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Prezidentas patvirtino naująjį 
ministrų kabinetą 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
penktadienį pasirašė dekretą, 
kuriuo patvirtino socialde
mokratų vadovo Algirdo Bra
zausko sudarytos vyriausybės 
sudėtį. 

Naujos kairiosios daugumos 
kabinete vyrauja šią daugumą 
Seime sudariusių socialdemo
kratų ir socialliberalų atsto
vai, jame taip pat yra keletas 
ministrų, kurie nesiejami su 
jokiomis partijomis. 

Iš 13-kos ministrų savo pos
tus išsaugojo 6: krašto apsau
gos — Linas Linkevičius (į 
ankstesnę vyriausybę deleguo
tas liberalų, tačiau dabar su 
jokia partija nesiejamas ), taip 
pat socialliberalų deleguoti 
užsienio reikalų — Antanas 
Valionis, švietimo ir mokslo — 
Algirdas Monkevičius, sociali
nės apsaugos ir darbo — Vilija 
Blinkevičiūtė, žemės ūkio — 
Kęstutis Kristinaitis, sveika
tos apsaugos — Romualdas 
Dobrovolskis. 

Vytautas Markevičius vie
toje vidaus reikalų ministro 
gauna teisingumo ministro 
postą. Vidaus reikalų ministro 
pareigose jį keičia Seimo so
cialdemokratas Juozas Berna

tonis, naująja kultūros minist
re skiriama Seimo socialde
mokrate Roma Dovydėnienė, 
ūkio ministru — Pramoninin
kų konfederacijos viceprezi
dentas, jokiai partijai neatsto
vaujantis Petras Čėsna. 

Susisiekimo ministru skiria
mas Seimo socialdemokratas 
Zigmantas Balčytis, aplinkos 
ministru — aplinkosaugos 
specialistas, jokiai partijai 
neatstovaujantis, buvęs aplin
kos viceministras Arūnas 
Kundrotas, finansų ministre 
— ligšiolinė užsienio reikalų 
viceministre, nepartinė Dalia 
Grybauskaitė. 

Dekretą dėl 68 metų A Bra
zausko paskyrimo premjeru 
prezidentas V. Adamkus pasi
rašė trečiadienį. 

Liepos 9 d. šaukiamas neei
linis parlamento posėdis, ku
riame bus pateikta vyriausy
bės programa. Ne vėliau kaip 
per 15 dienų po pateikimo Sei
mas turi apsvarstyti vyriausy
bės programą ir dėl jos balsuo
ti. Vyriausybė gauna įgalioji
mus veikti, Seimui pritarus 
vyriausybės programai ir pri
siekus ministrų kabineto na
riams. 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Ketvirtadienį Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma pnemė Šventosios Romos Bažnyčios Kuruos ar
chyvarą ir bibliotekininką, Vatikano slaptojo archyvo ir apaštalinės bibliotekos vadovą kardinolą J.M.Mejia. Svečio 
garbei surengtuose pietuose taip pat dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Backia, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
laikinai einantis kultūros ministro pareigas Gintautas Kėvišas bei kardinolo J. M. Mejia asmeninis sekretorius Lui
sas Duacastella, Šv. Sosto nunciatūros Vilniuje atstovas monsinjoras George Antonyasamy. Iškilmingų pietų metu V. 
Adamkus padėkojo kardinolui už asmenines pastangas siekiant, kad Vatikano archyvo ir bibliotekos lobiai būtų kuo 
labiau prieinami Lietuvos tyrinėtojams. Prezidentas pažymėjo, kad Vatikane išsaugoti dokumentai ypač svarbūs at
veriant nežinomus ar mažai tyrinėtus Lietuvos istorijos puslapius, padedančius giliau suvokti mūsų valstybės raidą 
bendrame Europos kontekste. Svečias pasidalijo savo viešnagės Lietuvoje įspūdžiais, domėjosi Lietuvos integracijos į 
ES žingsniais, aptarė keitimosi istorijos ir kultūros vertybėmis svarbą Vladimiro Gule*i6aus <Eha) nuotr. 

Lietuvai gali pakenkti vidaus 
rietenos 

Vyriausybės programos projekte 
— mažiau skambių šukių 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) 
— Naujosios socialliberalų ir 
socialdemokratų daugumos 
Seime atstovai jau baigia 
rengti naujos vyriausybės pro
gramos projektą, kuriame ma
žiau populistinės retorikos ir 
užtikrinama Lietuvos orienta
cija į euroatlantinę integra
ciją. 

Busimąją programą rengė 
šią savaitę intensyviai dirbu
sios Socialliberalų ir Socialde
mokratų frakcijų atstovų dar
bo grupės. 

