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Seime — raginimai įvertinti
politikų ir verslo ryšius
V i l n i u s , birželio 28 d.
(BNS) — Seimo narys moder
nusis kirkščionis demokratas
Artūras Vazbys pasiūlė parla
mente sudaryti laikinąją tyri
mo komisiją, kuri įvertintų euroatlantinę integraciją stab
dančius politikų ir verslo ry
šius.
Laikinosios komisijos „Padi
dėjusiai grėsmei valstybės
strateginėms kryptims įver
tinti" sudarymą parašais pa
rėmė 37 parlamentarai.
„Dabar, kai pastebim konk
rečius žingsnius, galinčius nu
lemti m ū s ų strategines kryp
ties pakeitimą, norim sužinoti,
kaip gali būti susiję politikų ir
visuomenės veikėjų pareiš
kimai su verslo interesais ir
pastangomis išsikovoti sau
išskirtines sąlygas privatizuo
jant 'Lietuvos dujas', išstumiant 'Jukos', ir panašiais at
vejais", sakė A. Vazbys.
„Pavojų euroatlantinės in
tegracijos krypčiai kelia įvai
rių verslo stuktūrų ir interesų
grupių pastangos, neretai re
miamos įtakingų politikų, ku
riomis siekiama į Lietuvą
neįsileisti arba iš jos išstumti
investuotojus iš euroatlan
tinės integracijos kriterijus
atitinkančių šaHų". teigiama
Seimo
nario
pasirašytame
aiškinamajame rašte.
Komisijos sudarymą para
šais parėmė parlamentarai
modernieji krikščionys demo
k r a t a i , liberalai, kai kurie
konservatoriai bei Mišrios Sei
mo n a r i ų grupės atstovai. Už
tokios komisijos sudarymą pa-

* Naujosios kairiųjų dau
g u m o s S e i m e t e i g i m u , Al
girdo Brazausko kandidatūrą
į prezidentus remia 34 parla
mentarai, priklausantys So
^ i l l i a m s " ir
cialdemokratinės
koalicijos,
Socialliberalų
ir
Valstiečių
bei
„Jukos" istorijoje —
Naujosios demokratijos par
įdomus dokumentas tijų frakcijoms. Eugenijaus
V i l n i u s , birželio 28 d. Gentvilo — 53 Seimo nariai:
(BNS) — Laikinasis premjeras liberalai, centristai, modernie
krikščionys
demokratai,
Eugenijus Gentvilas ketvir ji
Lenkų
rinkimų
akcijos,
Lietu
tadienį kreipėsi į
Valsty
vos
politinių
kalinių
ir
tremti
bės saugumo departamentą
(VSD), prašydamas išaiškinti, nių sąjungos atstovai, konser
kas parašė pažymą, ktarioje vatoriai bei krikščionys de
neigiamai vertinama JAV ben mokratai. Manoma, kad jo
drovės „Williams Internatio kandidatūrą galėtų paremti ir
nal"
ir Rusijos verslovės dalis Naujosios sąjungos frak
cijai priklausančių parlamen
„Jukos" sutartis dėl ilgalaikio
tarų.
(BNS i
naftos tiekimo Lietuvai. Pa
žymoje išdėstyti argumentai
* Seimo konservatoriai
tendencingi, todėl laikinasis a t v i r a m e l a i š k e prezidentui
premjeras VSD taip pat prašo Valdui
Adamkui
išvardijo
pasidomėti, ar šios pažymos priežastis, kodėl, jų nuomone,
autoriai neturėjo užsakymo iš valstybės vadovas neturėtų
kitų Rusijos naftos verslovių, teikti „politinės atsakomybės
kurios dėl naftos tiekimo į stokojančio" Socialdemokratų
bendrovę „Mažeikių
nafta" partijos (LSDP) pirmininko
konkuruoja su „Jukos".
Algirdo Brazausko kandidatu
„Respublika" ketvirta į premjerus. Konservatoriai
dienį pranešė, kad Socialde teigia, kad „šiuo laikotarpiu
mokratinės koalicijos frakcijos stabiliausią ir efektyviausiai
Seime seniūnas Vytenis An veikiančią vyriausybę gali su
driukaitis trečiadienį VSD daryti laikinai einantis mi
perdavė „Williams" susitarimą nistro pirmininko pareigas
su „Jukos" kritikuojantį pra Eugenijus Gentvilas". Laiške,
nešimą. Seimo kuluaruose kurį pasirašė Tėvynės sąjunfrakcijos
kalbama, kad šio dokumento gos-konservatorių
autorius ar vienas autorių gali Seime seniūnas Andrius Kubi
būti p a t s V. Andriukaitis. Nie lius, sakoma, jog A. Brazausko
kieno nepasirašytas, kompiu kandidatūra galėtų būti tei
teriu spausdintas dokumentas kiama Seimui tik po to, kai jo
anglų kalba pavadintas Algir kandidatūrą remiančios parti
do
Brazausko
pranešimu jos įrodys, kad jos yra susita
Dešimties punktų dokumen rusios ir dėl kabineto sudė
t a s prasideda žodžiais „Kaip ties, ir dėl vyriausybės prog
(BNS:
būsimas ministras pirminin ramos.
* G r u p e l ė K a u n o sąjūdi
kas, jaučiu pareigą apginti
šalies nepriklausomybe". To n i n k ų ketvirtadienį prie pre
liau dokumente peikiama lai zidentūros protestavo prieš so
kinosios vyriausybės patvir cialdemokratų vado Algirdo
t i n t a sutartis su „Jukos", kuri Brazausko skyrimą premjeru.
Lietuvos
Sąjūdžio
n e v a prieštarauja Konstituci Devyni
Kauno miesto tarybos nariai
jai ir yra žalinga Lietuvai.
kanceliarijoje
V. Andriukaitis ir A. Bra prezidentūros
laišką
prezidentui.
z a u s k a s paneigė bet kokį ryšį įteikė
..Manome, kad gali sustiprėti
su šiuo dokumentu.
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Lietuvoje...
* Vyriausybės kaita kai
n u o s m i u j o n ą — griuvus so
cialliberalų ir liberalų s u d a r y 
tai vyriausybei, teks a t s i s t a 
tydinti bemaž šimtui į v a i r a u s
rango politikų bei jų a t s i v e s t ų
pareigūnų. Pirminiais skaičia
vimais, vien išeitinėms p a 
šalpoms jiems gali p r i r e i k t i
maždaug milijono litų. P a s i 
keitus vyriausybei, darbo gali
netekti ne tik 13 ministrų, b e t
ir per 40 viceministrų, tiek
p a t ministrų patarėjų, atstovų
spaudai. N e d a r b a s gresia ir 20
apskričių vadovų bei j ų p a v a 
duotojų, 22 buvusios Rolando
Pakso vyriausybės a p a r a t o po
litinio pasitikėjimo valstybės
tarnautojams.
ož. Eita)
* Algirdui Brazauskui ta
p u s p r e m j e r u , jis n e t e k t ų
valstybinės pensijos,
pagal
įstatymą priklausančios k a 
denciją baigusiam preziden
tui. Šiuo m e t u A. B r a z a u s k a s
per mėnesį g a u n a m a ž d a u g
6,500 litų pensiją. M i n i s t r o
pirmininko atlyginimas „į r a n 
kas" sudaro m a ž d a u g 4,800

sirašė ir Naujosios sąjungos
(socialliberalų) frakcijos nariai
Jonas Čiulevičius bei Viktoras
Uspaskich.
Komisija'per vieną mėnesį
turėtų nustatyti priežastis,
„kodėl pastaruoju metu Lie
tuvoje padažnėjo
radikalių
veiksmų ir pareiškimų, ku
riais bandoma sukelti abe
jones pasirinktos Lietuvos eu
roatlantinės integracijos tei
singumu".
Būtų tiriama įvairių verslo
struktūrų bei interesų grupių
veikla, kuria siekiama į Lie
tuvą neįsileisti arba iš jos
išstumti investuotojus iš eu
roatlantinės integracijos reika
lavimus atitinkančių valstybių.
*
Prezidentas
Valdas
A d a m k u s k e t i n a penktadie
nį pranešti, kurį kandidatą
pasirinko teikti Seimui į
premjerus — socialdemokratų
vadą Algirdą Brazauską ar li
beralą Eugenijų Gentvilą. V.
Adamkus ketvirtadienį susiti
ko su Seimo kairiosios daugu
mos remiamu 68 metų A. Bra
zausku, kuris po susitikimo
reiškė pasitenkinimą, kad jo ir
V. Adamkaus nuomonės su
tampa pagrindiniais vidaus ir
užsienio politikos klausimais.
Prezidento patarėjas - Darius
Kuolys pranešė, kad, prieš pa
skelbdamas savo apsisprendi
mą. V. Adamkus dar gali susi
tikti su antruoju kandidatu —
41 metų liberalu E. Gentvilu.
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litų.
Neseniai Vilniuje įrengti, bet iki šiol tušti oranžinių dviračių stovai buvo su
maniai panaudoti naujo produkto reklamai. Ketvirtadienį sostines Gedimino
prospekte vyko renginys „Kalifornijos pistacijos atvežtos. Valgyk pistacijas!",
pristatęs žaliąsias pistacijas ;pistachios). Juodu amerikietiškų „džipu" su
JAV vėliava važiavę du juodaodžiai nemokamai dalijo praeiv.ams maišelius
su kepintomis ir sūdytomis pistacijomis. Prie Nacionalinės M. Mažvydo bib
liotekos stovintis dviračių stovas buvo papuoštas žaliais maišeliais, kurie din
go taip pat greitai, kaip ir oranžiniai dviračiai. Kaip sakė populiarios televizi
jos laidos „Dviračio žynios" personažas, „prezidento užsienk, reikalų patarė
jas" Raimundas Rugelis, „kas ryta eidamas į darbą matau patiktus vienišus
dviračių stovus. Pasitaręs su tėvynainiais iš Amerikos, nusprendžiau atsiųsti
dalele Kalifornijos saulės į lietingą Vilnių" „Tikimės ateityje dosnių Lietuvos
verslininkų pastangomis ant ištuštėjusių stovų rasti mobiliųjų telefonų, kre
ditinių kortelių su pilnomis sąskaitomis ir apsaugos kodais, drabužių, saldai
nių, automobilių raktelių ir kitų tautiečiams reikalingų malonių daiktų", ge
romis mintimis dalijosi „patarėjas".
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr.

Litas bus susietas su euru nuo
2002 metų vasario
V i l n i u s , birželio 28 d. pasirinkta siekiant išvengti
valiutų
(BNS) — Litas prie Europos galimų neaiškumų
Sąjungos (ES) valiutos euro rinkose pačioje metų pabai
n u o JAV
dolerio buvo per- goje. Be to, parinktu lito susie
sietas 2002 m. vasario 2 jimo su euru laiku euras j a u
dieną, o oficialus lito kursas cirkuliuos kaip gryna valiuta.
Anot
banko
pranešimo,
bus nustatomas pagal Euro
pos centrinio banko (ECB) sprendimas dėl lito susiejimo
euro ir dolerio santykį. Tai su euru priimtas atsižvelgiant
ketvirtadienį spaudos konfe į tai, kad Lietuvos ūkis t a m p a
rencijoje
pranešė
Lietuvos vis labiau susijęs su ES ir val
banko valdybos pirmininkas stybių kandidačių ekonomika.
Susidarant atitinkamai ek
Reinoldijus Šarkinas.
Nuo 1994 m. balandžio 1 sporto struktūrai, svarbu vis
dienos litas yra susietas su labiau mažinti lito svyravimus
pagrindinių prekybos bendri
JAV doleriu santykiu 4:1.
Lietuvos banko Ryšių su vi ninkų atžvilgiu.
suomene skyriaus išplatinta
Rengdamas šį lito susiejimo
me pranešime teigiama, kad su euru planą, Lietuvos ban
lito susiejimo su euru data kas konsultavosi s u Lietuvos
vyriausybe, Europos centriniu
antivakarietiškos nuotaikos ir banku
bei
Tarptautiniu
orientacija į Rytus, kas atito valiutos fondu. Iš anksto pa
lintų arba visai sužlugdytų in skelbtas lito susiejimo su e u r u
tegraciją į NATO ir ES", rašo laikas sudaro sąlygas visuo
ma pareiškime.
>BNS>
menei pagal savo poreikius
* N a u j o s i o s L i e t u v o s Sei pasirengti lito — pagrindinės
mo daugumos
„ m a ž i e j i " valiutos — pakeitimui, teigia
bendrininkai — Lietuvos val ma banko pranešime.
stiečių (LVP) ir Naujosios de
* Vyriausybės įsteigtos
mokratijos (NDP) partijų at
b e n d r o v ė s „ A u t o ū k i s " orga
stovai — rems socialdemo
nizuotose viešose varžytinėse
k r a t ų vado Algirdo Brazausko
buvo parduoti 24 iš 47 numa
kandidatūrą
į
premjerus,
tytų parduoti Seimo kancelia
tačiau dėl dalyvavimo naujoje
rijai priklausiusių automobi
vyriausybėje, jei ją sudarinės
lių. Beveik tuo pat metu Sei
socialdemokratai ir sociallibe
mas po svarstymo pritarė Sei
ralai, dar spręs.
mo narių darbo sąlygų įstaty
* P r e z i d e n t a s V a l d a s mo pataisoms, numatančioms
A d a m k u s d a b a r t u r i puiki* nuo kitų metų sausio 1 d. nai
progą tapti tautos didvyriu — kinti parlamentarų teisę nau
atsirado
istorinė
galimybė dotis tarnybiniais automobi
palaužti Lietuvos kairiųjų jė liais. Seimo nariams vietoj tei
gų dvasinę stiprybę, o tas jė sės naudotis tarnybiniais au
gas — suskaldyti. Reikia nusi tomobiliais būtų palikta teisė
taikyti tiesiai į partijos viduje gauti 0.8 vidutinio užmokesčio
savo santykius beklijuojančių dydžio (dabar — apie 832 li
socialdemokratrų „Achilo kul tai) kompensaciją transporto
ną",
.LA. Dw
išlaidoms kompensuoti. RNS.

(KD, Elta)

* Vyriausybės r ū m u o s e
s u k u r t a s d a r v i e n a s „Lie
tuvos dujų" bendrovės priva
tizavimo modelis. J į p a t v i r t i n o
laikinojo premjero E u g e n i j a u s
Gentvilo sukviesti partijų va
dovai. Valstybei liks 34 proc.
šios bendrovės akcijų. T i e k
p a t bus parduota s t r a t e g i n i a m
investuotojui, o dujų tiekėjas
g a u s 24 proc. dydžio įmonės
dalį. Iki šiol buvo p l a n u o t a
valstybei palikti tik 17 proc.
akcijų. Bendrovės t u r t a s p r a 
ėjusių metų pabaigoje s u d a r ė
daugiau k a i p 825.69 m l n . Lt.
O*. R. VŽ, Elta)

* Vasara — pats geriau
s i a s m e t a s j a u n i m u i pa
dirbėti ir šiek tiek papildyti
varganą studentišką biudžetą.
Darbo d a u g i a u s i a
ieškoma
užsienyje, nes Lietuvoje įsi
darbinti, juolab susirasti dos
nių darbdavių, beveik neįma
noma. JAV kultūrinių m a i n ų
programas
koordinuojančio
Pasaulio lietuvių
kultūros,
mokslo ir švietimo centro
duomenimis, pernai m a ž d a u g
15 proc. su centro kelialapiais
į užjūrį išvykusių Lietuvos
s t u d e n t ų į n a m u s nesugrįžo.
Ten liko dirbti, mokytis a r b a
gavo turistines vizas. <KD. Eita)
* Nuo šių m e t ų pradžios
V i l n i u j e pradėjo veikti šeši
nauji viešbučiai.
(LA> ^
rata)
* Vilniaus Gedimino pros
p e k t e , trečiadienį prieš darbo
dienos pradžią į antikvarinių
baldų p a r d u o t u v ę „Be prece
dento" įsibrovę du plėšikai pa
grobė didelę s u m ą pinigų. Ši
parduotuvė priklauso A u s t r a 
lijoje gimusio ir augusio lietu
vio, visuomenei prisistatančio
Cambridge universiteto teisės
mokslų d a k t a r u Juozo P e t r a i 
čio žmonai. Pastaruoju metu
J . Petraitis g a n a d a ž n a i pelno
žiniasklaidos dėmesį dėl savo
skandalingų kalbų ir poelgių.
(LR. Elta)

* Pareigūnai seka kruvi
n a i s p a k e l ė s m a n i a k o pėd
sakais. Iš pradžių m a n y t a ,
kad sulaikytasis 58 m e t ų Ka
zys Jonaitis m e r g i n a s žudė tik
prie kelio Vilnius-Kaunas. Ta
čiau šiuo metu t i k r i n a m a , ar
jis nepaliko mirties p ė d s a k ų ir
kituose Lietuvos miestuose,
nes j a m e s a n t laisvėje, dingo
86 jaunos moterys Prokurorai
įtaria, kad j a m nusikaltimuo
se galėjo talkinti jo 58 metų
žmona Galina.
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Pasaulio

Nr.126
K a i n a 50 c.

naujienos

(Remiantis BNS. Reuter. DPA, AP, interiax, ITAR-TASS.
nylaPAN, RIA ir ELTA žiruu dsentūrų pranešimais)

