spalio 17 d., antradienį, 6 vai. „Kas mes esame? Tautiškumo
p.p. Šiuolaikinio meno muzie analizė" 20-ajame Ateities sa
juje (Museum of Contempo- vaitgalyje. Jo temos pristaty
rary Art; 220 E. Chicago Ave mas vyks spalio 28 d., šeš
nue). Patys dailininkai kalbė tadienį, 11 v.r. Ateitininkų na
sis apie tai, kas šiuo metu muose. Čikagos ir apylinkių
vyksta konseptualaus meno lietuvių visuomenė kviečiama
padangėje. Paskaita - nemo dalyvauti.
kama.
Ekskursijos
„Istoriniai
Apie Čikagos tarptautiną dangoraižiai" vyksta 10 val.r.
filmų festivali (Chicago In kasdien (šeštadieniais - dar ir
ternational Film Festival), 2:30 val.p.p.),
„Modernieji
vyksiantį iki spalio 19 d., visą dangoraižiai" - kasdien 1:30
para galite susižinoti, skam val.p.p. (šeštadieniais - dar ir
bindami tel. 312-332-3456.
11 val.r.). Norintys keliauti
susitinka
prie John Hancock
.S/"><?#< f <:»/< / # " - * /
Center, 875 N. Michigan). In
Anton Čechov pjesę „Dvi formacija tel. 312-922-3432.
kova" pastatė Steppenwolf
Studio Theatre (1650 N.
Halsted; 312-335-1650). Spek
Ne visi paukščiai išskrido
taklio režisierė - Liuda Lopąį
šiltus
kraštus. Tie, kurie pa
tina.
siliko, jau priprato prie Čika
gos oro ir dalinsis šios žiemos
džiaugsmais bei vargais kartu
su mumis. Ar nesmagu būtų
kartu su vaikais pasivaikščioti
po parką, pasidžiaugti ištver
mingaisiais skraiduoliais ir iš
girsti įdomiausių pasakojimų
apie juos? Šeštadienio rytą ap
sirenkite šilčiau, pasiimkite
pirštines ir, jei turite, žiūro
nus bei atvykite į: Gompers
Park (4224 W. Foster Ave.;
312-742-7628) spalio 14 d.,
lapkričio 11 d. ir gruodžio 9 d.
9-11 val.r.; į Humbolt Park
(1400 N. Sacramento; 312742-7549) spalio 14 d., lapkri
čio 18 d. ir gruodžio 16 d. 1012 val.r.; j Loyola Park (1230
W. Greenleaf; 312-742-7857)
lapkričio 4 d. ir gruodžio 2 d.
rgis V.Jžiunas, Virgilijus Noreika ir
8-10 val.r.
N'uotr Zigmo Degučio
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„Draugo"

knygynėlyje

Ugninis stulpas
25 metai be Jvozo Brazaičio

„Tegaliu didžiuotis tauta,
kurios sveikas protas ir gyve
nimo išmintis didžiausiais su
mišimo laikais suranda svei
kiausius būdus išlaikyti ne
priklausomą dvasią, taupyti
lietuvišką kraują ir pasitikėti
ateitimi", - 1955-aisiais per
„Amerikos balso" radiją sakė
prof. J. Brazaitis. Naujojoje,
2000 m. Kaune išleistoje kny
goje „Ugninis stulpas" (25 me
tai be Juozo Brazaičio) skel
biami keturi straipsniai apie
kultūrininką, politiką ir rezis
tentą, 1941 m. Laikinosios vy
riausybės ministro pirmininko
pareigas ėjusį Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, taip pat 180 jo
laiškų, kitų dokumentų. Publi
kuojama dokumentinė me
džiaga parodo ne tik J. Bra
zaičio asmenybės mastą, jo be
sąlygišką įsipareigojimą Lie
tuvos laisvės bylai, bet ir do
kumentuoja svarbų, bemaž 30
paskutinių jo gyvenimo metų
tarpsnį - nuo pasitraukimo iš
Lietuvos į Vokietiją baigiantis
Antrajam pasauliniam karui
iki pat mirties 1974 m. New
Yorke. Kaip knygos priedai
skelbiami dar du dokumentai,
neatsiejami nuo J. Brazaičio
asmenybės ir jo veiklos - pasi
sakymas Lietuvos valstybės
40-mečio proga
„Lietuvių
frontas ir Lietuvių fronto bi
čiuliai" bei svarstymai apie
valstybės pagrindus „Į pilnu
tinę demokratiją".Knygos kai
na - 20 dol., su persiuntimu 23.95 dol.
Knygoje
„Krikščionybė
Lietuvoje", kurią redagavo
prof. dr. V. Vardys, - trys da
lys. Pirmojoje dalyje pasakoja
ma apie senovės Lietuvą, Lie
tuvos krikštą ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčią iki XX a., ant
rojoje dalyje aptariami neprik
lausomos Lietuvos reikalai,
trečiojoje - katalikų padėtis
okupanto
priespaudoje.
Spausdinami įvairių autorių
straipsniai. Knygos kaina - 10
dol., persiunčiant - 13.95 dol.
David Fainhauz savo kny
goje anglų kalba „Lithuanians
in the USA" iš pradžių buvo
sumanęs rašyti tik apie Pennsylvanijos lietuvių angliakasių
gyvenimą. Tačiau berašant
autoriui kilo daugiau minčių
ir idėjų - mat jis pastebėjo, jog
Pennsylvania ir kitos lietuvių
bendruomenės Amerikoje X K
a. pabaigoje - XX a. pradžioje
buvo antroji moderniosios, Ne
priklausomos Lietuvos gimi
mo vieta, kad čia, Amerikoje,
lietuviškasis tautinis susipra
timas vystėsi ir rutuliojosi
kartais net greičiau negu Lie
tuvoje. Įvykius knygoje steng
tasi išdėstyti chronologiška
tvarka, apibrėžiant ideologi
nius kontūrus. Knygoje, skir
toje senajai lietuvių emigraci
jai, į Ameriką atvykusiai iki
Antrojo
pasaulinio
karo,
spausdinamos ir svarbesnio
sios to meto nuotraukos. Šis
D. Fainhauz
dokumentinis
pasakojimas - puikus šaltinis
kitiems lietuviškosios bend
ruomenės tyrinėtojams ir isto
rikams. Knygos k'ina - 15
dol., su persiuntimu - 18.95
dol.