Mokesčių politikos dalį ren
giant dalyvavęs Seimo Biudže
to ir finansų komiteto pirmi
ninko pavaduotojas, socialli
beralas Gintautas Šivickas 
patvirtino, jog projekte nėra 
nuostatos įvesti progresyvinį 
fizinių asmenų pajamų mo
kestį, nors tokius ketinimus 
socialdemokratai ne kartą 
skelbė. Vietoje to yra numaty
ta įvesti nekilnojamojo turto 
mokestį fiziniams asmenims. 
Taip pat ketinama palaipsniui 
didinti neapmokestinamąjį 
minimumą ir mažinti fizinių 
asmenų pajamų mokestį. 

Vyriausybės programos už
sienio politikos nuostatas ren
gusio socialliberalo Vadavo 
Stankevičiaus teigimu, pro
gramoje aiškiai įvardyta, kad 
vyriausybė turės siekti Lietu
vos pakvietimo į NATO 2002 
metais ir narystės ES nuo 
2004 metų. Tokios nuostatos 
buvo laikomasi ir iki Šiol. 

Be to, programoje taip pat 
išlieka nuostata, jog išlaidos 
gynybai 2002 m. turėtų pa
siekti 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto, kaip ir buvo numa
tyta anksčiau. 

Vyriausybės programos pro
jekte įvardijamos užduotys ir 
santykiuose su Rusija bei Bal
tarusija. Projekte yra nuosta
ta, įpareigojanti vyriausybe 
.vystyti genus kaimynystės 
santykiais grindžiamą politiką 
su Rusija, siekti sudaryti Lie
tuvos verslui ir finansinėms 
struktūroms geresnes sąlygas, 
ieškoti partnerių RUSUOS ir 
kitų NVS šalių rinkose". 

Programoje patvirtinama, 
jog strategine Lietuvos bendri
ninke, siekiant narystės ES ir 
NATO, išlieka Lenkija, tačiau 
taip pat pabrėžiama ir būti
nybė plėtoti bendradarbia
vimą su Šiaurės valstybėmis. 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Vašingtonas nusivils Lietu
va kaip ekonomine partnere, 
jeigu nebus patvirtinta JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional'' sutartis su Rusijos 
bendrove „Jukos" dėl ilgalai
kio naftos tiekimo, tačiau Lie
tuvos integracijai į euroatlan-
tines struktūras gali pakenkti 
ir gąsdinimai apie „raudonųjų 
sugrįžimą", pareiškė ketvirta-

Krikščionys demokratai — 
konstruktyvi opozicija" 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) — 
Politinės partijos sietuvos 
krikščionys demokratai" (LKD) 
valdyba nusprendė skelbtis 
konstruktyviąja opozicija nau
jajai Seimo socialdemokratų ir 
socialliberalų daugumai, ta
čiau partijos vadovas netru
kus apie šį sprendimą už
miršo. 

Toks sprendimas buvo pri
imtas dauguma balsų antra
dienį LKD valdybos posėdyje. 
LKD valdyba pareiškė, jog 
„nerėmė Algirdo Brazausko 
kandidatūros į vyriausybės 
vadovus", tačiau pažymėjo, jog 
partija vadovaujasi „socialios 
rinkos ekonominiu modeliu 
bei deklaruoja progresyvinių 
mokesčių sistemą" ir todėl 
„parems tuos naujuosios vy
riausybės žingsnius, kurie ati
tiks LKD nuostatas". 

Naują Seimo daugumą su 
Naująja sąjunga (NS, socialli
beralais) sudariusi lietu-
vos socialdemokratų partija 
(LSDP) taip pat deklaruoja 
ketinanti vykdyti „socialiai 
orientuotą rinkos ekonomiką" 
bei pasisako už progresyvinių 
mokesčių įvedimą. 

Antradienį Seimui balsuo
jant dėl Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDP) vadovo, 
buvusio Lietuvos prezidento 
A. Brazausko kandidatūros, 
du LKD atstovai Seime — 
Petras Gražulis ir Algirdas 
Saudargas — balsavo prieš, o 
LKD pirmininkas Kazys Bobe
lis balsavime nedalyvavo. 

Tačiau tuoj po valdybos 
posėdžio LRT televizijos lai
doje „Aktualus interviu" daly
vavęs K Bobelis nė žodžiu 
neužsiminė apie valdybos 
sprendimą užimti konstrukty
vios opozicijos vietą, o prie

šingai — teigė esąs patenkin
tas naujuoju premjeru. K 
Bobelis teigė, jog susitikimas 
su kandidatu „padarė labai 
gerą įspūdį", jis „labai teigia
mai atsakė į visus klausimus". 

„Jeigu prezidentas pasirin
ko, tai turime gerbti jo pasi
rinkimą ir duoti tam kandida
tui pasireikšti, o tuomet mes 
išeisime į opoziciją ir kritikuo
sime, jeigu nebus vykdoma 
programa arba bus kenkiama 
Lietuvai", sakė K. Bobelis, 
paklaustas, ar jis yra paten
kintas A Brazausku. „Lietu
vos krikščionys demokratai 
(LKD) yra tolerantiška vaka
rietiška partija", pridūrė jis. 