L v o v a s , U k r a i n a . Popiežius Jonas Paulius II trečiadienį už
baigė 5 dienų vizitą Ukrainoje, kurio metu jis pajėgė sutraukti
šimtatūkstantines minias į savo aukojamas šv. Mišias, bet taip ir
neįstengė išsklaidyti valstybės unitų ir ortodoksų susipriešinimo
keliamos įtampos. 81 metų popiežius savoo kalboje oro uoste iš
reiškė viltį, kad 50 milijonų šios buvusios sovietinės respublikos
gyventojų netrukus ras savo vietą Europos širdyje. Pradėdamas
savo prieštaringai vertinamą vizitą, kurį boikotavo Maskvos pat
riarchatui priklausanti pagrindinė Ukrainos Ortodoksų Bažny
čia, popiežius nedviprasmiškai susiejo Ukrainos įsijungimą į Eu
ropą su Rytų ir Vakarų krikščionybės nesutarimų išsprendimu.
Ortodoksijos gynėjai kaltina Ukrainos unitus 1989-1990 m. jėga
užgrobus maždaug 2,500 parapijų Vakarų Ukrainoje ir siekiais at
versti į savo tikėjimą katalikybės neišpažįstančius gyventojus.
Ukrainos prezidentas Leonid Kučma, kuris užrūstino ortodoksus
sprendimu pakviesti apsilankyti Joną Paulių II, sakė, kad popie
žiaus vizitas „pranoko visus lūkesčius". Paskutinę savo vizito die
ną popiežius per iškilmingas beatifikavimo apeigas, kuriose daly
vavo maždaug 1.5 mln. maldininkų, palaimintaisiais paskelbė 28
unitus — 27 kankinius, neišsižadėjusius savo tikėjimo tamsiau
siais sovietų ir nacių viešpatavimo metais, ir labdaringa veikla pa
garsėjusią vienuolę.
J u n g t i n i u T a u t ų (JT) Saugumo Taryba (ST) vienbalsiai reko
mendavo paskirti Kofi Annan į JT generalinio sekretoriaus postą
antrajai 5 metų kadencijai. Pagal JT įstatų 97 str. generalinį sek
retorių pagal ST rekomendaciją skiria 189 valstybių Generalinė
Asamblėja. K. Annan perrinkimu buvo neabejojama nuo kovo mė
nesio, kai jis paskelbė sieksiąs antros kadencijos ir nesulaukė nė
vieno kandidato pasipriešinimo. 63 metų ganietis, santūrus ir ma
lonus JT vadovas įgijo diplomatijos „žvaigždės" statusą. Visame
pasaulyje jį sveikina didelės minios, laikančios jį moraliniu vado
vu organizacijos, kuri teikia daug vilčių, tačiau dažnai negali
krustelėti, stokodama lėšų ir galingiausių savo narių pritarimo.
Savo svarbiausiais tikslais K. Annan laiko kovą su skurdu, taiką
bei žmogaus teisių laikymąsi visame pasaulyje.
V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas George W. Bush pareiškė, kad
JAV kariuomenė gali būti nusiųsta padėti slopinti neramumų Ma
kedonijoje. „Kalbėdamas apie kariuomenę, aš neatmetu jokios ga
limybės. Mes esame NATO nariai", sakė G. W. Bush. Jis nurodė,
kad šį mėnesį lankydamasis Europoje, jis žadėjo, jog JAV karei
viai liks NATO taikos palaikymo pajėgose Balkanuose tol, kol
vyks šios operacijos. „Aš gavau informacijos, kad etninių albanų
ekstremistai renka pinigus ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, tad
Amerika padarys, kas jai priklauso, užtikrindama, kad pinigai ne
būtų siunčiami finansuoti ekstremistų veiklai, kuri tampa griau
nančiu veiksniu demokratiškai išrinktai Makedonijos vyriausy
bei", sakė G. W. Bush.
M a s k v a . Valstybes Dūma ketvirtadienį priėmė kreipimąsi į Ju
goslavijos vadovybę, kuriame prašo neišduoti buvusios Jugoslavi
jos prezidento Slobodan Miioševic Hagos tribunolui. Dokumente
pabrėžiama, kad „Slobodan Miioševic išdavimas Hagos tribunolui
pakirs pastovumą Europoje, suskaldys Jugoslavijos Federacinę
Respubliką ir bus didelė problema Balkanų valstybėms". *
B u k a r e š t a s . Rumunijos prezidentas Ion Iliescu pasiskundė, kad
jis mieliau „būtų taksi vairuotoju Vokietijoje, nei prezidentu Ru
munijoje", nes abiejose valstybėse itin akivaizdūs atlyginimų skir
tumai. I. Iliescu, gaunantis 500 dol. mėnesio atlyginimą (vidutinis
atlyginimas Rumunijoje tėra tik 100 dol.) palygino pragyvenimo
lygį Vakaruose ir Rumunijoje.
M a s k v a . Tik uodai trukdė draugiškam Rusijos prezidento Vladimir Putin ir JAV kino žvaigždžių paplepėjimui įžymiojo rusų re
žisieriaus Nikita Michaikov namuose. Gerdamas arbatą, V. Putin
sakė, kad jam labai malonu susitikti su Jackų Nicholson, Sean
Penn ir televizijos filmo žvaigžde Peta Wilson. Pasak prezidento,
jis esąs jų, ypač J. Nicholson, gerbėjas. Pagerbtasis aktorius savo
ruožtu gyrė Rusijos sostinės grožį ir 23-iojo Maskvos tarptautinio
kino festivalio, kuriame buvo parodytas naujausias jo filmas „The
Pledge", organizatorius. P. Wilson, kuri filme „La Femme Nikita"
vaidina slaptąją agentę, pajuokavo norinti dirbti V. Putin asmens
apsaugos tarnyboje. V. Putin, pripažinęs, jog šis daugiaserijinis
filmas Rusijoje labai populiarus ir patinka jo žmonai, pasiūlė akto
rei pradėti nuo jaunesniojo operatyvinio darbuotojo posto.
L o n d o n a s . Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Charles
pirmą karta viešai išreiškė savo jausmus Camilla Parker-Bowles
bučiniu. Tai buvo suprasta kaip jo mėginimas sulaužyti priešišką
visuomenes požiūrį į savo išrinktąją, kuri, daugelio britų nuomo
ne, sugriovė Charles santuoką su visų mylima velione princese
Diana. Princas Charles atvyko į svečius pas C. Parker-Bowles vi
siškai oficialia dingstimi —ji surengė iškilmingą priėmimą, skirtą
vienos labdaros draugijos 15 metų sukakčiai. Susitikę Charles ir
Camilla pakštelėjo vienas kitam į skruostą. Tai nufotografavo visi
ten buvę fotografai. Kaip trečiadienį pažymėjo laikraštis „The Ti
mes", nors susitikimas atrodė nereikšmingas, šią sceną jie buvo
surepetavę iš anksto.
V a r š u v a . Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis vartoti
alkoholinius gėrimus viešose vietose — gatvėse, aikštėse ir par
kuose. Šio draudimo nesilaikantys asmenys gali būti baudžiami
nuo 20 iki 5.000 zlotų bauda. Iki šio laiko Lenkijoje jau buvo už
drausta vartoti alkoholi geležinkelio stotyse, taip pat kitose susi
siekimo žinyboms priklausan
KALENDORIUS
čiuose objektuose bei visuome
ninio transporto priemonėse.
Birželio 29 d.: Šv. Petras ir Pau
lius, apaštalai; Benita. Gedrime, MaSutrumpinimai: K — ..Klaipėda". KD —
tigirdas.
Povilas.
..Kauno diena". LA — „Lietuvos aidas".
Birželio 30 d.: Švc. Jėzaus širdis
LR — ..Lietuvos rytas". LŽ — ..Lietuvon
Pirmieji Romo? Bažnyčios kankiniai;
žinios". R — .Respublika".
Naudotas. Lietuvių grįžimo į tėvynę Adele. Emilija. Liucina. Norvile, Oto
centro medžuga.
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mūsų lietuvių krepšininkų tuo
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atvykusiųjų jaunuolių. Gal
kas galėtų pasakyti kodėl taip
yra?
Labai trūksta lietuvių spor
to darbuotojų, jau nekalbant
apie tuos, kurie galėtų mūsų
sportą populiarinti lietuvių
spaudoje. Kuomet Čikagos
Redaktorė Irena Regienė
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Amerikos jaunuolių klasių
krepšinio pirmenybės, jose su
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įsijungė į sporto veiklą ir juos
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kalbant apie 50 (būtų gerai,
vių sporto šventė, kurioje da
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šimtinė lietuvių sportininkų iš
tenisininkai.
Taip
pat žadėjo
50 metų) krepšininkams, taigi
penkių JAV ir Kanados mies
atvykti
Lietuvos
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Čikaga pasiglemžė 20 titulų.
tų, kurie atstovavo aštuo
komiteto prezidentas Artūras
niems sporto vienetams.
Praeitis, praeitis, bet
Poviliūnas ir Lietuvos kūno
kokia ateitis?
kultūros ir sporto departa
Tada šios žaidynės buvo
Po trumpos ekskursijos į mento direktorius Rimas Kur
pavadintos skambiu vardu —
„Kanados ir JAV lietuvių praeitį apie kurią sužinome tinaitis.
olimpiada". Taip vadintos ir jau iš pageltusių spaudos pus
Čia reikia pažymėti, kad šių
antrosios žaidynės, kitais me lapių ar negausių mūsų sporto ŠALFASS-gos žaidynių orga
tais vykusios Clevelande (jo leidinių, reikia pažvelgti į da nizavimo komiteto pirmininku
se, tačiau, dėl sienos pervažia bartį bei ateitį. O kas gi lau yra Arvydas Saplys, o žaidy
vimo suvaržymų negalėjo da kia mūsų sportinio judėjimo nių pravedimui vadovauja Ri
lyvauti Kanados sportininkai). ateinančiame 50-metyje?
mas Miečius. Beje, Toronte
Reikia pasakyti, kad geres yra ir ŠALFASS-gos vadovybė
Trečiose žaidynėse, 1953-siais
vykusiose Čikagoje, jau pasi nių prošvaisčių nedaug. Žino su jos pirmininku Audriumi
rodė grupė Kanados lietuvių ma, reikia džiaugtis, kad da Šileika. Pagrindinė žaidynių
sportininkų ir Čia buvo atsisa bar mūsų metinės jaunimo pravedimo vieta — Humber
kyta „olimpiados" vardo. 1954 klasių krepšinio žaidynės su College patalpos prie Finch
m. vėl buvo susirinkta Toron traukia arti 500 jaunimo. Ta gatvės ir Higway 27.
to mieste ir čia jau dalyvavo čiau, deja, jis labai aptrupa,
Norisi pasveikinti visus šių
labai gausus mūsų sportinin kuomet tie entuziastai pasie jubiliejinių žaidynių dalyvius,
kų būrys iš abiejų valstybių. kia gimnazistų, jau nekalbant sporto entuziastus, linkint ge
Tada buvo nutarta žaidynes apie studentų amžių.
ros sėkmės ir daug sportinės
skelti į dvi dalis, atskirai vyk
Šį klausimą reikėtų gerokai ištvermės dabar ir ateityje! 0
dant salės ir lauko sporto ša pastudijuoti ir nuspręsti — pačiai sporto sąjungai linkime
kų varžybas. O dar vėliau — kodėl taip yra. Net ir JAV uni sulaukti šimtmečio!
šios žaidynės dar buvo labiau versitetų rinktinėse.dabar be
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KAS NAUJO EUROPOJE?
Vokietijoje „ramu", kadangi
vokiečių tautinis sportas fut
bolas atostogauja, tad sporti
nėje spaudoje ar vokiškame
televizijos sporto kanale dau
giau vietos skiriama praeities
sportiniams įvykiams. Tiesa,
spauda ir televizija gan daug
vietos skyrė Prancūzijos atvi
roms lauko teniso varžyboms,
jų pranešėjai nagrinėjo Wimbledono žaidynių favoritus, pa
rodydami ankstyvesniųjų me
tų laimėtojus.
Ruošiasi Vokietijos lengva
atlečiai pasaulinėms pirme
nybėms Kanados Edmontone,
tačiau iki šiol jų atsiektos pa
sekmės nieko gero neparodė.
Juk 100 m bėgime 10,29 sek.
pasekme ar 400 m — 45,81
sek. yra toloka iki bronzos me
dalio. Tas pats su disko meti
ko Riedi atsiekta 64,36 m pa
sekme. Ji yra gerokai nutolusi
nuo aukso medalio favorito V.
Aleknos. Deja, stebėdamas te
levizijoje „Grand Prut" varžy
bas Ispanijos Sevilla mieste,
pergyvenau Virgibjaus pralai
mėjimą vengrui Fazekui, ku
ris mūsiškį įveikė 9 cm. Var
žybų pranešėjas vokiškai pa
sakęs: „Tai šių varžybų di
džiausia staigmena, nes „Litauer" šiais metais nepatyrė
pralaimėjimo".
Europos amerikietiško fut
bolo pirmenybėse Frankfurto
„Galaxy" nugalėjo Amsterda

mo „Admirals" 28:23, tačiau
pirmenybių lentelėje Frank
furto komanda yra paskutinė.
Vokietijos krepšinio meiste
rio vardą prie 8,500 žiūrovų
laimėjo vilniečiams bei kau
niečiams pažįstamas Berlyno
„Alba" penketukas, įveikęs
paskutinėse rungtynėse Bonos
„Telekomą" pasekme 81:77.
Pirmas kaip ir antras susitiki
mas baigėsi Vokietijos sos
tinės pergalėm 108:72 ir
78:58. Karštokos buvo pasku
tinės rungtynės, nes „Alba"
visą laiką pirmavo 11 tšk.
skirtumu. Paskutiniame ket
virtyje berlyniečių krepšiai
pradėjo „tirpti" taip, kad pas
kutinėse minutėse Bona net
pirmavo 72:69. Manding, tame
laikotarpyje savo žaidimo me
ną parodė tamsiaodis Alexis,
tritaškiu išlyginęs pasekmę
bei keliais dvitaškiais atnešęs
pergalę Berlynui. Baigmės
rungtynes rodė Vokietijos tele
vizijos sporto kanadas DSF.
V. Ivanauskas vėl kerta
įvarčius. Paskutinėse šiaurės
Vokietijos apygardinėse futbo
lo pirmenybėse lietuvis Wilhelmshafeno klubui, rungty
nėse prieš Leipcigą pelnė du
įvarčius. Jo klubas iš 19 vienuolikių užėmė 10-tą. vietą- Iš
Šiaurinės Vokietijos į antrą ly
gą pateko Berlyno „FC Union"
klubas, kuriame susispietę
yra komunizmo simpatikai.

Iš Bremeno klubo atsarginio
vartininko pareigų atleistas
G. Brazas yra „bedarbis", ka
dangi joks Vokietijos klubas
nesidomi lietuvių kilmės žai
dėju.
Jau priešpaskutinėse Lenki
jos futbolo pirmenybių rungty
nėse meisterio vardą užsitik
rino Krokuvos „Vysla", įveik
dama sostinėje vietos JLegią"
2:1. Varšuvos žiūrovai, ypač
klubo sirgaliai (Lenkijoje jie
vadinami, „Kibice") yra žinomi
Lenkijoje
kaip
didžiausi
triukšmadariai, o gal net chu
liganai. Jie pradėjo laužyti sė
dynes, jas deginti, mėtyti ra
ketas, bonkas, o mestas ak
muo pataikė į Krokuvos trene
rio galvą. Lvovo miestie (ukr.
Lviv) veikęs „Pogon-Vytis"
klubas atgaivintas Ščecine.
Jis užėmė trečią vietą, ketvir
ta yra Varšuvos „Polonia", kuri
taip pat laimėjo Lenkijos klu
bų taurę. Kiek prisimenu,
Kauno LGSF draugiškose
rungtynėse 1939 m. pralai
mėjo Polonijai" 1:2. Taip pat,
norėčiau pažymėti, kad prieš
Antrąjį pasaulinį karą Lvovo
klubo „Pogon-Vytis" vartinin
kas Albanski priklausė Lenki*
jos rinktinei. Jis žuvo kare su
Vokietija.
Europos futbolo sąjungos su
darytoje lentelėje pirmauja Is
panija, prieš Italiją, Angliją,
Vokietiją. Tolimesnės vietos:
5) Prancūzija, 6) Olandija, 7)
Turkija, 8) Graikija, 9) Rusija,
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R u n a s Gulbinas

RIMAS GULBINAS — BUSIMAS
AMBASADORIUS
^

„Wbeaton Sun" dienraštyje
neseniai tilpo žinia, kad Ri
mas Gulbinas išrinktas daly
vauti „World Scholar — Athlete Gamės" Gal tikslesnis
pavadinimas būtų „Kultūrinė
ir Sportinė programa pasaulio
jaunimui". Kultūrinėje progra
moje bus menas, choras, poezi
ja, eilė paskaitų ir diskusijos.
Diskusijų temos: vadovavi
mas, etika, sportiškas elgesys
aikštėje, tarptautinė prekyba,
pasaulio gamtosauga ir taika.
Sporto programoje bus krep
šinis, futbolas, tinklinis, bu
riavimas ir lauko teniso dveje
tai. Komandose žaidėjai bus
skirtingų tautybių. Kaip olim
piadose ir 6a bus iškilmingas
atidarymas ir uždarymas. Ši
programa įkurta 1993 metais
ir vykdoma kas 4 metai. Jos
direktorius yra senatorius Bill
Bradley, buvęs „scholar" ir
profesionalas krepšininkas. Ši
programa, jau trečioji, vyks
Rhode Island universitete,
Kingston mieste nuo birželio
22 d. iki liepos mėn. 1 d. Pro
gramos tikslas — kad pasau
lio jaunimas susipažintų, susi
draugautų, įgytų specifinių ži
nių ir grįžtų į savo mokyklas
kaip darbštumo, sportiškumo
ir vadovavimo ambasadoriai.

10) Portugalija Klubai: Real
Madrid, 2)vManchester Uni
ted), 3) Bayern Miunchen, 4)
FC Barcelona, 5) Lazio Roma),
6) FC Valencia, 7) Juventus
Turin, 8) Inter Milano, 9) Atletico Madrid), 10) FC Parma.
Kaip matome, vyrauja Ispani
jos bei Italijos vienuolikės.
Vokietijos Volfsburgo klube
žaidžia afrikietis J. Akpoborie.
Gaudamas gerą atlyginimą jis
nupirko laivą, kuris buvo nau
dojamas vergų vaikų preky
bai. Žaidėjas teisinasi, atvežė
įvairius dokumentus, tačiau
klubo vadovybė nelabai tiki
Afrikos prokuratūros tyri
mams ir greičiausiai atsisakys
jo pareigų. Prieš keletą metų
aukščiausios Vokietijos futbo
lo lygos klubas kvietė pas save
su labai geru atlyginimu V.
Ivanauską. Tačiau žmonai ne
patikęs pramonės miestas
(VoUsburg-Volksvagen auto
mašinų gamybos centras), tad
dabar lietuvis turi pasitenkin
ti apygardine lyga.
V. Baronas, Vokietija

Šioje programoje išrinkta da
lyvauti 1,600 jaunuolių, 16-19
m. amžiaus iš 108 kraštų ir 50
JAV valstijų.
Rimas Gulbinas išrinktas
todėl, kad baigė šiuos mokslo
metus aukščiausiais pažy
miais, yra vienas iš geresnių
Wheaton North mokyklos
krepšininkų ir dar randa laiko
ir noro savanoriškai padėti
negabiems mokiniams. Jo pir
moji jaunučių krepšinio ko
manda
buvo
Filadelfijos
„Aras", kurio treneris buvo jo
tėvas. Šeimai apsigyvenus
Wheaton, IL, jis tuoj įsijungė į
Čikagos „Lituanicos" klubą ir
žaidė už vidurinę, o dabar už
Wheaton North mokyklą. Ta
lento jam netrūksta ne tik
krepšiniui, bet jis dar neblogai
žaidžia futbolą, stalo ir lauko
tenisą, golfą ir net biliardą.
Po mokslo metų jam tingi
niauti nebuvo kada: tuoj sekė
mokyklos krepšinio stovykla,
po jos ta pasaulinė jaunimo
programa, o liepos mėn. su
„Lituanicos" jaunių krepšinio
komanda kelionė į ŠALFAS sgos metines žaidynes Toronte.
Tad duomenų jam netrūksta
būti ambasadoriumi savo mo
kykloje, o gal net ir ateityje.
V. G.
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JUTUANICA* - „PEGASUS" 1-1
Birželio 24 d. buvo sužaistos
atidėtos „Metro" futbolo lygos
I divizijos pirmenybių rung
tynės tarp „Lituanicos" ir „Pe
gasus" vienuolikių. Jos, kaip
atsimename, turėjo išaiškinti,
kuris laimės čempionų titulą
ir gaus kelialapį į „major" divi
ziją.
Tolimoje šiaurėje — Libertyville, IL, vykęs šis reikšmin
gas susitikimas baigėsi lygio
mis 1-1 ir tokia pasekmė ne
buvo dėkinga lietuviams, ku
riems būtinai reikėjo pergalės.
Nepaisant, kad „Lituanicos"
vyrai per abu ratus (rudens ir
pavasario) nepatyrė nė vieno
pralaimėjimo (tuo tarpu .Pe
gasus" turėjo vieną), varžovai
lentelėje turėjo vienu tašku
daugiau, nes mūsiškiai 4 kar
tus sužaidė lygiomis, tuo tar
pu Pegasus" — 2 kartus.

Tačiau, kas liečia patekimą į
„major" diviziją dar. yra viena
galimybė: Šį sekmadienį, lie
pos 1 d., neutralioje aikštėje
(ji rašant šias eilutes dar ne
PATIKSLINIMAS
buvo žinoma) Xituanica" ko
vos su „major" lygos priešpas
Prašoma patikslinti, kad ge kutinės — 9-osios vietos savi
gužės 25 d. šiame puslapyje ninkų — vokiečių „Schwaben"
išspausdintame E. Sulaičio ekipą. Jeigu lietuviai laimės
straipsnyje apie nusipelniusį — vieta „major" divizijoje bus
lietuviškojo sporto darbuotoją garantuota.
Algirdą Bielskų, pažymima,
Reikia pasakyti, kad pra
kad jis Lietuvos Respublikos ėjusį sekmadienį lietuvių vieprez. Valdo Adamkaus buvo nuolikė buvo arti pergalės. Ir
apdovanotas DLK Gedimino
ordino medaliu. Ten pat mini
ROBERTAS JAVTOKAS
ma, kad tokiu garbės žymeniu
SAN ANTONIO KLUBE
buvo apdovanotas tik dar vie
nas sporto darbuotojas, čikagišVilniaus „Lietuvos ryto"
kis Rimantas Dirvonis. Pa krepšinio komandos vidurio
tikslinama, kad tą pačią 1998 puolėją Robertą Javtoką tre
m. birželio 29 dieną, kartu su čiadienį, birželio 27 d., New
Rimantu Dirvoniu, tokiu pat Yorke vykusioje NBA naujokų
medaliu buvo pagerbtas ir il biržoje 56-tuoju pakvietė San
gametis sportininkas, sporto Antonio, Texas „Spurs" krep
darbuotojas ir žurnalistas Vy šinio klubas.
21-eriu metų, 2.08 m ūgio
tautas Grybauskas. Tą įvykį
Lietuvos
krepšininkas buvo
liudija ir 1998 m. liepos 17 d.
dešimtas
ir
paskutinis užsie
„Drauge" išspausdinta prez.
nietis, kuriuos šiuo metu pa
Valdo Adamkaus, ir apdovano
sirinko NBA klubai. Ii viso į ly
tųjų R. Dirvonio ir V. Gry
gos komandas buvo pakviesti
bausko nuotrauka.
58 naujokai.

tik nesėkmė bei teisėjų klai
dos neleido mūsiškiams iško
voti taip reikalingus 3 taškus.
„Turėjome žaisti prieš 12 žai
dėjų", — taip šias rungtynes
apibūdino lietuvių komandos
vadovai, turėdami mintyje tei
sėjų šališkumą. Lietuvių nau
dai nebuvo užskaitytas vienas
įvartis dėl gerokai vėliau su
švilptos neva nuošalės. Be to,
teisėjas nedavė mūsiškių nau
dai 11 metrų baudinio, nors
žaidėjas buvo nugriautas bau
dos aikštelėje, o buvo pasiten
kinta tolimesne bauda.
Beje, pirmieji įvartį pasiekė
varžovai iš baudos smūgio.
Panašus buvo ir išlyginamasis
— Laimono Bytauto iš toli
mesnės baudos
pasiųstas
įvartis. Aikštės viduryje gerai
darbavosi Danas Smulkys, ku
ris pora kartų gražiai buvo
iškišęs kamuolius mūsų puoli
kams. O gynime užtikrintai
dirbo Gytis Kavaliauskas.
Bendrai imant, dauguma „li
tuanicos" vyrų stengėsi laimė
ti, tačiau laimė nebuvo jų pu
sėje. Aišku, labai trūksta ir
Lietuvoje dabar atostogau
jančio Virgio Žuromskio.
Reikia manyti, kad liepos 1
d. rungtynėse „Lituanicai"
seksis geriau ir ji iškovos teise
rungtyniauti „major" divizijo
je, kurioje ji sėkmingai žaidžia
salės futbolo pirmenybėse. .