„Per dvidešimt septyne
rius m e t u s , praėjusius po to,
kai pasirodė šis Liuterio gyve
nimo aprašymas, katalikai ta
po daug širdingesni Liuteriui,
protestantizmo iniciatoriui.[...]
Protestantai paliudijo, kad ši
knyga jiems padėjo geriau su
prasti pačią katalikybę", taip rašo naujai Lietuvoje
išverstos ir išleistos knygos
„Čia aš stoviu" (Martyno Liu
terio gyvenimas) autorius Roland H. Bainton. Kunigas ir
teologas, buvęs Yale universi
teto Bažnyčios istorijos profe
sorius, supažindina skaityto
jus su dr. Martyno Liuterio
asmenybe, su jo įdomiu, per
mainingu ir prasmingu gyve
nimu. Knyga - 390 puslapių,
minkštais viršeliais, išleista
liuteronų paveldo Fondo ir ku
nigo Jono Juozupaičio iš Čika
gos paaukotomis aukomis.
Knygos kaina - 15 dol., su
persiuntimu - 18.95 dol.
Knyga „Vladas Jakubėnas" - tai pirmas leidinys,
skirtas išeivijoje mirusiam žy
miam lietuvių kompozitoriui
ir muzikos kritikui Vladui Jakubėnui (1904-1976). Knygoje
skelbiama pluoštas jo straips
nių, recenzijų ir laiškų. Nema
žą jos dalį sudaro kompozito
riaus gyvenimo ir kūrybos
apžvalga, amžinininkų atsimi
nimai, įvairių autorių straips
niai apie jo kūrybinį palikimą,
kūrinių bibliografija ir muzi
kos diskografija. Supažindina
ma su V. Jakubėno draugijos
Čikagoje ir jos Lietuvos sky
riaus veikla. Knygos kaina 17 dol., pesiunčiant - 20.95
dol.
Nepriklausomos Lietuvos
karininkui Aleksandrui Atučiui teko pergyventi abudu ka
rus ir tarnauti keturiose ka
riuomenėse. Savo prisimini
mus jis parašė knygelėje „Ke
turiose kariuomenėse", kuri
1997 m. buvo išleista Vilniuje.
Knygos kaina - 5 dol., su per
siuntimu - 8.95 dol.
Šeimininkės, besiruošdamos artėjančioms Kalėdoms,
turėtų įsigyti Juzės Daužvardienės receptų knygelę anglų
kalba „Popular Lithuanian
recipes", kurią ne tik galima
padovanoti savo amerikie
čiams draugams, bet ir su
įdomumu perversti, jau gerai
žinomų valgių receptuose ieš
kant įdomybių ir pikantiškų
detalių. Primiršote, kaip virti
kisielių, šaltieną ar raugti
agurkus? Visas smulkmenas
atrasite šioje 127 puslapių
knygelėje, padalintoje į 14
skyrelių. Knygos kaina - 10
dol., persiunčiant - 13.95 dol.
„Kaip žiūrėti į J. Pilsuds
kį?" - 1919 m. Vilniuje arki
vyskupo J. Teodoravičiaus
klausė arkivyskupas Jurgis
Matulaitis (1871-1927). Jo
„Užrašuose", išleistuose 1998
metais Vilniuje, atrasite įdo
miausių religinių, politinių ir
kultūrinių detalių apie to me
to situaciją Lietuvoje, Baltaru
sijoje ir Lenkijoje. Knygą, ku
ri išdėstyta dienoraščio forma,
sudaro penkios dalys. Pirmoji
dalis - „dvasinis dienoraštis"parašyta 1910-1914 metais,
antroji dalis pasakoja apie ke
lionę į Romą 1911 metais, tre
čioji ir ketvirtoji - „Vilniaus
užrašai", penktoji - apie ke
lionę į Romą 1925 metais. Pal.
J. Matulaičio „Užrašų" rengė
jas P. Subačius rašė: „Palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio 'Užrašai' sotinte sotina
alkaną dvasią, tačiau nestoko
ja ir kritišką protą traukian
čios pagavos. Juos galima atsi
versti vedinam tiek sekėjo uo
lumo, tiek teologo, istoriko,
kalbininko smalsumo. [...] Jur
gio Matulaičio tekstai univer
salūs ne įvairiaprasmių vin
grybių, bet aiškiai reiškiamų
idėjų veržlios ir nuoseklios
tėkmės dėka". Knygos kaina 12 dol., su persiuntimu 15 95 dol.