E. S.
NBA naujokų biržoje ketino
dalyvauti ir 21 metų „Lietu
vos ryto" gynėjas Arvydas Ma
cijauskas, tačiau vėliau jis sa
vo kandidatūrą atšaukė.
BNS
* Lietuvos futbolo rink
tinės vartininkas Gintaras
Staučė, praėjusį sezoną gynės
Vokietijos 2-ojoje bundeslygoje
rungtyniavusios „Duisburg"
komandos vartus, sportine
karjerą tes Graikijoje. Patyręs
futbolininkas pasirašė viene
rių metų sutartį su šiemet į
Graikijos I lygą iškopusia Atė
nų „Akratitos" komanda, tau
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PREZIDENTO VIEŠNAGĖ
EUROPOJE

Danutė

Ir kas galėjo

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Vokietijos
spauda
rašė:
„Prieš dvylika metų į Lenkiją
buvo atvykęs W. G. Bush tė
vas, džiaugsmingai sutiktas
gyventojų. Jis parodė Maskvai
ir Varšuvai, kad Vakarų pa
sauliui vadovaujanti JAV ga
lybė niekuomet neleis numal
šinti lenkišką demokratinę
plėtrą. Mat tik prieš mėnesį
darbininkų sąjunga „Solidarnoscz" buvo laimėjusi Rytų Euro
poje pirmus rinkimus. Dabar
jo sūnus pats galėjo įsitikinti,
kad Lenkija yra stipriai susi
jungusi su Vakarų pasaulio
stovykla. Didžiausias laimėji
mas — Lenkijos įjungimas į
ŠAS (NATO).
Nesitenkina tuo Lenkija. Ji
daug daugiau kaip kitos ŠAS
valstybės siekia antros plėt
ros, turėdama prieš akis lietu
vius, latvius ir estus, kadangi
tų tautų valstybės, po Antro
pasaulinio karo, prieš jų norą
buvo įjungtos į sovietinį pa
saulį. Lenkija, pati pasiekusi
laisvės krantą, remia savo
mažų kaimynų norą atitaisyti
šią istorinę neteisybę. Man
ding, lenkų numone čia pa
liečiami ne tik istoriniai įvy
kiai, bet taip pat aiškiai paste
bimi Rusijos imperialistiniai
siekiai. Kaip ir anuomet G.
Bush tėvas teisingai pastatęs
iešmus, taip ir jo sūnus nori
dabar savo rankomis išplėsti
pastovumo zoną Europoje".
Vokietijos televizijos dvylik
tu kanalu stebėjau JAV prez.
kalbą Varšuvos universitete.
Be abejo, ją matė ir Dėdės Ša
mo gyventojai. Tačiau norė
čiau prie kalbos pridėti kelių
dienraščių komentarus, pa
minėjus Baltijos valstybių
ŠAS tNATO) klausimą. Prezi
dento žodžius, — „Visos de
mokratinės valstybės nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros turi
tas pačias teises laisvei ir sau
gumui kartu su kita Europos
demokratija" — vokiečių spau
da taip komentavo: „Minėda
mas Rytų Europos valstybes,
JAV prezidentas visų pirma
galvojo apie Baltijos valstybes,
kurios buvo Sov. Sąjungos da
lis. Jos kentėjo Maskvos pries
paudą, tad norėtų ne rytoj, bet
jau šiandieną įsijungti į trans
atlantinę sąjungą. Nebus ant
ros Jaltos". Vis tik spauda pa
žymėjo, kad V. Putin ŠAS pri
artėjimą prie buvusių Sov.
Sąjungos sienų laiko didele
klaida.
Prez. G.W. Bush kalba tuoj
pat buvo verčiama į vokiečių
kalbą. Jis pasakęs „from Balticum, tačiau vertėja išvertė
„Ostssee — Rytų jūra". Dau
gumas vokiečių taip ir vadina

•

Baltijos jūrą. Vakarinėse ži
niose pranešėjas jau pasakęs
„von Baltikum".
Kitos spaudos komentarai:
„G. W. Bush partijos nariai,
nepaisant santykių pasekmių
su Rusija, garsiai („lautstark"
— labai garsiai) reikalauja su
ateinančia plėtra Prahoje Bal
tijos valstybių įjungimo į ŠAS
(NATO). Vokiečiai rašė: „Gra
žiai kalbėjo G. W. Bush, nau
dodamas bendrą, tradicinę for
mulę. Teoretiškai kiekvienas
gali būti ŠAS narys, tačiau,
kuri bus ta kita tauta — rei
kia ilgesnių diskusijų".
Dar kelios pastabos iš Var
šuvos universiteto kalbos.
Spauda pastebėjo plėtrą ne
kaip „ar", bet „wann" —
„kada" žodžius. Nebus antrų
Miuncheno ar Jaltos posėdžių,
Europos tautos nebus antrą
kartą paliktos savo likimui.
Vokiečiai šią formuotę laiko
stipresne negu reikia, kartu
užklausdami: jeigu rusai nėra
priešai (juk taip pasakęs pre
zidentas), tad nuo ko turi ŠAS
saugoti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją?
Bendra europiečių išvada;
po penkių dienų viešnagės E u ;
ropoję JAV prezidentas pa
rodė V. Putin, kad Texas gy
ventojui Europa prasideda vi
duryje Amerikos ir baigiasi
prie Rusijos sienos. Jeigu
Maskva praves reformas, tik
tuomet jis tikisi gerų santykių
su Kremlium. Ir nieko dau
giau. Taip pat G. W. Bush su
prato, kad ne vien Amerika
egzistuoja pasaulyje.
JAV prez. viešnagę Europo
je vokiškoje žiniasklaidoje iš
dalies nustelbė Berlyno senato
(miesto savivaldybės) pareikš
tas nepasitikėjimas dabarti
niam Vokietijos sostinės me
rui, krikščionių demokratų
partijos nariui, E. Diepgen.
Susidaręs stiprus blokas iš so
cialdemokratų, liberalų ir bu
vusių komunistų, SED partijos
atstovų, dabar pasivadinusių
nekaltu PDS vardu, nubalsavę
laikinai pareigas perduoti lie
tuvių kilmės homoseksualui
(jis viešai prisipažinęs) Klau
sui Voveraičiui.* Vokiečiai su
baime žiūri į sostinės ateitį,
kadangi rugsėjo mėnesį nu
matomi savivaldybės-senato ir
mero rinkimai. Savo kandi
datūrą jau pateikė buvęs PDS
pirm., žydų kilmės labai gabus
adv. G. Gysi. Tiesa, PDS parti
joje yra dvi stovyklos: vieną
sudaro „užkietėję" komunistai,
tvirtindami, kad mūro siena
tarnavo Europos taikai, nuty
lėdami bėgančių šaudymą ar
„perauklėjimui" laikytas kon-

ANAMITŲ IR KMERŲ
ŠALYSE
RIMVYDAS J . SIDRYS, M.D.
Nr.5

Esą mes tik tokiu būdu gali
me pajusti tikrąjį miesto pulsą, o jis nori, kad mes,
prieš palikdami Hanoi, jį pajustumėm. Sustojom tad
miesto parke, kur radom išsirikiavusių apie keturias
dešimt rikšų. Orientališkos rikšos man buvo besikei
čiančio pasaulio rodiklis. Pirmą sykį jas teko matyti
Hong-Konge 1956 m. Tada jos dar buvo tokios, kokias
aprašinėjo Matas Šalčius ir kiti pasaulio keliauninkai,
— sėdynė ant ratukų, kurią tempė suvargęs kinietis.
Tada Hong Konge rikšų tempėjai tikrai atrodė tokie,
kokius vaizduodavo paveikslai ir filmai: juoda pižama
vilkintis kinietis su reta barzdele ir taip sulysęs, lyg
jis būtų paskutinėj džiovininko stadijoj. Bet tos isto
rinės rikšos labai greit išnyko, jos pavirto į dvivietines
rikšas. Vėliau Indijoj ir Indonezijoj teko važinėti ir mo
torizuotom rikšom, iš esmės dviratinė rikša su mažu
motoriuku. Hanoj rikšų variklis dar vis buvo žmogaus
raumenys.
Ne visi iš mūsų grupės noriai sėdo į rikšas, bet, pasi
rodė, kad tai buvo įdomi patirtis. Hanoi senamiestis,
matyt, nebuvo sudraskytas bombų, seni, to paties ku
binio stiliaus namai, pirmame aukšte vien tik krautu
vėlės. Kiekvienas kvartalas turi savo paskirtį, čia vien

Tarptautinėje parodoje 3alttechnika-2001" šiemet gegužės pabaigoje dalyvavo apie puse tūkstančio vietinių
• bei užsienio bendrovių, kurios supažindino su naujomis, ekologiškai švariomis gamybos technologijomis ir
įrengimais iš elektronikos, energetikos, elektrotechnikos, kontrolės, matavimo technikos, aplinkos apsaugos sri
s
ties.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

centracijos stovyklas. Kitas
sparnas yra kiek lankstesnis.
Prie jo priklauso buvęs pirm.
H. Bisky ir G. Gysi bei kiti
partijos veikėjai. Tačiau ir jie
negali kiek labiau nueiti nuo
„kietųjų" kelio, stipriai lavi
ruodami tarp dviejų sparnų,
mėgindami surasti „modus vivendi". Be jokių abejonių, G.
Gysi kandidatūrą rems visas
Rytų Berlynas, nes ir po vie
nuolikos laimės metų ir, ne
paisant finansinės vakarų Vo
kietijos dalies paramos, komu
nistine dvasia stipriai jaučia
ma vidurio amžiaus gyventojų
tarpe. O ji siekia milijardus
markių, kadangi Vokietijoje
nuo kiekvieno dirbančio yra
atskaitomas „solidarumo mo
kestis". Jis siekia 5 proc. pa
jamų mokesčio. Jeigu, pvz.,
pajamų mokestis yra 800 mar
kių, darbdavys nuo darbo
mėn. iš bruto atlyginimo ats
kaito 40 m. ir juos persiunčia
valstybės iždui. Tais pinigais
taisomi keliai (jie yra labai
blogame stovyje), mėginama
pakelti ekonominį gyvenimą,
kadangi, žlugus Sov. Sąjun
gai, pramonė atsirado tamsia
me tunelyje, nematant net ir
mažo žiburėlio, nedarbas
Mecklenburge, Turingijoje. sie
kia 18 proc. Protestuoja nu
kentėję nuo komunistinio reži
mo, jie rašo atvirus laiškus re
dakcijoms, minėdami moka
mas aukštas pensijas komu
nistiniams šulams, pvz., Čilėje
gyvenančiai paskutinio Rytų
Vokietijos komunistų partijos
sekr. Honeckerio našlei, slap
tosios tarnybos „Stasi" polici
ninkams ir t.t. Spėjama, kad
finansų ir vidaus reikalų mi
nisterijos patikrins buvusių
slaptosios policijos tarnautojų
praeitį ir greičiausiai dalį pen-

SĖKMINGAI ARTĖJAMA PRIE DERYBŲ
DĖL NARYSTĖS ES BAIGMĖS
Lietuva artėja prie
derybų dėl narystės Europos
Sąjungoje (ES) pabaigos, o Ai
rijos piliečių nepritarimas ES
valstybių Nicos sutarčiai ne
turės įtakos Lietuvos narystei
ES, teigia Lietuvos vyriausia
sis euroderybininkas Petras
Auštrevičius.
Trečiadienį vykusiame Vy
riausybinės Europos integraci
jos komisijos (VEIK) posėdyje
buvo pristatyti Lietuvos stoji
mo į Europos Sąjungą konfe
rencijos, vykusios šios sa
vaitės pradžioje Liuksemburge% rezultatai! Joje buvo pa
tvirtinti pastarojo pusmečio
Lietuvos derybų dėl narystės
ES rezultatai ir atidaryti du
nauji derybiniai skyriai.
Lietuva ir ES dabar yra su
derinusios iš viso 17 skyrių, iš
kurių dešimt — vien per pas
tarąjį pusmetį, ES pirminin
kaujant Švedijai. Su ES dėl
narystes Lietuva derasi iš viso
pagal 31 skyrių.
„Su 17 derybinių skyrių Lie
tuva jaučiasi tikrai viduryje,
stovėdama šalia Slovakuos ir
Čekijos, netgi kaimynus len
kus esame aplenkę 1 derybi
niu skyriumi*, sakė P. Auš
trevičius. Jo teigimu, de
rybų tempas linkęs augti ir
2002-ieji metai yra „visiškai
realus laikas" Lietuvai sėk
mingai pabaigti derybas dėl
narystės.
Komentuodamas praėjusią
savaitę Airijoje vykusio refesijos nubrauką. Juk iš esmės,
buvę Rytų Vokietijos gyvento
jai į pensijų fondą neįnešė nė
vieno pfenigio, šiandieną gau
dami tūkstančius markių stip
ria valiuta.

tik daržovės ir vaisiai, ten visokios geležinės dalys, o
už kampo eilė krautuvių, parduodančių vestuvinius
rūbus. Virtuvėlės ant ratukų kepa blynelius ir sklei
džia malonų kvapą. O kiekvienoj kryžkelėj patenki į
chaosą. Pajunti, kad dviratininkai ir motociklistai ap
gula tave iš visų pusių ir nori sutraiškyti. Dviračių
skambučiai, motociklų pypčiojimai susilieja į ištisinį
triukšmą, automobiliai važiuoja sau drąsiai, prasi
lenkdami pro mus poros centimetrų atstumu. Bet
kažkaip pravažiuoji kryžkelę gyvas ir vėl gali kvė
puoti. Tikrai, pamatėm Hanoi tokį, kokio niekad nebū
tumėm pajutė pro viešbučio langą.
Hue
Per 19 kelionės dienų mes važinėjom ir autobusais,
ir laivais, bet daugiausia lėktuvais. Kai pradėjom ke
lionę lėktuvu iš Los Angeles, tai paskui lėktuvus keitėm dešimt sykių. Ir dabar iš Hanoi į Hue atskridom
lėktuvu. Pats miestas, žymiai mažesnis už penkiamilijoninį Hanoi, mūsų daug kuo nenustebino, bet viet
namiečiams jis brangus. Keletą šimtų metų, susikūrus
valstybei, Hue buvo jos sostinė, čfa gyveno karalių dinastijos.Tiesiai iš lėktuvo, tik padėję lagaminus vieš
butyje, išvažiavom žiūrėt karališkų rūmų. Tikriau sa
kant —jų liekanų, nes, kai vadovas Nam parodė rūmų
modelį, kokie jie anksčiau buvo, paaiškėjo, kad iš viso
tuzino pastatų buvo likę tiktai du. Kiti visi sugriauti
per keletą karų. „Jums turbūt kalbėjo, kad amerikiečiai
sugriovė šiuos rūmus, — sakė vadovas Nam. — Netei
sybė. Juos sugriovė prancūzų artilerija 1954 metais".

rendumo rezultatus, P. Auštrevičius pripažino, kad nei
giami referendumo rezultatai
„iš tikrųjų sukėlė tam tikrų
rūpesčių". Kaip žinia, airiai
nepritarė sutarčiai, kuri bu
vo pernai gruodį pasirašyta
Prancūzijos kurorte Nicoje,
siekiant atverti kelią ES
plėtrai. Nicos konferencija ir
jos sutartis pašalino institu
cines kliūtis ES plėtrai nuo 15
iki 27 narių. Airija yra vienin
telė ES narė, organizavusi re
ferendumą dėl Nicos sutarties.
Kitose ES valstybėse Nicos su
tartis turėtų būti patvirtinta
parlamentų balsavimu.
Tačiau,
P. Auštrevičiaus
nuomone, svarbu tai, kad pati
ES tvirtai apsisprendė nepersvarstyti Nicos sutarties ir
pasiūlė Airijai grįžti prie refe
rendumo ar kito politinio
sprendimo, atitinkamai patai
sant šį sprendimą, kad tvirti
nimas įvyktų.
„Mes tikimės, kad Airijos
'ne' nebus pasklidęs reiškinys
Europos Sąjungoje", sakė eu
roderybininkas.
(BNS)

* „V*karų laivų remonto"
darbuotojai nenori norvegų
valdymo. Vyriausybė linkusi
pritarti Valstybes turto fondo
deryboms su Norvegijos laivų
statykla „Havyard Leirvik A.
S". Ji nori už 27.3 mln. litų įsi
gyti iš valstybės dar neišpirk
tas 27.8 proc. „Vakarų laivų
remonto" akcijų. Po nesėkmin
gos privatizacijos, kuri Euro
poje geras pozicijas turėjusį
„Vakarų laivų remontą" atme
tė atgal, sprendžiamas klausi
mas — būti ar nebūti šiai ben
drovei.
(K, Elta)

Niekas nenori klysti, juo la
biau prisipažinti klydęs. Tad
įdomu, kiek nuomonių pasi
keis apie JAV prez. George W.
Bush užsienio politiką, ypač
tuose sluoksniuose, kurie
prieš rinkimus pranašavo,
kad šis respublikonų kandida
tas, užaugintas Texas valsti
jos platybėse, užliūliuotas tė
vo vardo skambesiu, įsipai
nios į tarptautinius reikalus,
kaip gaidys į pakulas, ir dar
labiau juos sujauks, sumen
kins Amerikos įvaizdį.
Na, dėl to Amerikos įvaiz
džio per daug rūpintis never
ta, nes jis ir taip nėra pats
šviesiausias. Pasaulis Ame
riką
paprastai
prisimena
dviem atvejais: kai reikia
greitos paramos (finansinės ar
politinės); kai ieškoma paran
kaus kaltininko dėl padarytų
ar tik įsivaizduotų bėdų. Ne
paisant šio krašto adresu nuo
lat svaidomų kaltinimų, prie
kaištų ar net pašaipos, visgi
didžioji mūsų planetos gyven
tojų dalis stengiasi žūt būt pa
tekti į Ameriką, dažnai rizi
kuojant net savo gyvybe...
Prez. George W. Bush pir
mosios kelionės į Europą me
tu visgi pasirodė daug tvirtes
nis, negu daugelis tikėjo. Ne
lengva jam buvo toji kelionė,
ne vien dėl to, kad kiekvienas
žingsnis, susitikimas, žodis
(oficialus ar neoficialus) buvo
labai atidžiai stebimas, tary
tum nelabai gabaus mokslei
vio egzaminų darbas, jau iš
anksto sprendžiant, kad jis
nebus įvertintas per daug
aukštu pažymiu. Be to, prezi
dentas kone kiekviename ap
lankytame krašte susidūrė su
triukšmingomis ir net pikto
mis demonstracijomis, nu
kreiptomis ir prieš jo paties
politiką, ir apskritai prieš
JAV. Tokiomis sąlygomis šyp
sotis, kalbėti ir elgtis, lyg nie
kur nieko, tikrai reikia ne
mažai pastangų ir savitvar
dos. Prez. G.W. Bush šiuo at
veju egzaminą, atrodo, išlai
kė.
Kadangi kiekvienas sten
giamės į visus įvykius žvelgti
„pro nuosavus akinius", lietu
viams paliko neblogą įspūdį
pagaliau garsiai išsakyta pre
zidento nuomonė apie NATO
plėtrą. Jis tą nuomonę pa
grindė iš anksto paruoštais
argumentais, prie kurių su
formulavimo — malonu pripa
žinti — prisidėjo ir JAV lietu
viai, ypač JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos
bei tarybos žmonės.
Kad JAV prezidento teigia
mi pasisakymai apie NATO

Tačiau Amerikos kariai šitoje vietoje ir visame Hue
mieste turėjo daug savo kraujo pralieti, Nam rodė vie
tas, kur rūmų pastatai buvo kulkų suvarpyti, skylės ir
dabar vėpso neužtaisytos, virtusios karo paminklu.
1969 metų Tet ofenzyva Hue mieste buvo ypač stipri.
Vietkongas laikė Hue užėmęs 26 dienas, kol pagaliau
Amerikos ir AVRN kariai juos išstūmė į džiungles.
Nam balse skambėjo pasididžiavimo aidas, kai jis
mums tai pasakojo. Kad Vietkongas per tas dienas pa
liko mieste 2,800 nužudytų žmonių, jis neminėjo.
Mūsų grupė buvo apgyvendinta prie upės su daug
žadančiu vardu — Perrame River. Ar vardas buvo pel
nytas, netyrinėjom, mūsų dėmesį daugiau traukė vaiz
dai, nes upėje virė gyvenimas. Laivai grūdosi vienas
prie kito, daugelis jų atrodė apgyvendinti šeimų, maži
laiveliai sukiojosi į visas puses. Žvejai murdė tinklus
ir didelius samčius, kartais ištraukdami spurdančią
žuvį. Viena grakšti ektija paliko mus visus išsižioju
sius ir griebiančius foto aparatus: kokių septynerių
metų berniukas, lyg Venecijos gondolininkas, išdidžiai
smaigu stūmėsi per upę, prieky jo eldijoje sėdėjo jo
dvejų, gal trejų metų sesutė.
Mes irgi sėdome į laivą, tik jau didesnį ir motorinį.
Laivo priekyje buvo nupaišytos dvi grėsmingai atro
dančios akys. Jos turėjo mus apginti nuo pavojingų de
monų žvilgsnių. Plaukėm į Thien Mu pagodą- Vietna
miečiams tai buvo brangi vieta, surišta su jų istorija.
Pagoda buvo kinietiško stiliaus daugelio aukštų, ap
supta žiaurios išvaizdos demonų ir slibinų skulptūrų.
Nam neslėpė, kad Vietnamas daug ką perėmė iš Kini
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pamanyti?
plėtrą ir galimumą pirmenybę
teikti
Baltijos
valstybėms
(ypač Lietuvai) suerzino Rusi
jos mešką, buvo labai akivaiz
du. Maskvos reakciją prez.
Bush, be abejo, jau iš anksto
numatė, bet savo užsibrėžto
plano neatsisakė. O tai jam
„plunksna prie skrybėlės".
Žinoma, viena yra kažką pa
reikšti (net tokioje svarbioje
kelionėje), kita — pažadus iš
tesėti, kai ateis laikas pa
reiškimų
žodžius
paversti
darbais. Bet ir tokia pradžia
jau teikia viltį, kad kažkas
galbūt pajudės į priekį. Taip
prez. Bush žodžius interpreta
vo ir Amerikos žiniasklaida.
Taip manė ir opozicija, kaltin
dama prezidentą bereikalingu
Rusijos erzinimu.
Kitas, galbūt tiek pat ne
tikėtas ir dėmesio vertas,
prez. George W. Bush pareiš
kimas įvyko vos prieš porą
dienų, Izraelio ministro pir
mininko Ariel Sharon apsilan
kymo Vašingtone metu. Šios
savaitės antradienį, prieš pra
sidedant oficialiam pasitari
mui, Izraelio premjeras ir
JAV prezidentas atsakinėjo į
klausimus. Prezidentas tarp
kita ko pasakė, kad Valstybės
sekretorius Colin L. Powell
išvykęs į Palestiną, tikėdama
sis sumegzti beviltiškai pasta
raisiais mėnesiais įstrigusias
taikos derybas, nes visgi pa
lestiniečiai iš dalies laikosi
paliaubų ir akmenų bei šo
vinių kruša, nuolat beriama
Izraelio pusėn, gerokai sulėtėjusi. Tiesa, ne visiškai nu
trūkusi, bet pažanga visgi ma
tyti. Vadinasi, atėjo laikas vėl
sėsti prie derybų stalo....,,
Izraelio ministras pirminin
kas į tai labai karštai reagavo,
pabrėždamas, kad jokių de
rybų nebus, kol palestiniečiai
visiškai nepaliaus svaidę ak
menis į jo (tankais ir net ko
vos lėktuvais ginkluotą) ka
riuomenę.
Rodos, tai buvęs tik skir
tingų nuomonių pareiškimas,
bet tiek žydai, tiek palesti
niečiai jame įžvelgę daug gi
lesnę reikšmę. Pastarųjų atve
ju — tai buvo vilties žiburėlis
ilgalaikėje kruvinoje naktyje,
nes pagaliau pats Amerikos
prezidentas „stojęs jų — ir
teisybės — pusėje". Žydų nuo
mone, tai aiški jų „švento sie
kio išdavystė", nes Amerika
visuomet tvirtai stovėjo Izrae
lio pusėje, jį rėmė pinigais,
ginklais, patarimais ir užta
rimais.
O trečioji nuomonė galbūt
galėtų būti ir tokia: visgi JAV
prezidentas nugarkaulį turi...

jos, bet ir pabrėžė, kad Kinija pasidarė ir jų priešas, su
kuria teko šimtmečių laikotarpyje pakartotinai ka
riauti. Vis dėlto Vietnamo kalboje yra arti pusės kinietiškų žodžių ir jų rašyba ilgai buvo kinietiška. Tik kai
prancūzai užėmė jų kraštą, taip pat ir Laos bei Kam bodiją, devyniolikto amžiaus vidury visoj Indokinijoj,
kaip jie šias tris valstybes vadino, įvedė lotynišką rai
dyną. Nam džiaugėsi, kad tai buvo geras žingsnis,
Vietnamo vaikai išmoksta skaityti per porą mėnesių,
kinietukai su savo hieroglifais turi vargti kelis metus.
Paklaustas plačiau papasakojo apie jų kalbos istoriją.
Lotynišką rašybą pirmieji pradėjo vartoti misijonieriai. Greit jie pamatė, kad lotyniškų raidžių neužtenka
visiems vietnamiečių kalbos garsams išreikšti, taigi
įvedę ženklus virš raidžių bei apačioj raidžių, visa
taip, kaip mūsų kalboje yra ilgosios ū ir ė bei nosinės.
Tik vietnamiečių rašyboj tokių ženklų yra daugiau ir
jie visiškai pakeičia žodžio reikšmę. Nam tai pade
monstravo, parašydamas žodį HAI, kuris reiškia „du".
Pridėdamas prie jo tašką, kirčio ženklą, brūkšnį apa
čioje, jis iš to vieno žodelio padarė penkis kitus, skir
tingos prasmės žodžius: jūra", „bailus" ir t.t. Lietuvių
kalboj toks atitikmuo būtų gal tik „Buda ir būda",
„kartu ir kartų", J u p a ir lūpa".
Prie tos pačios pagodos iškilo ir kitas su kalba su
rištas nuotykis. Vienas bendrakeleivių, pats daug po
Europą važinėjęs, atkreipė mano dėmesį į kitą, toliau
nuo mūsų stovinčią grupę — „Jie kalba taip, lyg būtų
iš Baltijos valstybės", — pasakė jis.
(B.d.)
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Bičiulystė
Parengia Ligįja Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui
Bičiulystė.
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ir raudoną kaklaryšį, vienin
telis iš kitų mokyklų direk
torių priėmė Aniulį tęsti
mokslų. Tik Romanas turėjęs
niekam neprasitarti, iš kur at
vykęs. Baimė,
savisaugos
jausmas nebūti išsiųstam at
gal, jauną vaikinuką darė
uždarą, saugojantį savo nevai
kišką paslaptį- O kiek tokių
buvo? Daug...

EKSKURSIJA l BOTANIKOS SODĄ
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BAIMĖ
Tęsinys

Tie, kurie matė trėmimus,
raudonąjį terorą, be abejo, ne
galėjo be baimės bendrauti su
užsieniuose esančiais giminė
mis. Jiems atvykus Lietuvon,
bijojo bet ką pasakyti, nes
žinojo, kad visi iki vieno at
vykusieji yra sekami, pasi
klausomi jų telefoniniai pokal
biai. Apie tai jau visi seniai
žino ir jokių naujų įrodymų
tam net nereikia. Mano karta,
kuri nematė viso to baisumo,
ir tik tėvų nusistatymu, tradi
cijų išlaikymu, religijos puo
selėjimu išlaikė tautinę dva
sią, vėliau atlaikė rusinimą,
įsitikinimų prisitaikymą —
vakar baltas, o šiandien rau
donas ( gal atsimenate, kiek
per Sąjūdį priviso taip vadi
namųjų ridikėlių?!), mano
karta bendravo ir elgėsi kur
kas paprasčiau. Buvome jau
ni, drąsūs, tiesūs, dar nepa
laužti.

eilėraštis nepateko į rinkinį.
To atlikti niekas
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remiene birželio 12 d. Vilniuje
1972 metais Čikagoje Peda
nedraudė, bet ir nerekomen
Lietuvos Valdovų rOmu paramos fondo valdybos pirmininkui Edmundui Kuli
goginis lituanistikos institu
davo. Baimė netekti darbo
kauskui {teikė gegužes mėnesį Lemonte vykusio „Vienos valso" pokylio metu
tas išleido poeto eilėraščius
surinktas lėšas, skirtas Vilniaus Žemutines pilies Valdovų rūmų atkūrimui.
arba turėti nemalonumų su mažos apimties sąsiuvinyje
Kfstucio Vanago t.ta. nuotr
laikydavo nuo viešumos. Neat „Rūsčios dienos" (redagavo
sitiktinai pirmaisiais Atgimimo metais masiškai krikš- Domas Velička, mecenavo —
tijo8i ir plūdo į bažnyčias Vladas Vįjeikis). Žemiau pa
APIE VEDYBAS
dvidešimtmečiai bei vyresni teikiami keli eilėraščiai iš šio
rinkinio.
žmonės.
„Bičiulystė" gavo keletą jau
V. Mykolaičio-Putino iki pat
Vilniaus Bernardinų bažny
nų žmonių, gyvenančių ato
čios rektorius Julius Sasnaus gyvenimo pabaigos iš savo
kiau nuo Čikagos, laiškų. Pra
SIELOVADA
kas pasakojo, jog „Daug kam akiračio nepaleido saugumas
šo išsamiau paaiškinti, ką rei
Kun. Jaunius
sovietmečiu dėl objektyvių ar (KGB), laikė tam tikroje
kia žinoti, jei nori tuoktis Baž
baimėje
ir
kontrolėje.
Kelpšas
subjektyvių priežasčių baž
nyčioje.
Kiek poetų, rašytojų buvo
nyčia buvo tarsi uždraustas
Atsakymas. Mano giliu įsi
vaisius, todėl jie ir plūstelėjo priversti padėti plunksną į ša
tikinimu,
žmonės, norintys su kuojantys katalikai ir Kris
lį
ir
nieko
neberašyti,
rašyti
į Dievo namus. Turėčiau, žino
situokti, turi žinoti, jog nuo taus meilės misijos dalyviai, o
ma, pripažinti, kad po kiek liaudies dainose pasislėpus
pat pasaulio sukūrimo pra ne norėtų tik tuoktis bažny
laiko dalis nusivylė ir jų re ar nutilti visam laikui. Nūnai
džios Dievas panoro, kad vyro čioje dėl to, kad visi taip daro.
liginis gyvenimas baigėsi pa jau miręs Kauno dramos tea
ir moters meilės sąjunga būtų Nereikėtų pamiršti, jog šiais
vėluotu krikštu arba pirmąja tro aktorius laisvėjančiai Lie
viena, šventa ir nedaloma. moderniais laikais žmonių su
komunija. Dabar suaugusiųjų tuvai pažėrė tokius perliukus,
Tapdama Naujosios Sandoros svetimėjimas ir abipusės au
krikštas būna ilgų gyveni tokį sielos šauksmą ir skaus
***
sakramentu, santuoka tapo kos, meilės stoka šiandien, la
miškų ieškojimų bei lūžių ir mą, jog su nuostaba pakeli
Be abejo, buvo nemažai šei Kristaus ištikimybės ir atsida biau nei kada, graužia bendro
išgyvenimų rezultatas. Tokių galvą ir klausi — ar čia tas
sutuoktinių gyvenimo pama
žmonių Bernardinų bažnyčio pats Kęstutis Genys, kuris mų, kurios gyveno nuolati vimo savo tautai, Bažnyčiai
tus
ir suardo daugybę san
je apsilanko gana daug. Bet scenon drįsdavo pogirtis iš nėje baimėje dėl rytdienos. Pa įvaizdžiu, o sutuoktiniai per šį
tuokų.
Taip pat reikia nepa
Nepriklausomos Sakramentą dalyvauja toje
dar daugiau ateina tokių, ku eiti? Toks gyvenimas buvo. skutiniojo
miršti,
jog krikščioniška san
rie vaikystėje buvo pakrikšty Daugelis, negalėdami susitai Lietuvos ministro pirmininko ištikimybėje ir ją Uudija pa
tuoka
yra
tarpusavio ryšys,
ti, tačiau vėliau nuo bažny kyti su cenzūra, su santvar Ant. Merkio sūnus, istorikas, sauliui. Senojo Testamento
bet
ne
lažas
ar vergija. Ir jei
čios nutolo. Jų sugrįžimas yra kos blogybėmis, spaudimu, kažkur tarp šešto ir septinto Pradžios knyga iškelia šį ryšį
šiandien
mes
siekiame pasto
visiškai sąmoningas atsiverti net priespauda, rado išeitį al dešimtmečio, parašė viešą virš kitų žmogiškųjų santykių.
vesnių
santuokų
(per 50 pro
mas. Nemažai sutinku jau še koholyje. Kiek daug žmonių, laišką — pasmerkimą ar atsi Dėl to „žmogus paliks savo
centų
susituokusiųjų
porų iš
šiasdešimtmečių,
gimusių talentingų žmonių, taip ir sakymą savo tėvo, tuo metu tėvą ir motiną ir glausis prie
siskiria!),
pats
efektyviausias
dar nepriklausomoje Lietuvo žuvo — gėrė, nusigėrė — ne jau mirusio Sibire (1955 m.). moters, ir du bus viename kū
būdas tai pasiekti yra visapu
je. Juos iš bažnyčios išstūmė turėjo idealų, jėgos kovoti, Atsimenu mamos pilnas aša ne" (Ef 5, 31-32).
Pirma sąlyga santuokai, ma siškos meilės ugdymas krikš
sovietinė mokykla, komjauni baimė kaustė jų mintis, veiks rų akis ir didžiausią panieką
čionių bendruomenėse. San
mas, vėliau darbas. Neradę mus. Neseniai viešėjęs Čika — išgama, sakė, kai perskai no supratimu, turėtų būti, kad
tuoką reikia išvilkti iš legalismoksluose ar darbe to, ko nori goje ir Lemonte puikus poetas tė kažkuriame žurnale iš abu sutuoktiniai būtų praktitinių tramdomųjų marškinių,
širdis ir prigimtis, patyrė ne Vytautas Bložė (poezijos ger spausdintą tą „atsisakymą".
į kuriuos ją įspraudė viduram
mažai asmeninių dramų, jie bėjai, neatvykę į šį susitikimą, Dar ilgai buvo diskutuojama
daug prarado. Buvo nepa tarpe šeimai artimų žmonių, studentai sudarė tokią ne žiai. Tai leistų vyro ir moters
sugrįžta į bažnyčią".
prastai įspūdingas vakaras — kurie vienbalsiai reiškė panie pramušamą sieną, kad nė vie meilės ryšiui tapti Sakramen
kupinas
emocijų, pakeltos ką ir pasipiktinimą tokia sū nas tnilirininlrna neįstengė tu pačia giliausia prasme, tik
ru Kristaus meilės ženklu
Sovietmečiu daugelis poetų, minties), sovietmečiu negalė naus išdavyste.
pralįsti,
o
tuometinio
minist
žmonėms.
Gal apie 1990 metus visiš
rašytojų turėjo keisti savo jęs rašyti tokios poezijos, ku
ro
Lisausko
pavaduotojas
tik
Džiugu, kad Lietuvoje veikia
„parodymus"— kūrybą. Anta rią rimavo jo širdis, tenkin kai atsitiktinai išsikalbėjau vaikštinėjo pirmyn, atgal.
su
prof.
dr.
Petru
Tvarijonakatalikiški
šeimos centrai, ku
davosi
dainų
tekstų
kūrimu,
nas Vienuolis parašė silpną
Vaizdas buvo toks puikus,
vičiumi
—
tų
laikų
Kauno
po
rie
tikrai
padeda
poroms pasi
vertimais,
juolab,
kad
prik
apysaką „Išdukterė", kurios
kad mums, sėdintiems žiūro
litechnikos
instituto
komjau
ruošti
ir
atpažinti
tą Dievo
lausė
tam
vadinamajam
„iš
pagrindinė herojė jau su vilti
vų tarpe, delnai patys pra
nimo
sekretoriumi
(mūsų
mo
malonės
ženklą
—
Sakramen
rinktųjų
ratui",
kuriuo
pa
mi žvelgia į rytus — išvada
dėjo ploti. Tuo tarpu estų cho
vimą atnešančius. Kodėl rašė? stoviai domėjosi saugumas. tinos vaikystėje buvo kaimy ristai iškart išsitraukė mažas tą. Tačiau Bažnyčia svariau
Baimė būti išsiųstam į Sibirą, Parašė ir proginį eilėraštį spe nės ir draugės), sužinojau vi melsvai-juodai-baltas vėliavė siu balsu pasilieka juridinę
cialiai Stalinui, kad tik iš sai kitokią Merkio istoriją — les ir suplevėsavo estradoje! pusę, kaip jau anksčiau mi
kur jau galavosi jo sūnus.
tą pareiškimą jį privertė ra
Vincas Mykolaitis-Putinas, saugotų savo šeimos narius, šyti komunistai, saugumas. Tos šventės Šokių dieną jau nėjau. Ne kiek ir kaip mylite,
bet ar jūsų popieriai švarūs.
dar
neišvežtus
į
Sibirą...
Dau
pirmos okupacijos
siaubo
Jis turėjo mažus vaikus, ne nas vaikinukas slapčia įnešė Todėl norintieji susituokti tu
gelis
eilėraščių
poetas
rašė
apimtas, parašo eilėraščių, ku
turėjo kur gyventi, negalėjo trispalvę į „Žalgirio" stadioną
rie turėjo išeiti rinkinyje ir dėjo. į stalčių, dažnai tai bu apsiginti disertacijos, žodžiu, ir pačioje matomiausioje vie ri kuo greičiau pranešti apie
„Rūsčios dienos". Pirmą kar vo atminties stalčius, nes tokį viskas vedė į katastrofą ir, toje, iškėlęs ant galingo koto, valią vietos klebonui (JAV —
tą šis rinkinys buvo išleistas suradus, buvo galima gauti il matyt, žmogus, baimės verčia mojavo. Tada visi matėm mi šešis mėnesius prieš santuo
1944 metais, Kaune „Sakalo* gus metus kalėjimo arba, kaip mas, neišlaikė ir „parašė" ar licijos bejėgiškumą ir juokin ką), pristatyti krikšto, laisvo
leidykloje, vokiečių okupaci poetas vaizdingai išsireiškė, ba tik pasirašė... Dėl vaikų, gumą. Žavėjomės savo jauni stovio, pasirengimo santuokai
baigimo
pažymas,
jos metu. Tačiau vokiečių val peilį į nugarą. Beje, ir šian dėl šeimos, dėl duonos kąs mu — nepriklausoma dvasia kursų
užpildyti
anketą,
kurioje
ne
dien
Lietuvoje
gali
gauti
už
džia „Rūsčių dienų" platinti
nio, dėl savo, vaikų gyvybės nenurimus! Jaunimas neturė bus klausiama, ar jūs mylite
eilėraštį
peiliu
į
nugarą.
Ir
ne
neleido. Nelegaliu būdu tik
išsaugojimo. Baimė. Gal kada jo baimės jausmo, o sovieti
maža dalis pateko skaityto nuo kišenvagių... Baimė liepė nors kas nors paskelbs tikrą niai funkcionieriai — ir dar vienas kitą, tačiau bus kitų
klausimų: apie ardančiąsias
slėpti parašytas eiles arba,
jams.
tiesą ir reabilituos nekaltą kokią! Sako, kad po šių įvy kliūtis ir t.t. Taip pat reikia
kaip
poetas
vaizdingai
išsi
kių kai kuriems nulėkė val
Kai Lietuvon sugrįžo sovie
turėti du liudininkus, kurie
diškos kepurės.
tiniai okupantai, Vincas My reiškė, parašyti ir sukramty žmogų.
•*•
jus
puikiai pažįsta ir, žinoma,
ti.
Koks
didelis
baimės,
nepa
kolaitis-Putinas
susilaukė
***
pinigų
(vestuvėms, aišku).
sitikėjimo
jausmas.
Baimę jautė ir patys aukš
daug nemalonumų iš komu
Nežinau,
ar patiks mano
Būtų galima daug rašyti
čiausieji valdžios vyrai —dėl
nistinės valdžios. 1946 metais
apmąstymai,
bet sakau tai
savo kailio. 1988 m. per tarp apie to laikotarpio lietuvių
Lietuvos rašytojų suvažiavi
nuoširdžiai.
Bendramokslis, atėjęs pas- tautinę studentų šventę „Gau- dvasinį gyvenimą, apie būtą ir
me Putinas atliko viešą at
Sėkmės vedybiniame gyve
gailą, jog turi „su apgailesta kutinėn vidurinės mokyklos deamus" Vilniuje, Vingio par nebūtą baimę. Buvome nu
žmoginami
—
eilės,
eilės
—
nime.
ke,
dainininkų
estradoje,
kur
vimu prisipažinti, kad dėl klasėn, Romanas Aniulis, ge
menko politinio susiorientavi- ras matematikas, prastas li vyksta dainų dienos šventės, duonos, mėsos, sviesto, varš
Kun. Jaunius
mo" parašęs „visiškai reakci teratas, kažkaip keistai kal trijų Pabaltijo valstybių stu kės, talonai — lygintuvui, ka
nių eilėraščių" (J. Lankutis. bėjo lietuviškai, rašiniuose dentų atstovai turėjo pakilti vamalei, sofai, mašinai, bu
V. Mykolaičio-Putino kūryba. įveldavo nemažai klaidų. Lyg šoniniais laipteliais ir uždeg tui... Eilėse prabėgo dalis mū
Vilnius, 1961. 320 psl). Ar ne nebylaus susitarimo veikia ti šventės ugnį. Milicijos bu sų gyvenimo, ir jis atrodė be
baimė vertė atgailauti už ne mi, nusirašinėdavome vienas vo daug. Studentai, lipdami jokios prošvaistės, lyg toj be
būtas nuodėmes žinomą po nuo kito — jis — lietuvių laiptais, turėjo tikslą iškelti galinėj poliarinėj naktyje. Bet
etą? Be abejo, jei nebūtų at kalbos rašinius — o aš — ne savo nacionalines vėliavas. Li nepasitenkinimas, neapykan
gailavęs, kelias į Sibirą arba mėgstamą matematiką. Vė pančius laiptais tikrino mili ta šiam nužmoginimui augo.
kalėjimą būtų buvęs atviras liau jis įstojo į Veterinarijos cininkai, Vidaus reikalų mi Ir jei dar baimė tūnojo mu
(bepigu buvo čia, Amerikoje, akademiją, apsigynė dokto nisterijos aukšti valdininkai. myse, tai vieną gražią dieną
atgailauti Krėvei, gal „Čiur ratą. Prasidėjus Sąjūdžiui, kai Bet studentai visais laikais ji sutirpo kaip sniegas, įkailionio* ansamblio vadovui A. įvyko „Aušros" vidurinės mo buvo patys išradingiausi ir.m tintas karštos saulės — dau
Mikulskiui ar dar kam nors kyklos jubiliejaus šventės, tik drąsiausi — stovėdami apa gelio žmonių drąsos ir ryžto
už suklydimą — patikėjimą tada išsikalbėjome, jog jis į čioje skubiai permetė jau an paakinta. Sąjūdis. Nepriklau
sovietine valdžia. likę Lietu mūsų klasę atėjo grįžęs iš Si trame aukšte esantiems vė somybė. Bet ir vėl sugrįžo
voje buvo „išprievartauti" biro, todėl kalbėjo su rusišku liavas, ir jos akimirksniu su baimė... kitokia, bet baimė.
Kokios mintys apniko skai
raudonosios valdžios). Ir nors akcentu... Mūsų mokyklos di plevėsavo aukštai. O apačioje
esantys
pareigūnai
lakstė
tytojus?
Parašykite. LauksiLietuvoje buvo išleisti 10 to rektorius Bačiulis, tada pra
kaip
skuzdėlės,
nes
pasiekti
„gaidžiuku",
mų rašytojo, poeto raštai, ta vardžiuojamas
me.
čiau to laikotarpio nė vienas nes nešiojo potrumpes kelnes viršaus niekaip negalėjo —
Ligija Tautkuvienė

.