Jono Kavaliūno knygą
„Lithuanian Part 2, a Language Course for School and
Home", išėjusią 2000 m.
Čikagoje (306 psl., kaina - 25
dol.), išleido JAV LB Švietimo
taryba, 13648 Kickapoo Trail,
Lockport, IL 60441. Antrojoje
šio vadovėlio dalyje, kaip ir
pirmojoje, autorius stengiasi
parodyti, kaip nesunku išmok
ti lietuvių kalbos, jei einama
nuosekliai, žingsnis po žings
nio. Pokalbiais supažindina
ma su kalbos formomis, jų
dėsniais, o pratimais įtvirtina
ma. Aiškinimai tikslūs, bet
kartu lengvai suprantami, pa
prasti. Vadovėlio gale duoda
mi klausimų ir pratimų atsa
kymai. Autoriui teko mokyti
lietuvių kalbos Amerikos ka
rius ir su kitais dėstytojais
rengti lietuvių kalbos vadovė
lius. Jie buvo sėkmingai mo
komi naujuoju audio-lingual
metodu (klausytis, kalbėti,
skaityti, rašyti). Vėliau tuo
pačiu metodu teko dėstyti vo
kiečių kalbą Amerikos viešo
siose mokyklose, naudojantis
puikiai paruoštais vadovėliais.
Bet lietuvių kalbos šiuo meto
du mokyti vadovėlio neturėjo
me. Todėl ir buvo ryžtasi ban
dyti šią spragą užkamšyti.
Žymiaus pirmosios Lietu
vos nepriklausomybės veikėjo,
vieno Liaudinininkų partijos
vadovų Mečislovo Mackevi
čiaus .Atsiminimuose" daug
naujų faktų apie to meto gyve
nimą. Ypač įdomiai parašyti ir
vertingi skyriai, skirti Laiki
nosios vyriausybės (veikusios
1941 birželio-rugpjūčio mėn.)
veiklai nušviesti. Knygoje taip
pat spausdinama oficialių do
kumentų, atsiminimų, auto
riaus
spaudoje paskelbtų
straipsnių. M. Mackevičius įdomus, imponuojantis orato
rius ir daugelio straipsnių vi
suomeninėmis, politinėmis te
momis autorius. Jis buvo ir
„Lietuvos enciklopedijos" ben
dradarbis, rašė straipsnius į
„Jaunimą", „Lietuvos ūkinin
ką", „Nepriklausomą Lietu
vą", „Naujienas" ir kitur. Kny
gos .Atsiminimai" kaina - 12
dol., persiunčiant - 15.95 dol.

Lietuviškoje spalvinimo
knygelėje rašoma: „Vaikai
mėgsta piešti, spalvinti. Šioje
knygelėje rasite ne tik Lietu
voje, bet ir plačiajame pasau
lyje gyvenančius žvėris, gyvu
lius, paukščius. Jei susidomė
site knygele - visi būsime lai
mingi, kad galėjome pabend
rauti. Sėkmės ir nepasiklyski
te spalvose!" Šioje spalvinimo
knygelėje,
kurią
išleido
„Draugas", gyvena aštuonko
jis, beždžionė, dramblys bei
kiti žvėrys ir gyvūnai. „Drau
go" administracijoje knygelę
įsigysite tik už 1 dol.! Tai puiki dovanėlė jūsų mažie
siems.

SSzmlblmmt
• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.
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