Kai „Drauge" perskaičiau,
kad „Seklyčioje* organizuoja
ma ekskursija į Botanikos so
dą, dalyvauti panorau ir aš.
Neturiu mašinos, nemoku vai
ruoti, nepažįstu miesto, pačiai
nuvykti būtų keblu arba ne
įmanoma. Juk kiekvienam, at
vykusiam į svetimą kraštą,
norisi pažinti' ir sužinoti kuo
daugiau.
Važiuojant autobusu, teko
bendrauti su tais lietuviais,
kurie gyveno čia gal penkias
dešimt, o gal ir daugiau, metų.
Išsikalbėjome. Jie, be abejo,
visi skaito „Draugą". Pasirodo,
kad „Bičiulystė", kuri taip pa
įvairino laikraštį, yra visų dė
mesio centre. Kaip sakė Zig
mas, „Bičiulystė" atnešė švie
žumo. Įdomu, kad jie, kaip ir
aš, kai penktadieniais gauna
„Draugą", tai pirmiausia at
siverčia „Bičiulystę". Taip
mums bediskutuojant, priėjo
me išvados, kad dabar „Drau
gas" jau daugiau ir jūsų, ir
mūsų. Man, žinoma, kaip lie
tuvei, neseniai atvykusiai iš
Lietuvos, tokie geranoriški at
siliepimai apie „Bičiulystę"
maloniai paglostė savimeilę.
Ekskursija man paliko pui

kų įspūdį. Labai buvo įdomu
traukinuku apvažiuoti ir ap
žiūrėti sodą. Turėjome laiko ir
individualiai pasivaikščioti, ir
apžiūrėti kas kam daugiau
įdomu, pafotografuoti ar nusi
fotografuoti.
Nepaprastai buvo malonu
jausti Elenos Sirutienės globą,
kuri, kaip ta višta mus, savo
viščiukus, skaičiavo, sekė. kad
kuris neišklystų. nepasimes
tų, nes pasimesti Botanikos
sode labai galima, toks jis di
delis.
Po maloniai ir įspūdingai
praleisto laiko, sugrįžome į
„Seklyčią", kur mūsų laukė
gardūs pietūs. Visi labai drau
giškai susėdę papietavome,
kur dar kartą pasidalinome
patirtais įspūdžiais. Ir nors tą
dieną nebuvo saulutės, tačiau
visų veidai buvo lyg ir saulėti
ir bičiuliški. Nuotaika gera,
tad ko daugiau ir bereikia?
Ilgam išliks mano atmintyje
ši pažintinė ir bičiuliška eks
kursija, kurią organizavo ne
pailstamos „Seklyčios" mote
rys. Ačiū joms.
Birutė Žiogelienė
Evergreen Park, IL

A u d r o n ė s D r i s k ų vienes n u o t r a u k a .

TURĖK TIKSLĄ
Ko tik nepnsigirdejau, ne
prisiklausiau apie gydytojams
skirtus egzaminus — klausi
mų begalės ir išlaikyti be
veik neįkandama. Atsirado ne
vienas neišlaikęs, nes pritrū
ko tik vieno taško ar atsakęs
neteisingai tik į vieną klausi
mą... Kol pats nepainu klau
simų į rankas, kol nepradedi
mokytis, viskuo tiki...
Per dvejus metus, nuo to
momento, kai paėmiau klausi
mus į rankas, pasiruošiau ir
išlaikiau abu egzaminus. Ir
sakau — Amerikoje viskas
įmanoma, tik reikia turėti
norą, užsispyrimą, tikslo sie
kimą. Svarbiausia — ko sieki,
ko nori iš gyvenimo?! Kitas
etapas — rezidentūra, kurią
sunku gauti. Reikia persikva
lifikuoti. Lietuvoje dirbau
vienoje specializacijoje, čia
kokia bus — tokią ir imsiu.
Visiems sakau — siekime —
jei turime tikslą. Aš aukojau
viską — laisvalaikį, draugus,
gražesnį rūbą. Mokiausi, kiek
ir kur turėjau laisvo laiko.
Dirbau, kad išsilaikyčiau, su
simokėčiau už kampą ben
drame bute ir t.t.
Lietuvoje buvo sunku, nes
gydytojas visaip žeminamas
— atlyginimas, kad negali iš
gyventi, įrengimų, medika
mentų, visko trūksta. Man
norėjosi turėti nešiojamą kom
piuterį, kad visada po ranka
turėčiau pacientų ligos istori
jas, ryšį su naujausiais pasie
kimais ir kolegomis. Vaikš
čiodama pėstute pas pacien
tus ar besitrindama autobu
suose, taip nuvargdavau, kad

vos ne pati ligone tapdavau.
Galvodavau, kaip būtų pui
ku, jei įstengčiau nusipirkti
automobilį. Bet, deja, pinigų
vis trūkdavo. Buto neturėjau
— nuomavau. Mokėdavau pu
sę atlyginimo ir t.t.
Amerikoje medikas aukščiosioje pagarboje — atlygini
mas toks, kad atsipalaiduoji
nuo kasdieninio rūpesčio —
už kiek ir kur pirkti, kad pa
kaktų iki būsimo atlyginimo.
Nepaisant, kad mano penke
rių metų darbo praktika čia
neužskaitoma (laimėjau „ža
lią kortelę"), man niekas neužkirto kelio siekti pripa
žinimo. Taip ir atsitiko. Iš rezidentės metinio atlyginimo
(35,000 dol.) sugebėsiu pui
kiai išsilaikyti, dar ir mamai
su seseria padėti. Lietuvoje
to daryti negalėjau — nepa
kako pinigų.
Žinoma, ilgiuosi Lietuvos,
ypač dabar — pavasario žalu
mos, alyvų, bijūnų žydėjimo.
Užsibrėžtas tikslas, kurį pa
sieksiu, suteiks man žinių, pi
niginės laisvės, galėsiu daž
niau lankytis Lietuvoje, gal
galėsiu būti naudinga Lietu
vos gydytojams. Norėčiau
jiems padėti ir kuo greičiau.
Jei gydytojas sąžiningas ir
neima kyšių — Lietuvoje ver
čiasi sunkiai. Visiems noriu
patarti — neleiskite Ameriko
je tuščiai laiko, siekite tikslo
Pamatysite, pasieksite, dar ir
valdžia padės, jei kreipsitės.
Jūratė Z.
Salt Lake City

Bičiulystė
CENZŪRA
NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE
Tęsinys iš Nr. 10
Okupacinė valdžia Vilnių
priskyrė prie antraeilių Lenki
jos rytų periferijos miestų.
Cenzūra draudė 1928 metais
Vilniuje leistą neperiodinį in
formacinį žurnalą „Ekonomi
nės Pabaltės žinios", kuriame
daug vietos buvo skiriama ats
kirų Lenkijos miestų ekonomi
kos apžvalgai. Manoma, jog
draudžiamų lenkiškų knygų
skaičių siekia apie 900 spaudi
nių.
Spaudos kontrolės vykdyto
jai draudė įvairių religinių
sektų leidinių platinimą Lie
tuvoje. Aktyviausiai Nepri
klausomoje Lietuvoje savo lei
dinius platino Jehovos pasekė
jai. Šios sektos spaudą sudarė
sargybos bokšto" leidiniai.
„Sargybos bokštas" — Jehovos
liudytojų susivienijimo Watch
Tower lietuviškoji atmaina,
1921 metais įsteigta JAV. Lie
tuvoje ypač buvo paplitę ame
rikiečių Jehovos liudytojų dva
sios vado J. F. Ruterfordo
veikalų vertimai — „Milijonai
dabar gyvenančių nebemirs"
(1920), „Arpą Dievo" . (1921),
„Suraminimas
žmonėse"
(1925), „Išgelbėjimas" (1926)
ir kiti. Šie leidiniai, taip pat
pagal Spaudos įstatymo 22-ą
paragrafą, Vidaus reikalų mi
nistro nutarimu buvo už
drausti įvežti į Lietuvą ir joje
platinti.
Piliečių apsaugos departa
mento rašte (1924, metų liepos
22 diena) apskričių viršinin
kams, teigiama, jog būtina už
kirsti kelią brošiūros „Siono
galvočių protokolai arba Slap
tasis pasaulinis žydų suokal
bis" (Panevėžys, 1924 metai)
platinimui, kadangi nenurody
ta spaustuvė, kurioj veikalas
spausdintas, kas prieštarauja
spaudos įstatymo 5 ir 11§".
Lietuvoje gyvavo ir bažnytinė
cenzūra. *Ji neturėjo svarbiau
sio valstybinės cenzūros požy
mio — priverčiamumo, be to.
negalėjo pretenduoti į visos
spaudos priežiūrą, o tikrino

tik tikybines knygas". Tačiau
kiekvienas tikinčiųjų naudoja
mas Šventojo Rašto leidimas
privalėjo turėti popiežiaus ar
ba vyskupo aprobaciją, o
Šventojo Rašto vertimai, mal
daknygės ir religiniai raštai —
Bažnyčios paliudijimą. Bažny
tinės cenzūros organas buvo
Budrumo tarybos. Cenzoriuskunigus skirdavo arkivysku
pas arba vyskupijos valdyto
jas. Bažnytinės cenzūros veik
lą nulemdavo Apaštalų sosto
sudaromas Katalikų Bažny
čios draudžiamų knygų sąra
šas — „Index librorum prohibitorum". Pirmą kartą drau
džiamų skaityti knygų sąra
šas paskelbtas Pauliaus TV
1559 metais. Naujas sąrašas
— Pijaus rV. Indeksą — sąra
šą knygų, kurias draudžiama
skaityti katalikams, sudaro
trys dalys. Pirmoje dalyje iš
vardijami eretikai, kurių raš
tai — ankstesni, dabartiniai ir
būsimi — pasmerkiami. Ant
roje dalyje išvardyti rašytojai,
linkę į ereziją, burtus, amora
lumą ir t.t. Trečioji dalis ski
riama rašytojams, kurių pa
žiūros yra žalingos. 1930 metų
indekso leidime yra apie
7,000-8,000 knygų pavadini
mų. Čia pateko G. V. Leibnitz'o, G. Flaubert'o, A. Franse'o knygos; trisdešimt aštuo
ni T. M. Voltaire'o raštų to
mai, H. de Balzaco, B. Pascal'io veikalai. J šį sąrašą pa
teko ir tokių katalikų drau
džiamų rašytojų knygų, kurios
įėjo į Nepriklausomos Lietu
vos mokyklų mokymo progra
mas. Antai Lietuvių kalbos
programoje, patvirtintoje Švie
timo ministro K. Šakenio 1929
metų liepos 9 dieną, į VIII
klasės visuotinės literatūros
kursą buvo įtrauktas H. de
Balzaco romanas įTėvas Gorijo".
Visuomenė nepalankiai žiū
rėjo į pasaulinės literatūros
šedevrų draudimą: J š tikrųjų,
užuojautos vertas būtų toks
Indeksui ištikimas lietuviškas
skaitytojas: jam beliktų pasis
kaityti be nuodėmės nebent
tik kokio Būdavo „Loreta" ar
Gintauto „Tiesiu keliu", — ra
šė spauda. Kadangi indeksas

nebuvo išverstas į lietuvių
kalbą, spaudoje pasigirsdavo
reikalavimų, jog katalikams
turėtų būti bent nurodomi in
deksuoti vertimai. Su indek
suotomis knygomis dažnai
pasitaikydavo ir kurioziškų
atvejų. Apie H. del Balzaco
knygos „Tėvas Gorįjo" vertimą
rašė L. Gudaitis. Kilus kon
fliktiškai situacijai t a r p „Uni
versiteto" leidyklos ir Švieti
mo ministerijos, iš savo kiše
nės vertėjai V. Žilinskaitei ho
norarą sumokėjo J. TumasVaižgantas ir V. Krėvė.
Be knygų, draudžiamų skai
tyti katalikams, bažnyčia pa
sisakė ir prieš laisvamaniškos
pakraipos žurnalą „Kultūra"
(1923-1941). Buvo draudžia
mas ne tik pats žurnalas, bet
ir visi „Kultūros" bendrovės
leidiniai.
Nuo 1930 sausio 1 iki 1935
metų rugpjūčio 28 dienos Lie
tuvoje neleisti platinti leidi
niai. Sąrašuose dažniausiai
aptinkamos rusų autorių pa
vardės — M. Gorkis, V. Majakovskis, S. Maršakas, L. Ošaninas.
Nacionalistinio
sektoriaus
1934 metais išleistas A. Jakševičiaus elementorius. Va
dovėlį cenzūra uždraudė, ka
dangi jis buvo labai politizuo
tas. Apie pionierius jame ra
šoma: „Ten jie padeda savo
tėvams darbininkams kovoti
prieš buržujus" (p. 35). Vado
vėlio gale puikuojasi Lenino ir
Stalino portretai (p. 66, 67).
Iš rusų autorių užsienio už
draustų knygų sąraše galime
išskirti Nobelio premijos lau
reato Boriso Pasternako 1926
metais Maskvoje pasirodžiu
sią istorinę poemą „Deviatsot
piatyj god". Čia randame net
kebas Jafimo Pridvorovo, nuo
1912 metų
pasirašinėjusio
Demjanu Bednij, knygas. Šio
rašytojo pasakėčios „Divo divnoje" susilaukė net kelių lei
dimų (1916, 1919, 1928 me
tais), jos buvo spausdinamos
Rusijoje „Pigiosios bibliotekos"
ir „Demjan Bednij" bibliote
kėlės serijose. Uždraustų kny
gų sąraše įrašyta ir žymaus
rusų lyriko Nikolajaus Asejevo pavardė. Poetas savo kūry
bos viršūnę pasiekė trečia
jame dešimtmetyje, kai spau
doje pasirodė jo eilėraščių rin
kiniai: „Sovet vetrov" (1923),
„Gromy i mramor" (1926), JBstafeta" (1926) ir kiti.
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Dailiojo šokio meno puoselėtojai Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė.

AR ŽINAI, KAD...

• N o r s Bill Clinton ir va buvusio prezidento gabumų
dovavo aštuonerius metus ga groti saksofonu... Suvažiavimo
lingiausiai pasaulio valstybei, organizatoriai nežinojo, kiek
Didžiosios Britanijos mokesčių turės sumokėti kalbą pasaky
inspektoriams prireikė ketu siančiam B. Clinton. Teigia
rių savaičių nuspręsti, ar bu ma, kad už kalbą buvęs JAV
vęs JAV prezidentas yra poli prezidentas gavo 140,000 dole
tikas, ar artistas, kai jis turėjo rių... „The Guardian" išspaus
kalbėti kasmetiniame York- dino mokesčių blanką, kuria
shire tarptautiniame verslo me grafoje „Artisto pavardė,
suvažiavime Herogate, Šiau vardas", buvo parašyta Clin
rės Anglijoje. .Pasak laikraš ton VVilliam Jefferson, o gra
čio „The Guardian", organiza foje „Sceninis vardas " — Bill
torių buhalteris Tim Parr su Clinton.
sisiekė su mokesčių inspekci
•Keturiskart
figūrinio
ja, norėdamas sužinoti, ar B. čiuožimo ant ledo olimpinė
Clinton reikėtų priskirti ar čempionė Michelle Kwan, li
tisto, ar besisvečiuojančio poli kus nebedaug laiko iki 2002
tiko kategorijai Pagal britų metų olimpiados, išsiskyrė su
mokesčių įstatymus, atvyks savo choreografe Lori Nichol.
tantis politikas nemoka mo Nkhol-Kwan bendradarbia
kesčių, tačiau užsienio artis vimas truko net aštuonerius
tams išskaičiuojami 22 pro metus, prasidėjęs 1993-1994
centai iš jų pajamų. Galbūt metų sezonu.Tais metais buvo
susiklaidinta dėl B. Clinton sukurtos pačios žymiausios
pomėgio rodytis kino žvaigž choreografinės
kompozicijos
džių draugijoje ar dėl žinomų čiuožimo istorijoje. 1996 m.
laimėjusi ilgąją programą, Mi
chelle tarsi išaugo iš mergai
Draudžiamų knygų vokiš
čiukės į jauną, labai artistišką
koje dalyje dominuoja litera
merginą. 1998 m. trumpoji ir
tūra apie A. Hitlerį. Pavyz
ilgoji programos atnešė jai
džiui, K Fisherio „Adolf Hitbrangiausią įvertinimą JAV
lers Werdegang", A. Reicho
čempionate. 2001 metais jos
„Aus Adolf Hitler Heimat".
atlikta trumpoji programa
Įdomu tai, jog Lietuvoje buvo
laimėjo net penketą aukš
uždrausta platinti A. Hitlerio
čiausių įvertinimų.
knyga „Mein KampF.
Paklausta, kodėl nutrūko
(Parengta pagal Lietuvos bendradarbiavimas, Michelle
spaudą. LT.)
atsakė žurnalistams, kad pa
Pabaiga vargo nuo atstumų, mat ji gy
vena Los Angeles, o Nichol —
Kanadoje, todėl dažnos treni
ŽINAI, KAIP LIETUVOS JAUNIMAS ruotės buvo pakankamai ribo
tos.
GARSINA TĖVYNĖS VARDĄ

Sportiniai šokiai
Kauno „Sūkurio" šokėjai
Edita Daniūtė ir Artūras Bižokas išsaugojo antrąją vietą
Tarptautinės sportinių šokių
federacijos birželio mėnesį
paskelbtoje klasikinių lokių
atlikėjų populiarumo lente
lėje. Pirmauja italai A. Betti ir
M. Gozzoli. Treti — pasaulio
ir Europos čempionai anglai
K. Jonės ir J. Crossley. Į pajė
giausiųjų šimtuką patenka
dar keturios Lietuvos šokėjų
poros: J. Dingelytė ir A. Ivašauskas užima 14-ąją (buvo
19-ti).
Labdaringajame Vienos val
so pokylyje šokę kauniečiai
Lina Chatkevičiūtė ir Donatas
Vėželis — užėmė aukštą 26ąją (24) vietą Mes galime
didžiuotis, kad Lietuvos šokė
jai užima tokias aukštas vie
tas tarpe šimto įvairių šalių
geriausiųjų porų.
Lotynų Amerikos šokių at
likėjų populiaromo lentelėje
aukščiausią vietą — 10-ąją —<
iŠ lietuvių užima vilniečiai šo
kio klubo „Ratuto" nariai Eglė
Visockaitė ir Andrius Rande
lis. Kauniečiai Jurga Pupelytė
ir V. Škimelis užima 27-ąją
(26), o klaipėdiečiai Karina
Kašėtaitė ir M. Kūra — 34-ąją
(48). Pirmauja Slovėnijos šo

kėjai J . Lesar ir M. Krajceris.
«•*
Kaip gerai, kad Lietuvos
jauniesiems sportininkams su
teikta galimybė dalyvauti Eu
ropos jaunimo vasaros olimpi
nių dienų varžybose, kurios
rengiamos liepos 21-27 d. Is
panuos mieste Mursijoje. Lie
tuvai atstovaus 43 narių de
legacija, o joje — 28 sporti
ninkai. Lietuvos sportininkai
dalyvaus lengvosios atletikos
(11), gimnastikos (2), plauki
mo (7), dziudo imtynių (6) ir
buriavimo (2) varžybose. Delegacija skris į Ispaniją užsa
kytu „Lietuvos avialinijų" rei
su. Dalyvavimas žaidynėse
kainuos 140,000 litų, kurie
skirti iš Kultūros ir sporto
rėmimo fondo, dalį išlaidų
(37,500 litų) padengs Tarptau
tinio olimpinio solidarumo
fondas, o rėmėjų indėlis — ap
ranga ir gaivieji gėrimai. Už
delegacijos narių gyvenimą
reikės mokėti po 120 litų per
dieną. Lietuva Šiose varžybose
dalyvaus penktą kartą. Debiu
tas įvyko 1993 metais Valkensvarde (Olandija). 1995aisiais Bate (AngHja), 1997
metais Lisabonoje (Portugali
ja) ir 1999-aisiais Esbjerge
(Danija) lietuviai pelnė 3 auk
so, 2 sidabro ir 6 bronzos ap
dovanojimus.

Čiuožimo treneriui Carroll Tuo tarpu moterims labiau pa
Frank tai buvo nemaža staig tinka siautulingos naktys klu
mena, nes kūrybingąją Lori jis buose.
prilygino genijų- — ji buvo
•Varžytinėse — Filipinų
išrinkta Profesionalų čiuožė d i k t a t o r i a u s F. Marcos naš
jų sąjungos „Metų choreogra lės Imeldos Marcos brangeny
fe" Michelle programas kūrė bės, kurių vertė — maždaug
ne tik Ixiri Nichol, bet ir olim 12 milijonų JAV dolerių. Pąį...
piniai Čempionai Christoper puošalai buvo konfiskuoti. J,9-;.
Dean — trumpoji programa, 86 metais, nuo valdžios .'..ntt-j;
olimpinis porinio čiuožimo vertus diktatorių. Be pomėgio
medalistas Peter Oppegard puoštis, Imelda Marcos garsė
sukūrė antrąją ilgąją progra ja ir batų kolekcija. Šiuo metu
mą,
kurią Michelle atliko ji vėl turi maždaug 3,000 po
2001 metais Grand Prix fina rų batų.
lui. Sužinojusios, kad Kwan
• Rusijoje j a u l a b a i se
atsisakė buvusios choreogra niai vyksta ginčai dėl bal
fės paslaugų, ją tuoj pat už zamuotų kūnų Buvusios moks
siangažavo Rusijos stipriau linės laboratorijos prie Leni
sioji čiuožėja Irina Sluckaja no mauzoliejaus direktoriaus
bei amerikietė Sarah Hughes. pavaduotojas Jurij Romakov
Michelle ne naujiena, kad paneigė akademiko Djos Zbaržmonės dažnai pastebi, jog ji > skij tvirtinimus, esą joje lai
yra „pati geriausia čiuožėja, komi Lenino antrininkų kū
bet norėtų matyti ką nors nai, balzamuoti tokiu būdu,
nauja"... Michelle atsidūsta ir kaip ir mauzoliejuje gulintis
sako, kad tai yra labai sun Spalio revoliucijos vadas. „Jo
ku... Juk netrukus — Geros kių lavonų dublerių mes ne
valios žaidynės Australijoje, o laikome", — pareiškė 79 metų
kitais metais — olimpiada J. Romakov, iki šiol tebedir
Salt Lake Sity. Mums belie bantis buvusioje laboratorijoje
ka tik laukti, kaip sportinin prie mauzoUejaus, kuri dabar
perorganizuota į Vaistažolių
kes įvertins teisėjai.
• Moterys
motociklų mokslinio tyrimo instituo bio
mokomąjį
lenktynių trasoje — ne tik loginių struktūrų
metodinį
centrą.
Vieno
iš dvie
atsitiktinės žiūrovės. Skamba
jų
Valdimir
Uljanov
(Lenino)
neįtikėtinai, bei tai tiesa. Šie
met pasaulio motociklų žie balzamuotojų sūnus I. Zbarsdinių lenktynių trasoje, kaip kij, dirbęs laboratorijoje prie
lygi su lygiais, varžosi 24 me mauzoliejaus 18 metų, pa
tų Katja Poensgen. Vokietė reiškė, kad „unikalusis" Leni
tapo pirmąja moterimi, daly no balzamavimo eksperiflienvaujančia tokio lygio motocik tas išgalvotas nuo pradžios iki
lų lenktynėse. Prieš dvi su galo". I. Zbarskij teigė, jog bu
puse savaitės Japonijos Su vusioje laboratorijoje „specia
zuki trasoje vykusiose lenkty liose voniose laikomi keli, net
nėse ji, tarp 31 dalyvio, važia daugiau, Lenino antrininkų, o
vusio 250 kubinių centimetrų vienas net guli tikslioje sar
variklių motociklų klasėje, fi kofago kopijoje, taigi medžia
gos moksliniams eksperimen
nišą pasiekė 22-oji.
• Daugiausia JAV mergi tams daugiau nei pakanka
nos per mergvakarius elgiasi mai". Neigdamas tai, J. Romablogiau ir būna triukšminges nov pabrėžė, kad I. Zbarskij
nės nei vaikinai per bernva- „iš laboratorijos teko išeiti
karius. Be to, viešbučių admi prieš 50 metų, ir mokslasf per
nistratoriai merginoms taip tą laiką žengtelėjo toK1 prtepat dažnai, kaip ir vaikinams, kį, tad jokių „antrininkų Le
atsisako išnuomoti kambarius nino kūnui išsaugoti seniai
priešvedybiniams
vakarė nebereikia".
1924 metų sausio 21 dieną
liams. Vienas viešbučio dar
buotojų paminėtų mergva mirusio Lenino kūną po 56
kario pokštų — nuogos jau dienų balzamavo anatomas
nosios pririsimas prie žibinto Vladimir Vorobjov ir-bioche
stulpo. Grupė merginų norė mikas Boris Zbarskij: Prie
jusių išsinuomoti kambarį, iš mauzoUejaus mokslinė labo
anksto pasiteiravo: „Ar galė ratorija buvo įkurta 1939 me
tume gauti kambarį, kurį vė tais. Pirmasis jos vadovas
liau būtų galima gausiai ap buvo B. Zbarskij. Tačiau 1952
laistyti vandeniu?" Apklausą metais jis buvo suimtas ir re
organizavusio interneto tink- abilituotas tik po Josif Stalino
lalapio atstovė sakė: „Paste mirties. B. Zbarskij mirė 19bėjome, kad, daugelio kelionių 87-aisiais, sulaukęs 87 metų.
organizatorių nuomone, mer
• Lietuvoje g a u s u moterų
ginos per priešvedybinius va teisių pažeidimų buityje, ypač
karėlius būna labiau pašė tai susiję su sutuoktinių gir
lusios nei vaikinai". Beje, pa tavimu. Rimta problema —
gal apklausos rezultatus, vaikų teisių pažeidimas, su
prieš vedybas vyrai dažniau sijęs su tėvų girtavimu. Dėl
siai renkasi aktyvaus laisva šeimose vyraujančių autori
laikio formas, pavyzdžiui, tarinių vertybių, nesiimama
važinėjasi įspūdingais auto efektyvių veiksmų prieš vai
mobiliais arba žaidžia golfą. kų teisių pažeidimus.
LAIŠKAI BIČIULYSTEI

Meno mokyklėlės mokinė Justina
Kairyte (mokyt. Loreta Umbrasienė) dainuoja „Saulutės" ruoštame
labdaros koncerte „Laumes juosta"
Lemonte
B. Kronienės nuotr.

—Džiaugiuosi, kad „Bičiu 1958 m. gavau iš Lietuvoje li
lystė" labai atjaunino „Drau kusios mamos siuntinį su kny
gą". Laukiu penktadienio, lau gomis. Tarpe jų S. Nėries poe
kiu „Bičiulystės". Ruošiuosi ir zijos dvitomis. Tai ne tik
pati šį bei tą Jums parašyti poezijos, bet ir kančios kny
apie gyvenimą ten ir Cia. Tik gos. Skaitydamas jos poeziją,
to laiko vis pritrūksta.
buvau Lietuvoje.
D a n u t ė R.
Kai 1992 m. sugrįžau namo,
į Kauną, suradau Salomėjos
—Dėkoju už S. Nėrį — tai amžino poilsio vietą, pasto
toks šiltas pasakojimas. Ir vėjau, pakalbėjau... Argi mes
kiek mes daug ko nežinome! savo poteriuose nesakome:
Dažnai neskigiliname, bet „...ir atleisk mūsų kaltes, kaip
skubame smerkti. Gal čia to ir mes atleidžiame savo kalti
kie lietuvio būdo bruožai 0
ninkams?"
Dalia K. iš Pennsylvanijos
Jei aš tikiu į Dievą, tai tikiu
ir į meilę. O meilėje nėra kal
—Buvo labai įdomu perskai tininkų!
Aloyzas Vaičius iŠ MN
tyti apie Salomėją Nėrį.
Sukėlė daug įvairių jausmų
Pastaba: laiškai gauti elek
mano sieloje: mylėti, ar ne troniniu paštu.
mylėti; gerbti, ar negerbti; at
..Bičiulystė" sveikina Aloy
leisti, ar neatleisti; ir ar yra zą Vaičių, neseniai tapusį se
už atleisti...
neliu. Tegul jo atžala, gimusi
300,000 prarastų tautiečių. po Tauro ženklu, auga sveika
Mažai tautai tai didelė auka. ir laiminga!
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MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS
Pavasaris
žydi, vasaros sius šių metų mokinius: Gretą
karščiai dar už kampo, o ates Augyte, Vėją Belzinską, Miidą
Maciulevičiūtę, Agnę Majorotatai jau rankose!
Gegužės 19 d. Dievo Motinos vaitę, Vaivą Bučmytę, Teresę
parapijos salėje Cleveland Paškonyte ir Vestą Maleckai
įvyko Šv. Kazimiero lituanis tę. (Pirmąją abiturientų laidą
tinės mokyklos ir „Aušros" .Aušros" mokykla išleis 2002
aukštesniosios
lituanistinės m.) V. Bučmienė kreipėsi į Šv.
mokyklos mokslo metų pa Kazimiero lituanistinės mo
kyklos abiturientus, raginda
baigtuvės.
Iškilmes pradėjo Šv. Kazi ma stoti į „Aušros" aukštes
miero mokyklos direktorė niąją mokyklą.
Iškilmėms baigiantis, šven
Dana Januškytė Tuljak, pa
sveikinusi moksleivius, tėve tes dalyviai sugiedojo „Lietu
lius ir svečius, kurie susirinko va brangi". Po to Šv. Kazimie
pagerbti mokyklos absolventų. ro mokyklos direktorė pa
Po Dievo Motinos parapijos kvietė visus į parapijos svetai
klebono kun. Gedimino Ki- nę užkandžiams.
jausko, SJ, maldos mokyklos
Stebėdamas šią ceremoniją
direktorė pakvietė ant scenos iš salės, jaučiausi tarsi pats
2001 m. Šv. Kazimiero mokyk vakar, o ne prieš 24 metus, li
los 8 skyriaus abiturientus: pau ant šios scenos ir gavau
Mildą Bandzaitę, Janiną Kli- atestatą. Kaip greitai bėga lai
maite, Kristiną Paškonyte, kas!
Tadą Širvinską, Adrįjaną
Sėkmės abiturientams ir
Sušinskaite ir Liną Vaitkų gerų jiems atostogų.
(abiturientė Lina Aukštuolytė
Linas J o h a n s o n a s
negalėjo dalyvauti), kur jiems
buvo įteikti įvairūs pažy
mėjimai: geriausių mokslei
REIKALINGA SKUBI
vių, JAV Lietuvių Bendruo
PARAMA „CARITUI"
menės švietimo tarybos raši
nio konkurso, įvairių mokyk
Lietuvos Vyčių padalinys
los konkursų. Už darbą su „Pagalba Lietuvai" neseniai
mokiniais gėlėmis pagerbta susilaukė laiško iš Jo Eminen
Cleveland choro „Exultate" cijos kardinolo Audrio Juozo
vadovė Rita Kliorienė, kuri Bačkio ir Vilniaus arkivysku
savo ruožtu padėkojo už šau pijos „Carito" direktoriaus Ba
nų darbą ir taip pat įteikė lio Stankaus, prašančių finan
gėlių šv. Kazimiero mokyklos sinės paramos. „Caritas" vei
muzikos ir šokių mokytojoms kia jau nuo 1989 m. Įvairių or
Audronei Majorovienei ir ganizacijų ir privačių asmenų
Aušrinei Širvinskienei.
paramos dėka sprendžia ak
Pagaliau atėjo eilė svarbiau tualias visuomenės socialines
siam įvykiui: baigimo pažymė problemas. Vilniaus arkivys
jimų įteikimui.. Ant scenos kupija „Caritas" atidarė ir iš
buvo pakviesta 8-ojo skyriaus laiko šias socialines įstaigas:
auklėtoja Živilė Vaitkienė. VA „Caritas" Nakvynės na
Pirmiausia absolventai turėjo mai, VA Motinos ir vaiko glo
pasirašyti Šv. Kazimiero mo bos namai, Dienos centras, So
kyklos abiturientų knygoje. Po cialinė tarnyba, ligonių tarny
to Ž. Vaitkienė kiekvienam ba (vaistinė), Vaikų valgykla,
abiturientui įteikė po do Jungtinių Tautų skyrius, sriu
vanėlę - „Draugo" redaktorės bos virtuvė (valgykla) „BetaDanutės Bindokienės knygą nija". Vilniaus arkivyskupijos
„Tradicijos išeivijoje". Dovaną „Caritas" dirba 26 etatiniai
prisiminimui įteikė ir mokslei darbuotojai bei 130 savanorių.
viai savo auklėtojai. Tai buvo
Visos šios programos 90
„vėjo varpeliai", kurie turėtų proc. išlaikomos Vilniaus arki
jai priminti klasės triukšmą. vyskupijos. Kitos lėšos 10
Gavę atestatus, abiturientai proc. yra gaunamos iš užsienio
turėjo progos papasakoti savo rėmėjų bei Vilniaus savival
gražiausius mokyklos prisi dybės. Per 2000 m. aptarnau
minimus. Tikriausiai juokin ta žmonių: VA „Caritas" Nak
giausią dalyką papasakojo Li vynės namuose suteikta nak
nas Vaitkus, sakęs, kad, pra vynių 18,480 (kiekvieną naktį
dėdamas šiuos mokslo metus, nakvojo 50 žmonių); Nakvynės
jis tikėjosi lengvo mokslo dėl namuose Dievo Meilės misio
to, kad jo auklėtoja buvo jo nierių kongregacijos seserų
mama. Labai greitai jis supra (Motinos Teresės) buvo slau
tęs, kad iš tiesų jam yra sun goma 9,150 žmonių (25 žmo
kiau, kadangi mama visada nės kasdien); Motinos ir vaiko
žinojo, kas jam užduota.
globos namuose — 23 moterys
Pasibaigus Šv. Kazimiero ir 28 vaikai; Dienos centre 60
mokyklos programai, į sceną vaikų ir 20 paauglių; Socia
pakilo Lietuvių Bendruome linėje tarnyboje — 45,725
nės Cleveland apylinkės val žmonės; ir Ligonių tarnyboje
dybos narė mokytoja Audronė — 13,152 žmonės; Vaikų val
Majorovienė, kuri į sceną pa gykloje — 83 vaikai ir per me
kvietė .Aušros" aukštesnio tus išdalinta 20,580 porcijų;
sios lituanistinės mokyklos valgykloje „Betanija" — 600
įkūrėją ir direktorę Vidą Buč- per dieną ir išdalinta 187.200
mienę. Jai buvo įteiktas JAV porcijų.
Lietuvių Bendruomenės Švie
Apžvelgus Vilniaus arkivys
timo tarybos padėkos raštas kupijos „Caritas" ir VA labda
už pastangas 1998 m. įkuriant ros valgyklos „Betanija" veik
.Aušros" aukštesniąją mo lą, patarnauta Įvairiomis pas
kyklą Cleveland. Padėkojusi laugomis 246,917 žmonių per
V. Bučmienė pristatė geriau 2000 m. Toks didelis žmonių
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ELEKTROS
IVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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*><.- Kazimiero ir Aušros" aukštesniosios lit. mokyklų 20i' 2001 mokslo metų mokiniai uzbaigtuvese t:>.'tfu2t;s 19
d Dievo Motinos parapijos salėje. Cleveland. OH

GREIT PARDUODA

5ĮĮJL RE/MAX
y REALTORS
0CTC.I773) 229 - I7M
HOME [7M| 42S - 7110
.1773)5904095

AUTOMOBJUO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVeet 95th Street
Tel. (706) 424-8654
(773) 581-8654

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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

New Vision
Bus.: 708.361-0800
VciceM*7ZJ«478»
Fax: 708-361-9618

W indow YVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Reikalinga moteris prižiūrėti
seną moterį. Namas ant
Atlanto vandenyno kranto..
Tel. 305-937-4519,
duktė Marija Barzda.

Grožio salone „Elite Family I
Hair Care* dirba lietuvė kosmetologė-manikioristė Džiną.
Adresas: 4806 VV.83 St,
Burbank. Tel. 708-499-0994.
Kitame salone —
168G5 & 80ti Ave, THsy Park.
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
į
Tel. 708-444-2421.,
U
Šv. Kazimiero lit. mokyklos Cleveland, OH, 8 sk. abiturientai :iš kairės): Tadas Širvinskas. Milda Bandzaitę,
Kristina Paškonyte, Janina Klimaitė, Adrijana Sušinskaite ir Linas Vaitkus. Visiems abiturientams buvo pa
dovanota Danutės Bindokienės knyga „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje".

kiekis rodo, kaip žymiai Vil
niaus arkivyskupija prisideda
prie visuotinės bendruomenės
gerovės. Nuo 1999 m. iki 2001
m. finansavimas iš Vilniaus
miesto savivaldybes vis ma
žėjo. Pagrindinis finansavimo
šaltinis išlieka Vilniaus savi
valdybė ir kiti rėmėjai. Nuo
1999-2001 m. 35,000-50,000
JAV dol. iš savivaldybės Vil
niaus socialinėms pagalbos
programoms: Vaikų valgykla,
Motinos ir vaiko globos namai
ir „Betanijos" valgykla. O šiais
metais toms programoms skir
ta žymiai mažiau — tiktai po
14,200 dol. Vilniaus arkivys
kupija aptarnauja ir remia
didžiulį kiekį bendruomenės
narių. Esant dabartinei padė
čiai, reikalinga visuomenės

pagalba padėti Vilniaus arki
vyskupijai ilgiau tęsti šias so
cialinių patarnavimų svarbiai
naudingas ir reikalingas prog
ramas. „Carito" veikla nebūtų
įmanoma be įvairių organiza
cijų, savivaldybės ir privačių
asmenų paramos. Visuomenė
visuomet buvo dosni ir rėmė
Lietuvos Vyčių veiklą. Lietu
vos Vyčių padalinys „Pagalba
Lietuvai" vėl kreipiasi ir prašo
visuomenės finansinės pagal
bos pagal Jūsų išgales parem
ti šias socialines programas
Lietuvoje. Kiekviena Jūsų
auka — kokia ji bebūtų — di
delė ar nedidele, prisidės prie
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4th of July Greetings to all
from
LAWN LANES
6750 S. Pulaski, Chicago, IL
60629. Tel. 773-582-2525.
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus Variklio kompiuterinis
patiknmmas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos Parduodame naudotus
automobilius 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582*184.
Kalbame lietuviškai, . . ....

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojau Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Adyginimas
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Inc. c/o Regina Juškaitė-Švobienė, 1594 Beaupre, Madison
Heights, MI 48071-2622. In
formacijai galite skambinti
tel. l-(248) 547-2859, faksas
— 1(248) 547-0982 arba epaštas —
Rjuskasvoba@cs.com
Regina J u š k a i t ė
Švobienė

Alternative Home Care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak. read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
required. Tel. 708-784-1088.

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti.
duodant savo adresą ir telefono
numerį. R e v . Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, M g 04046.

Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
Tel. 630-789-1928.

European restaurant in
Lemont is hiring waitress.
Tel. 630-257-7570.

* Pirmąkart Panevėžio
advokatūros istorijoje vie
nam šio miesto advokatui dėl
netinkamo elgesio pusei metų
sustabdyta jo profesinė veikla.
Tokį sprendimą priėmė Lietu
vos advokatų garbės teismas,
„Carito" labdaringos veiklos. išnagrinėjęs Panevėžio advo
A u k o s nurašomos nuo f'edera- katui Mindaugui Glebavičiui
linių m o k e s č i ų A u k a s prašo dėl netinkamo elgesio iškeltą
m e siųsti; Aid to Lithuania. drausminę bylą.
tLR. Eitai

IŠSKIRTINĖ PADĖKA UETUVIŲ FONDUI
Lietuvių Fondas (LF) yra parėmęs Mažosios Lietuvos
enciklopediją (MLE) labai stambia (28,000) US
dolerių suma, bet išėjusioje enciklopedijoje tai ne
deramai pažymėta. Aukojusiųjų lentelėje LF parama,
kad ir įdėta aukščiausioje grupėje: „Garbės leidėjas
$3,000 — (LT.12,000) ir daugiau", nepažymėtas
paramos dydis 28,000 dol. Gavę tokią stambią sumą,
turėjome jai rasti tinkamesnę vietą arba bent
Mf
pažymėti jos dydį. Labai atsiprašome LF už mūsų
neapdairumą.
Su pagarba ir padėka
Vilius Pėteraitis
MLE organizatorius
ir tvarkytojas

Ramūnas Buntinas
MLF kasos globėjas

MLF taryba ir valdyba
Montrealis — Čikaga, 2001.06.26
Šv. Kazimiero lit mokyklos vaikų darželio 2001 m. „abiturientai" Iš kairės: Emma Raulinaitytė, Erikas Rauli
naitis. Aleksa Sušinskaite. Jeanettn Lee. Darius ('"• ;,ulis, Aras Klimas. Artiela Capaite ir Nikutis Tuljak.
Darželio mokytoja Vida Sasnauskienė visiems yem> ;teikė pažymejima/diploma, liudijantį, kad mokinukai
perėjo | pirmąjį skyrių
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Prie Dievo Motinos parapijos. Cleveland. OH, jsikiiruKi Sv. Kazimiero
pradinė ir ..Aušr^" aukštrsnioji lit mokykla Visos nuotraukos iŠ mokslo
motų užbaigimo — Lino -lohansono.
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..Aušros" aukštesniosios lit. mokyklon 2000-2001 mokslo metų geriausi mokiniai, iš kaires. Vesta Maleckaitė,
Terese Palkonyte, Vaiva Buemyte, Agnė Majorovaite, Milda Maciulevičiūtė, Vėjas Belzinskas, Greta Ausyte; jie
buvo apdovanoti specialiais žymenimis mokslo metų užbaigtuvėse š.m gegužes 19 d Dievo Motinos parapijos
salėje. Cleveland, OH
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Mokslo metg užbaigimo proga (gegužes 19 d i buvo pagerbtos ir apdova
notos Sv Kazimiero lit. mokyklos dainavimo ir tautiniu, šokių mokytojos.
Iš kaires Audrone Majorovienė, Rita Klionene ir AuSrine Širvinskiene
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ATLYGINIMAI
„Drauge" praeityje buvo ke
letą kartų minėta, kad gausių
biurokratų atlyginimai yra
viena iš priežasčių, dėl ko vis
nepavyksta subalansuoti Lie
tuvos biudžetą. Jų atlygini
mams vis tenka skolintis iš
užsienio bankų, kasmet au
gant valstybinei skolai, didė
jant skolai, didėja ir išlaidos
nuošimčiams sumokėti. Bet iš
trumpų užuominų sunku bu
vo suvokti problemos dydį.
Todėl esu dėkingas Evaldui
Palšaičiui, tą problemą paro
džiusiam skaičiais „Draugo"
birželio 8 dienos numeryje
(„Reikia sutvarkyti valdinin
kų gaunamas algas").
Labai geras straipsnis. Juk
Lietuva pasiekė ciniškumo
viršūnę, kada aukščiausi atly
ginimai yra mokami buvu
siems sovietiniams prokuro
rams, o jų kankintieji turi gy
venti pusbadžiu: kada buvo
palikta sovietinė milicija, tik
apvilkta kitokiomis uniformo
mis, bet tebevadovaujama ko
misarų, kurie be geros algos
dar gauna 135 proc. algos
priedų ir kitokių legalių ir ne
legalių užmokesčių. Argi nėra
nesąmonė iš Lietuvos iždo
mokėti aukštą atlyginimą Ma
žeikių naftos bendrovės va
dovui? Juk visuose demokra
tiniuose kraštuose bendrovių
vadovų algą paprastai moka
pačios bendrovės, o ne valsty
bės iždas, o jei jos nesugeba
to padaryti, vadovas praran
da darbą. Todėl nereikia ste
bėtis, kad kasdien matant to
kius ciniškumus, normalūs
žmonės ir patys pasidaro ci
nikais ir įkrinta į pesimizmą.
Protingai padarė estai, pa
siuntę sovietiniais laikais su
sitepusius biurokratus grio
vių kasti, o svarbesnes valdiš
kas tarnybas patikėję jau
niems žmonėms.
Spėju, kad eidami tokiu ke
liu estai apsieina su daug
mažesniu skaičiumi valsty
bės tarnautojų. Būtų įdomu,
jei kas padarytų palyginimą
skaičiais.
Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH
MEŠKOS PASLAUGA
JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos pirminin
kas Algimantas A Gečys, rea
guodamas į ambasadoriaus
Emanuelio Zingerio „diploma
tinę siauražiūrą", parodytą pa
sikalbėjime su 'Chicago SunTimes' korespondentu Steinberg, raštu kreipėsi į Lietuvos
Užsienio reikalų ministrą ir
prašė įpareigoti ambasadorių,
kad jis atitaisytų „Chicago
Sun-Times" sudarkytą Lietu
vos įvaizdį. Algimantas S. Ge
čys savo rašto nuorašus nu
siuntė ambasadoriui V. Ušackui, Lietuvos Seimo Užsienio
reikalų komisijos pirmininkui
A. Medalinskui ir užsienio lie
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NUOMONĖS
tuvių periodinei spaudai.
Savo rašte Lietuvos užsienio
reikalų ministrui A. Gečys, be
kita ko, pabrėžė, kad diploma
tas, kalbėdamas apie holokaustą, privaląs iškelti du da
lykus: 1. kad žiaurumai prieš
žydus buvę 'Finai solution'
išdava ir 2. kad Lietuvos vals
tybė tuo metu neegzistavusi.
Žydų skerdynės Europoje,
taip pat ir Lietuvoje, Antrojo
pasaulinio karo metu, aišku,
išplaukė iš Hitlerio „Finai so
lution" politikos. Tad galėtų
būti tik kalba apie į jąsias
įveltų lietuvių vaidmenį. Šį
kart betgi man norėtųsi pasi
priešinti antrajam Algimanto
S. Gečio reikalavimui, kad
diplomatai neigtų užgrobtos
Lietuvos valstybingumą.
Sovietų Sąjunga 1940 m. lie
pos 15 d. Lietuvą užgrobė
klasta ir smurtu, o vėliau ir
inkorporavo,
sulaužydama
tarptautinės teisės nuostatus
ir savo su Lietuva sudarytą
sias sutartis. Tarptautinė
bendruomenė sovietinės in
korporacijos nepripažino. Lie
tuvių tauta visomis jai įmano
momis priemonėmis, įmant
net ilgametes partizanų ko
vas, jai priešinosi ir krašte, ir
užsieniuose.
Inkorporacija yra bet kokios
teritorijos — apgyventos, ar
neapgyventos — priklausan
čios kuriai nors valstybei, ar
nepriklausančios — įjungimas
inkorporuojančios
valstybės
sudėtin. Tarptautinė teisė pa
žįsta dvi inkorporacijos atmai
nas: teisėtą ir neteisėtą. Tei
sėta inkorporacija įvyksta, kai
dvi valstybės laisva valia per
leidžia viena kitai teritorijos
dalį arba susijungia. Teritori
jos perleidimo sąlygas ar nau
jo (susijungusio) teritorinio
darinio valstybinį pobūdį pa
prastai nustato inkorporacijos
sukaktis.
Neteisėta
inkorporacija
įvyksta, kai viena valstybė už
grobia (karo veiksmais ar kitu
smurtu) kitos valstybės visą
teritoriją, kaip yra atsitikę su
Lietuva ir kitomis Pabaltijo
valstybėmis, ar jos dalį. Ne
teisėta inkorporacija nepanai
kina užgrobtosios valstybės,
kaip tarptautinės bendruo
menės nario: ji išlieka ir toliau
gyvuoja. Užgrobtos valstybės
vyriausybė, jei suspėja, pasi
traukia į užsienį ir, kiek są
lygos leidžia, tęsia ten savo
veiklą. Jos sutartys su kitomis
valstybėmis nenustoja savo
galios. Jos gyventojai nepra
randa savo ir neįgyja užgrobikės pilietybės. Žodžiu, už
grobta valstybė nepraranda
savojo valstybingumo: jis išlie
ka ir tęsiasi, kol pašalinama
svetimųjų užgrobtis ir vėl at
statomas tautos suvereninės
galios vykdymas. Taigi ir Lie
tuvos valstybingumas nenu
trūko — tęsėsi, ją Sovietų
Sąjungai ir nacistinei Vokieti
jai užgrobus. Todėl ir Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios

Gegules 6 d. Vilniuje vykusių atrenkamųjų rungtynių dėl dalyvavimo
pirmenybės 2002 metais. Lietuvos rinktinės Darius Zatautas (kairėje) ir
Rumunuos žaidėjas Christian Chivu „kovoja* dėl sviedinio. Eltos nuotr.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTJS

. A. t A.
JUZEFĄ GALĖJUTĖPAULAUSKIENĖ
2001 m. birželio 29 d. sukanka 3 metai nuo šios gilių
minčių deklamatorės, mylimos Mamytės, Sesutės,
Močiutės ir Draugės mirties.
Šią liūdną sukaktį minint, 8 vai. ryto, Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje ir
kitose vietose bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus
prisiminti a.a. Juzefą savo maldose.
Pagal jos nenuilstamą troškimą „Tegul Dievas Lietuvoj
— tamsumus prašalina".
Liūdintieji: šeima, sesuo, artimieji ir draugai.
Lausanne, Šveicarijoje, vykstančių tradicinių daugiadienių ,/fūur de Suisse* dviratininkų lenktynių devinta
jame rate birželio 27 d. antras finišavo Vokietijos „Gerolsteiner" komandos narys Saulius Ruskys (dėžinėje).
166,8 km juotolio finis.. r'uškys pasiekė kartu su nugalėtoju tapusiu „Deutsche Telekom" komandos dvirati
ninku, distanciją įveikęs per 4 vai. 2 min. ir 17 sekundžių.
Keystone/juerg Mueller/JMB nuotr.

tarybos 1990 m. kovo 11 die
nos aktu buvo atstatyta ne
Lietuvos valstybė (ji de jure
tebegyvavo), bet tik „1940 me
tais svetimos jėgos panaikin
tas Lietuvos valstybės suvere
ninių galių vykdymas ir nuo
šiol Lietuva vėl yra nepriklau
soma valstybė" (citata paimta
iš 1990 m. kovo 11 d. „Akto dėl
Lietuvos
Nepriklausomos
Valstybės atstatymo". Br. N.).
Aukščiausioji Taryba, su
vokdama valstybės tęstinumo
didžią reikšmę Lietuvos tarp
tautinei buičiai ir teritoriniam
vientisumui, tuojau (tą pačią
dieną), nutarusi atstatyti Lie
tuvos valstybės suvereninių
galių vykdymą, priėmė „Įsta
tymą dėl 1938 metų gegužės
12 dienos Lietuvos Konstituci
jos galiojimo". Šiuo įstatymu,
be kitų dalykų, trumpam buvo
atnaujintas 1938 metų kons
titucijos veikimas visoje Lietu
vos Respublikos teritorijoje,
tuo būdu aiškiai pabrėžiant,
kad dabartinė Lietuvos Res
publika yra tarpkarinės Lie
tuvos valstybės tąsa.
Sovietai Lietuvos užgrobtį
įvairiais būdais dangstydami
tariama lietuvių tautos valia,
visą laiką nėrėsi iš kailio su
daryti įspūdį, kad, bent atro
dytu, jog Lietuvos inkorporaci
ja buvusi teisėta ir Lietuvos
žemė tapusi Sovietų Sąjungos
teritorijos dalis. Ir dabartinės
Rusijos kai kurie politikai
skelbia šią sovietinę Lietuvos
inkorporacijos Sovietų Sąjungon tezę. Ji, kaip matyt, nu
kirstų valstybinę sąsają tarp
dabartinės bei tarpukario Lie
tuvos, būtų didžiai pavojinga
Lietuvos teritoriniam vienti
sumui, nes išrautų jo pagrin
dinius spyrius — Maskvos tai
kos sutartį (1920.07.12) ir
Klaipėdos konvenciją (1924.
05.08). '
Nereikia Lietuvos diploma
tams piršti sovietinės Lietu
vos inkorporacijos Sovietų Sąjungon tezės. Ją sovietai įkalė
.giliai į pavergtojo lietuvio
smegenis. Ir dabar, po atstaty
tos nepriklausomybės dešimt
mečio, dar sutiksi dažno Lie
tuvos politiko, visuomeninin
ko ar žiniasklaidos darbuotojo
žodyne teiginį — sovietinės
pavergties metais Lietuvą bu
vus Sovietų Sąjungos teritori
ja. Kai kurie jų net tarptauti
niuose sambūriuose kartais
pragysta iš sovietinės „kantičkos", kad Lietuvos valsty
bės nebuvę jos pavergties me
tais.
Bronius Ncmickas
NewYork,NY

armijos kareivių. Jų tarpe
yra ir lietuvių, kurie grei
čiausiai buvo mobilizuoti
1944-1945 metais. Vietinis
lietuvis, kuris moka rusiškai,
man minėjo, kad yra ir lietu
viškų pavardžių iškaltų sie
nose. Mauzoliejuje, ant kurio
stovi sovietų karžygio statu
la, yra ir visų 16 buvusių res
publikų herbai, jų tarpe ir
Lietuvos.
Tadas Mickus,
Springfield,VA
NE APIE POLITIKĄ, O
KŪRYBĄ

1999 m. išleistoje
Ekume
ninėje Biblijoje: „Ir nevesk
mūsų į pagundą".
Kun. A. Kurėno 2000 metų
vertime: „Ir nevesk mūsų į
mėginimą". Čia vertėjas pa
aiškina: „neleisk mums pa
kliūti į pagundą, kuriai neįs
tengtume atsispirti".
1971 Living Bible: „Don't
bringus into tempation".
1984 New World Translation of the Holy Scriptures:
„Do not bring us into temptation".
1958 Phillips Modern English: „Keep us
clear
of
temptation".
1966 Today's English Ver
sion: „Do not bring us to
hard testing".
1971 New English Bible:
„And do not bring us to the
test".
1966 Jerusalem Bible: „And
do not put us to the test".
Baigdamas kviečiu apmąsty
ti Šv. Rašto Lk 22:46 & 1 Kor
10:13 & Jok 1:13 & Apr 3:10.
Kun. dr. Eugenijus
Gerulis
St. Petersburg, FL

įLtJL
VLADUI PALUBINSKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai NIJOLEI,
sūnui TOMUI, dukteriai LINAI, broliui MEČIUI, jų
šeimoms, giminėms ir artimiesiems.
Kartu liūdi Cleveland'o ateitininkai

Brangiam bičiuliui

A.tA.
VLADUI PALUBINSKUI
po ilgų ligos metų iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai
NIJOLEI, sūnui TOMUI, dukrelei LINAI, broliui
MEČIUI ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.

Man buvo keista skaityti
atsiliepimus į L.Tautkuvienės
straipsnį apie Salomėją Nerį
Marytė ir Kazys
„Draugo" nuomonių skyrely
Ramunė ir Audronė,
je. Atsiliepusiųjų nuomone,
šitas straipsnis aukštinąs ko
muniste,
lietuvių
tautos
priešę. Aš skaičiau tą straips
nį — susidomėjusi, gana ati
džiai — ir man taip visai ne
pasirodė. Atvirkščiai, L. Tautkuvienės straipsnyje poetė
pristatyta kaip gyvas, ken
čiantis, klystantis ir abejojan
tis žmogus, nešantis savo gy
mirus, jos vyrą VIKTORĄ ir dukrą RIMĄ
venimo naštą. Ir jei straips
TRAKŲ PILIES KIEME
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
nio autorė taria kokį pagi
— FLAMENKO
riamą žodį poetei, tai tik už
Vilniaus festivalio rengėjai
Genovaitė ir Tadas Baužai
jos poeziją, už jos didžiulį
jau
ne pirmą kartą teikia ga
talentą, kuriuo — norim ar
Indrė ir Vytas Šemogai
nenorim, bet turim pripažinti, limybę pasigėrėti flamenko
menu.
Be
aistringų
ispanų
— poetė buvo Aukščiausiojo
apdovanota. Juk ne apie poli šokių neapsieis ir šių metų
tiką tas straipsnis, bet apie festivalis.
Birželio 16 d. Trakų pilies
žmogų, apie kūrybą. Kodėl
kieme
suruoštas flamenko
tad žiūrime į jį (ir dar taip
šokėjos
Maria
Vivo ir jos šokio
griežtai vertiname) — per
teatro
koncertas.
politikos akinau?
Maria Vivo — plačiai pripa
Dalia Kairiūkštienė
žinta
ispanų šokėja, flamenko
Philapdelphia, PA
iškeliavus Anapus, šioje gilaus skausmo netekties
atlikėja. Ji jau buvo baigusi
valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną ONUTĘ, sūnų
klasikinio baleto studįjas ir
DĖL NETIKSLUMŲ
VIDUTI ir anūkę EVAN.
pradėjusi profesionalios šokė
jos karjerą Ispanijos valsty
Romėnai teisingai sakyda biniame baleto teatre, kai su
Aldona Simonaitienė
vo: „Errare humanum est". vokė, jog tikrasis jos pašau
Dr. Andrius Gaižiūnas su šeima
Tad nuoširdžiai dėkoju V. K. kimas — flamenko.
Žadeikienei, kad rado mano
M. Vivo yra dalyvavusi vi
padarytą žioplišką klaidą dėl suose Madrido šokių festiva
kard. A Bačkio, „Imprima- liuose, du kartus gastroliavo
tur" („Draugas", 2001.06.15).
JAV, tris sezonus šoko pagrin
Mylimai mamai
Netikslumų esama ir pas dinius vaidmenis
žymiame
ją: rašydama apie 1998 m. Maceratos festivalyje Italijo
Bibliją, duoda mįslingus pus je, dalyvavo tarptautiniuose
lapius: „1,570 ir 1,652"? Klai festivaliuose Atėnuose ir Ka
dingai nurodė kun. A Vė nuose, gastroliavo didžiuo
liaus vertime „Luko 13,4". Iš siuose Europos miestų, taip
mirus, dukroms ALDONAI STANKEVIČIENEI su
tikrųjų tą tekstą randame pat Tokijo, Osakos teatruose.
šeima ir GENEI reiškiame gilią užuojautą.
Luko 11:4.
Nuostabioji šokėja yra subū
Lietuvių Bendruomenės Melrose Parko apylinkė
Čia savo komentarų nepri rusi „Fragna Futura" grupe
dedamas cituoju įvairius ver (BU)
timus:
„And lead us not temptation" — randame šiose BibliNarnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
jose: King James Version, Revised Standard Version ir
New International Version.
AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO
„Ir nevesk mūsų į pagundy
mą" — matoma 1972 m. kun.
2212W«tCennikILMd, Chicago, IL 60608
LIETUVIAI, ŽUVĘ
Č. Kavaliausko vertime.
(773)847-7747
BERLYNE 1945 M.
1972 m. kun. A. Jurėno ver
Stcpbtu M. Oksss, Prtstdent
Neseniai teko lankytis Trep- time: „Ir neįvesk mūsų į pa
tow parke Berlyne, kur yra gundą".
Htmmįįm flJajsl irAfjUMą Littuflmmt Dutgimm Kdp 95 Metus.
Kun. V. Aliulio priežiūroje
palaidota 5,000 Raudonosios

A. t A.
ONAI KAŽEMĖKAITIENEI

A. t A.
JONUI KERAMINIU

A.tA.
ELEONORAI PAKETURIENEI

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS
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TARĖSI LIETUVIŲ OPEROS NARIAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Autobusu \ R a k o stovyk
Šiaulių v a i k u a n s a m b l i o
lą vyksiančiu s k a u t u baga „Ro-ko-ko" k o n c e r t a s ruo
žą — lovelę, miegmaišį ir 1 la šiamas birželio 30 d., šešta
gaminą, prašoma į Pasaulio lie dienį, 6 val.v. Pasaulio lietu
tuvių centrą Lemonte atga vių centro Lietuvių fondo
benti antradienį, liepos 3 d., salėje, o liepos 1 d., sekmadie
nuo 5-tos iki 8-tos v.v. Daiktai nį, 10 val.r. vaikų ansamblis
bus pakraunami į sunkvežimi per šv. Mišias giedos Brighton
ir vežami į stovyklavietę. Šarvo Parko Švč. M. Marijos Nekalto
priemonėmis
stovyklon va prasidėjimo bažnyčioje, po Mi
žiuojantieji savo bagažą gabe šių bus surengti pietūs ir kon
nasi patys.
certas mokyklos salėje (4420
„Sietuvos" s k a u t i n i n k i ų S. Fairfield). įėjimas - laisva
i r vyresniųjų s k a u č i ų d r a u  auka.
govės sueiga šeštadieni, bir
želio 30 d., vyks Ateitininkų
namuose, Lemonte. Sueiga tę
sis nuo 1 iki 4 val.p.p. Visos
sesės prašomos dalyvauti.
I r e n a Norkaitytė-Gelažienė, gyvenanti Hickory Hills,
IL, Stasio Džiugo fondui dova
nojo vertingų leidinių ir plokš
telių anglų ir lietuvių kalba.
Irena neseniai yra išleidusi
pirmą eilėraščių rinkini „Bal
toji paukštė" ir pradėjo bend
radarbiauti lietuvių spaudoje.
Sveikiname!
ŠI SEKMADIENĮ —
„LITUANICOS"
RUNGTYNĖS
Svarbios futbolo rungtynės
tarp LFK „Lituanicos" ir vo
kiečių ,,Schwaben" klubų vyrų
komandų dėl patekimo į „Met
ro" lygos „major" diviziją
įvyks šį sekmadienį, liepos 1
d., 3 val.p.p. neutralioje „Uni
ted Serbs" aikštėje. Lietuviai
futbolo mėgėjai yra kviečiami
kuo gausiau į šias rugtynes at
silankyti, paskatinti mūsiš
kius pergalei!
2000-2001 metų „Metro" ly
gos i-osios divizijos vicečem
pionai - „Lituanicos" vyrai da
bar turi dėkingą progą patekti
į stipriausiųjų Čikagos ir apy
linkių futbolo ekipų grupę ir
tai priklausys vien tik nuo lie
pos 1 d. rungtynių pasekmės.
E. Š u l a i t i s

NEMOKAMAS ODOS
PATIKRINIMAS
Dermatologo dr. Kastyčio
Jučo pastangomis kartu su
Čikagos Dermatologų akade
mija čikagiečiams ruošiamas
visuotinas nemokamas kūno
odos apžiūrėjimas liepos 21 d.,
šeštadienį, nuo 11:30 val.r. iki
4 val.p.p. North Avenue
Beach, į šiaurę nuo tiltelio.
Odos vėžys - dažniausia vė
žio liga JAV ir kiekvienais
metais yra
diagnozuojama
apie milijoną naujų atvejų.
Pikčiausias odos vėžys - pik
tybinė melanoma. Amerikos
dermatologų akademijos duo
menimis šiais metais nuo šio
vėžio mirs 7.300 žmonių.
Dermatologai bando žmo
nėms išaiškinti ankstyvus vė
žio simptomus ir propaguoja
būdus, kuriais galima apsi
saugoti nuo žalingų saulės
spindulių poveikio. Čikagos
dermatologų draugija ruošiasi
surengti patikrinimą toje vie
toje, kurioje žmonės mažiau
siai galvoja apie saulė žalą
odai, - paplūdimyje.
Čikagos
dermatologai
į
North Avenue Beach odos
apžiūrėjimo punktą atvyks iš
įvairių miesto ir užmiesčio vie
tovių, nemokamai suteiks in
formaciją ir atliks odos patik
rinimą. Norėdami daugiau in
formacijos skambinkite dr. K.
Jučui tel. 773-233-0744.

sekmadienj, liepos 22 d.
Nek. Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:
Kunigas Tomas Karanauskas
- naujas vienuolyno kapelionas

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00

Neringos stovyklautojų PROGRAMA
-Vėliavų nuleidimas

4:00

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje
Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite
ir savo draugus!

Montessori ..Žiburėlio" mokslo metų užbaigtuvese buvo galima pabendI. Tįjūnėlienės nuotr.
rauti ir pasivaišinti.

L i n k s m a gegužinė Pasau
lio lietuvių centro sodelyje
vyks liepos 8 d., sekmadienį,
12 vai. Bus skanaus maisto,
linksmos muzikos, vyks šo
kiai, žaidimai, laimėjimų trau
kimai. I gegužinę kviečia PLC
renginių komitetas.
Lietuvos rašytoju sąjun
gos savaitraštis ,,Literatūra
ir menas" kas antrą savaitę
spausdina skiltį ,.Lietuviai
svetur",
parengtą
pagal
,,Draugo" dienraščio praneši
mus. Skiltį ruošia Antanas
Naujokaitis.
i i

tarti
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FILMAS APIE VILNIAUS
INVESTICINIUS
PROJEKTUS
Vilniaus savivaldybės inter
nete tinklapyje www.vilnius.lt
nuo šio trečiadienio galima
pamatyti naują filmą, kuria
me iš „paukščio skrydžio" pris
tatomi svarbiausi sostinės in
vesticiniai projektai, prade
dant Žirmūnų tiltu ir baigiant
vakariniu aplinkkeliu.
Pristatyti projektus padeda
kompiuterinė grafika, jun
gianti numatomus statyti ob
jektus su sostinės vaizdais,
nufilmuotais iš sraigtaspar
nio. Štai, tarsi burtininko laz
delei mostelėjus, virš Neries
atsiranda T. Vrublevskio gat
vės tiltas, virš dabar labiau
siai apkrautų transporto vietų
Laisvės prospekte bei Gele
žinio Vilko gatvėje iškyla via
dukai, per sekundę pastato
mas naujasis Vilniaus savival
dybės pastatas bei rekonstruo
jamas „Žalgirio" stadionas.
Bendra Vilniaus investicinių
projektų vertė — 1 mlrd litų.
Žodinė informacija filme pa
teikiama lietuvių ir anglų kal
bomis.
Filmą sukūrė Vilniaus savi
valdybės Miesto plėtros depar
tamentas kartu su UAB „Vel
kam".
Šis filmas jau buvo rodytas
birželio pradžioje Kopenhagoje
vykusioje tarptautinėje Šiau
rės Europos turto ir investi
cijų parodoje (North Europe
property and Investment Exibition — NEPIX). (Elta)

Lietuviu v a k a r a s „Cypress Cove" baseino parke,
prie 83 Street ir Janes Street,
Woodridge, Illinois, vyks jau
šį sekmadienį, liepos 1 d., nuo
6:30 val.v. iki 8:30 val.v. įėji
mas - 6 dol. asmeniui, vai
kams 2 metų ir jaunesniems nemokamai. Pajamos skiria
mos „Žiburėlio" Montessori
mokyklėlei paremti. Pageidau
jama (bet ne būtina) apie savo
dalyvavimą pranešti Rasai
McCarthy tel. 630-985-6125.
Visi kviečiami smagiai pra
leisti vakarą, pasinaudojant
vandens pramogomis, ilsintis
gražioje pievelėje, bendrau
jant su draugais lietuviams
išnuomotame baseino parke.
Autobusas, su stovyklon
važiuojančiais Čikagos ir
apylinkių skautais ir skau
tėmis, iš Pasaulio lietuvių
centro Lemonte išvyks šešta
dienį, liepos 7 d., 7:30 vai. ry
to. Stovyklinėmis darbo uni
formomis apsirengė broliai ir
sesės PL centre renkasi 7 vai.
r. Autobusas išvyks punktualiai
ir besivėluojančių nebus lau
kiama. Su savim prašoma tu
rėti tik vieną nedidelį rankinį
bagažą, sumuštinį ir atsigėri
mui vaisvandenių. Pasiimamas ir švarkelis. Autobusą
lydės v.s. Antanas Paužuolis.
„Vaiko v a r t ų \ mokslą"
būreliui šiuo metu talkina
Antonia Gustaitis, studijuo
janti sociologiją ir išraiškos
šokio meną Antioch College,
Ohio. Nuo gegužės iki rugpjū
čio mėnesio vidurio ji dirba
„Vilties Angelo" dienos centre,
Vilniuje. Ji moko vaikus šokio
meno, darbelių ir anglų kal
bos. Centro direktorė sesuo
Jolita pranešė, kad šiuo metu
Antonia su paaugliais vaikais
yra darbo-poilsio stovykloje
Rumbonyse. Už atliktą prakti
ką savo studijų srityje ji gaus
užskaitymus universitete. Tai
pavyzdys kitiems studentams,
kurie per savo universitetus
gali išsirūpinti užskaitymus ir
talkinti savanoriškame darbe
Lietuvoje.
Šv. Kazimiero seserys pa
tikslina paskutinę straipsnio
apie seselę kazimierietę Perpetua, išspausdintą „Drauge"
š. m. birželio 22 d., pastraipą:
„Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijoje Čikagoje yra 155 na
rės, 45 proc. seserų dirba įvai
riose pareigose Viešpaties Vy
nuogyne. Motiniškajame na
me gyvena 70 seselių".

S§€*tbimml
• A m e r i k o s Lietuvių 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.

Kai „Seklyčioje" lankėsi garsioji soliste Violeta Urmana Urmanavičiutf antroji i# dešines 1 , su ja nusifotografa
vo 'iš doSinesi JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birute .Jasaitienė, solistas Vaidas VySninus'.;as,
renginių vadove Klena Sirutiene ir muz Ričardas Šokas
Edvardo Sulaičio nuotr

PUIKIOS ATOSTOGOS
HAVAJUOSE!
Rugpjūčio 17-23 d.
American Travel Servioe
organizuoja kebonę į Havajus.
Registruotis telefonu
708-422-3000.
Kviesti Jolitą arba Ritą.

Keturiasdešimt
penktasis
Lietuvių operos sezonas pra
ėjo sėkmingai ir pakiliai, pa
stačius smagią, nuotaikingą t
G. Donizetti operą „Meilės
eliksyras". Nors ši opera ir
nesutraukė tiek publikos, kiek
prieš metus statyta, nes tur
būt populiariausia lietuvių
tarpe — G. Verdi opera JLa
Traviata", vis tik galima pasi
džiaugti, kad ir šiais metais
didžiulė Mortono aukštesnio
sios mokyklos auditorija buvo
apypilnė, o labiausiai džiugi
na, kad šia opera gėrėjosi ne
vien Čikagos ir apylinkių lie
tuviai, bet daug svečių iš to
liau — Michigano, Ohio, Flori
dos ir net iš tolimosios Californijos. Visi skirstydamiesi
nepagailėjo gražių žodžių.
Penktadienį, birželio 22 die
ną, valdybos sukviesti rinkosi
Lietuvių operos nariai, norė
dami išklausyti pirmininko
Vaclovo Momkaus, iždininkės
Valerijos Žadeikienės, revizi
jos komisijos pirmininko Albi
no Smolinsko pranešimus apie
pereitų metų atliktus darbus,
iždo būklę, aptarti ateities
veiklą ir kitam sezonui išsi
rinkti vadovybę.
Susirinkimą atidarė ir gau
siai susirinkusius Operos na
rius pasveikino kaip visuomet
gerai nusiteikęs valdybos pir
mininkas V. Momkus. Toliau
susirinkimui vadovauti jis pa
kvietė Egidijų Kanclerį, o sek
retoriauti — Aureliją Dobrovolskienę.
Detalų pereitų metų susirin
kimo protokolą perskaitė tam
susirinkimui
sekretoriavusi
Alina Bičkienė. Dėl jo būta ir
daugiau pasisakymų, po kurių
vyko valdybos narių prane
šimai.
Apie pereito sezono iždo
būklę tikslią finansinę apy
skaitą pateikė valdybos iždi
ninkė Valerija Žadeikienė. Jos
pranešimas buvo dalykiškas ir
aiškus — iš kur, kiek gauta
įplaukų ir kuriam tikslui jos
buvo panaudotos. Reikia pa
stebėti, kad operos valdyboje
ir revizijos komisijoje Valerija
išdirbo 16 metų ir savo parei
gas atliko kruopščiai, rūpes
tingai, o jos vaišingų namų,
kuriuose vykdavo daugelis po
sėdžių, ateityje pasiges valdy
bos pirmininkas ir visi kiti. Už
visa, tai pirmininkas išreiškė
jai gilią padėką ir apgailesta
vo, kad Valerijos vardo nebe
matys valdybos sudėtyje. Ir
taip dar viena Lietuvių operos
veteranė, baigusi scenos pasi
rodymus, tapo žiūrove, išdai
navusia 36 metus.
Valdybos pirmininkas savo
pranešime peržvelgė praėjusių
metų veiklą ir žvilgsni metė ir
Dr.itKjo

knytjynvlyjv

Dar turime tokiu knygų:
A Vengris „Svajonės ir kla
jonės" - 8 dol.;
A. Šiaurienė „Sveikas, gim
tasis žodi" - 6 dol.;
A. Šiaurienė „Sveikos, rai
d ė s " - 4 dol.;
V. Tamulaitis „Svirplio mu
zikanto kelionės" - 8 dol.;
L. Gudaitis „Tadas Lomsargis" - 1 0 dol.;
A. Girdenis „Taip šneka
tirkšliškiai"- 8 dol.;
P. Gaučys „Tarp dviejų pa
saulių" - 1 0 dol.;
V. Maknys „Teatro dirvo
nuose" - 1 5 dol.;
U. Stark „Tegu baltieji lo
kiai šoka" - 1 0 dol.;
G. Kirvaitis, J. Paulauskas
„The English-Lithuanian Picture Dicionary for Children" 20 dol.;
R. Stoškienė, A. Timofiejevienė „The Frog Book" - 5
dol.;
Z. Zinkevičius „The History
of the Lithuanian Language"18 dol.;
R. Stoškienė, A. Timofieje-

į ateinančio sezono darbus,
kurie neatidėliojant turės būti
tęsiami naujos valdybos. Jis
pareiškė nuoširdžią padėką
buvusios valdybos nariams,
ypač savo pavaduotojui Jur
giui Vidžiūnui ir daug talkinu
siai jo žmonai Danutei. Taip
pat jis dėkojo meno vadovui ir
dirigentui maestro Alvydui
Vasaičiui ir jo talkininkams
Gitanai Snapkauskaitei, Manigirdui Motekaičiui, choro
nariams ir visiems, talkinu
siems šiemetinio spektaklio
pastatyme: lietuvių spaudai,
ypač „Draugo" redaktorei Da
nutei Bindokienei, radijo va
landėlių vadovams ir dauge
liui kitų talkininkų, kurių net
neįmanoma išvardinti. Su gi
lia padėka jis prisiminė visus
rėmėjus, kurie Lietuvių ope
ros kasmet nepamiršta vajaus
metu ir prieš spektaklį, o vie
nas iš stambiausių rėmėjų yra
Lietuvių fondas. Be šių rėmė
jų paramos savo užmojų Lie
tuvių opera nebūtų įvykdžiusi.
Revizijos komisijos praneši
mą perskaitė pirmininkas Al
binas Smolinskas. Jis pabrėžė,
kad iždas buvo tvarkomas
kruopščiai ir tvarkingai, jokių
netikslumų nerasta. Po prane
šimo komisijos pirmininkas ir
iždininkė paaiškino visus iški
lusius klausimus.
Dėl ateinančių metų valdy
bos sudarymo buvo keletas pa
siūlymų, kuriuos apsvarsčius
ir išdiskutavus, o buvusiai
valdybai sutikus dirbti ir atei
nančiais metais, didesnė dalis
susirinkimo dalyvių ir nubal
savo už buvusią valdybą 46ąjam sezonui, su teise valdybą
papildyti, pasikviečiant trūks
tamus narius. Pereitų metų
valdybą sudarė pirmininkas
V. Momkus, pirmininko pava
duotojas J. Vidžiūnas, sekre
torė Virginija Savrimienė, iž
dininkė V. Žadeikienė, vicepir-

mininkai ėjo įvairias jiems pa
vestas pareigas: Ramunė Rač
kauskienė, Romas Burneikis
ir Rudolfas Valdukaitis. Buvu
siai valdybai ir jos pirminin
kui V. Momkui už jų triūsą ir
atliktus darbus susirinkusiųjų
vardu širdingai padėkojo Pet
ras Šumskis.
Revizijos komisijos rinkimai
praėjo sparčiai, nes buvusiems
komisijos nariams sutikus pa
reigas eiti toliau, už juos buvo
nubalsuota. Revizijos komisiją
pereitais metais sudarė ir
šiais metais sudarys A. Smo
linskas, Irena Meilienė ir Vy
tautas Prialgauskas.
Po rinkimų vyko pasisaky
mai bei buvo aptarinėjama
ateinančių metų veikla. Iš val
dybos pirmininko V. Momkaus
pareiškimų paaiškėjo, kad dar
nėra galutinai nutarta, ar pa
rinkta opera kitiems me
tams. Yra keletas pasiūlymų,
jie buvo aptarti ir šio susirin
kimo metu, tačiau kokią operą
girdėsime kitą pavasarį, galu
tinai nuspręs nauja valdyba ir
meno vadovas.
Tad, kaip matome, Lietuvių
opera vis dar gyvuoja ir gy
vuos tol, kol ja domėsis, lan
kys ir rems mūsų visuomenė,
kaip labai gražiai visa tai
prieš kiek laiko „Draugo" laiš
kų skyriuje išreiškė ilgametė
kultūros darbuotoja Stasė Se
mėnienė: „Didžiuokimės mūsų
Lietuvių operos ištvermingu
mu, pasisekimu ir remkime ją
ne tik moraliai savo atėjimu,
bet ir materialiai — finansine
paskata. Kaip smagu matyti
programoje net iš Floridos,
nors ir negalinčių atvykti, au
kas''. Šitokių žodžių paskatinti
Lietuvių operos nariai ir val
dyba su viltimi žvelgia ir į
ateitį, tikėdamiesi vis naujų
lietuvių kultūros pasiekimų ir
čia, užjūryje.
Po susirinkimo buvo pasi
vaišinta ir šeimyniškai pasi
šnekučiuota.
J u o z a s Končius

Prisimenant Čikagos Lietuvių operos šį pavasarį statyta „Meilės elik
syrą" — Morton East gimnazijos mokytojas Thomas Rusnak ir Laima
Šulaityte-Day planuoja scenos apšvietimo eigą.
E. Šulaičio nuotr.

vienė „The Snow Book" - 5
dol.;
N. Vėlius „Tikras karalius,
kuris bųojo mašinų ir elek
tros" - 8 dol.;
J. Skablauskaitė „Trečiasis
tūkstantmetis* - 1 2 dol.;
„Tūkstantmečio knyga. I t."
- 75 dol.;
„Tūkstantmečio knyga. II t."
- 75 dol.;
K Vaškelis „Turisto atla
sas" - 25 dol.;
„Užburtoji karalystė" - 4
dol.
P. Mašiotas „Vaikučių pa
sakėlės" - 1 0 dol.;
M. Montessori „Vaikystės
paslaptis" - 8 dol.;
S. Geda „Valkataujantis ka
tinas" - 1 0 dol.;
M. Gripe „Varpų metas" 10 dol.;
M. Tazartes „Velazguez" 13 dol.;
H.
Rodžersas
„Vienos
skrybėlės principas" - 5 dol.;
T. Bikinaite „Vienužis" - 8
dol.;
L. R. Nougier „Vikingų lai
k a i " - 1 2 dol.;
Lietuvių 1. pasaka „Vilkas ir

ėriukas" - 4 dol.;
V. Girininkienė, A. Paulaus
kas „Vilniaus Bernardinų ka
pinės" - 4 dol.;
J. Grinius „Vilniaus meno
paminklai" - 5 dol.;
V. Račius „Vilniaus univer
siteto bibliotekos elzevyrai" 5 dol.;
J. Būtėnas „Vinco Kudirkos
bendražygiai" - 5 dol.;
B. Aleknavičius „Vydūnas"
- 35 dol.;
S. Ekdahl „Žalgiris" - 6 dol.;
G. Subačius „Žemaičių ben
drinės kalbos idėjos" - 15 dol.;
P. Sasnauskas „Žemaičių
pasakos" - 1 0 dol.;
A. Butrimas, V. Vaivada
„Žemaičių praeitis" - 8 dol.;
L. Januškevičius „Žemaū
giai dekoratyviniai medžiai ir
krūmai" - 42 dol.;
A. Šamas „Žemėlapiai ir jų
kūrėjai" - 1 8 dol.;
A. Vidugiris „Zietelos šnek
tos žodynas" - 25 dol.;
Knygos persiuntimo kaina 3.95 dol. Jei užsisakote dvi
knygas ar daugiau, prie kiek
vienos knygos siuntimo išlai
dų pridėkite po 1 dolerį-