K. Bobelis teigė, jog būsimos 
vyriausybės veiklos vertini
mas priklausys ne tiek nuo jos 
programos, kiek nuo ministrų 
kabineto narių. 

Interviu televizijai K Bobe
lis nepritarė nuomonei, jog A 
Brazausko atėjimas į politiką 
gali pakenkti Lietuvos stoji
mui į NATO ir ES. Pasak K 
Bobelio, tokias kalbas sklei
džia kairiesiems oponuojantys 
konservatoriai. 

Seimo kuluaruose kalbama, 
jog K. Bobelis gali būti vienas 
iš kandidatų į Seimo užsie
nio reikalų komiteto (URK) 
pirmininko postą. Iki šiol jo 
pirmininku buvo liberalas Al
vydas Medalinskas. 

* Liberalai pareiškė, jog 
neketina dalyvauti naujajai 
parlamentinei daugumai su
darant 12-ąjį ministrų kabine
tą ir nesilaikys įsikibę į postus 
Seime. Liberalų sąjungos frak
cija taip pat pareiškė, jog „yra 
pasirengusi atšaukti savo 
frakcijos narius iš Seimo ko
mitetų, komisijų ir kitų struk-

dienį atskiras spaudos konfe
rencijas surengę liberalai — 
Seimo delegacijos NATO Par
lamentinėje Asamblėjoje vado
vas Algirdas Gricius ir Už
sienio reikalų komiteto (URK) 
pirmininkas Alvydas Meda
linskas. 

A. Gricius lankėsi Kanadoje 
ir JAV, o A Medalinskas — 
Briuselyje. 

A Gricius teigė, jog tiek 
JAV vykdomoji valdžia, tiek 
Kongresas tiki „Mažeikių naf
tos" akcijų įsigijusios „Wil-
liams International" sėkme. 
„Buvo sakoma, jog jeigu Lietu
va neras galimybių teigiamai 
išspręsti šį susitarimą (dėl 
naftos tiekimo — BNS), tai 
pasitikėjimas Lietuva, kaip 
ekonomine JAV partnere, gali 
labai sumažėti", sakė A Gri
cius. 

Jis Vašingtone susitiko su 
keliais senatoriais, jų pa
tarėjais, Valstybės departa
mento atstovais. 

A Medalinskas taip pat ak
centavo, jog vidaus politika ir 
reformų vykdymas yra neat
skiriami nuo užsienio politi
kos. „Jeigu reformos nebūtų 
vykdomos, toltų Lietuvos na
rystė Europos Sąjungoje (ES), 
o vėliau — ir NATO", teigė 
URK pirmininkas, pažymėjęs, 
jog dabar Lietuvos perspekty
vos yra labai geros. 

Tačiau jis įspėjo, jog Lietu
vos integracijai į euroatlan-
tines struktūras gali pakenkti 
ir Lietuvos politikų, kon
krečiai konservatorių, gąsdini
mai, jog „ateina raudonasis 
tvanas", „ateina komunistai". 
„Pasaulio gąsdinimo taktika 
yra visiškai neatsakinga", 
pažymėjo A Medalinskas. 
„Turime suprasti, jog šiuo 
'metu, kai pasaulis atidžiai 
stebi Lietuvą, kiekvienas žo
dis gali atsisukti prieš mus ir 
smogti kaip bumerangas", 
pridūrė jis. 

URK pirmininkas teigė, jog 
Briuselyje Europos Sąjungos 
atstovai nedramatizuoja to, 
jog Lietuvoje į valdžią ateina 
buvę komunistai. 

A Gricius taip pat įspėjo 

turų vadovų pareigų, kai tik 
valdančioji dauguma pradės 
šias struktūras reformuoti". 

(BNS! 

apie galimų vidaus rietenų 
žalą Lietuvos užsienio politi
kai. „Jeigu vėl grįžtų Vytauto 
Landsbergio ir Algirdo Bra
zausko dvikova, tai būtų ne
laimė Lietuvai", teigė jis. 

Tiek A. Gricius, tiek A. Me
dalinskas ragino paskirtąjį 
premjerą Algirdą Brazauską 
surengti savo pirmąjį užsienio 
vizitą į Briuselį ir, susitikus 
su NATO vadovu, išsklaidyti 
abejones apie galimą Lietuvos 
kurso pasikeitimą. 

* Lietuvos ambasadorius 
Baltarusijoje Jonas Paslaus-
kas ir kiti ambasados darbuo
tojai neatvyko stebėti Baltaru
sijos valstybinės šventės proga 
Minske surengto karinio para
do, kuris vyko liepos 3-ąją 
d., bet dalyvavo kituose Res
publikos dienos minėjimo ren
giniuose. Lietuvos diplomatai 
ignoravo paradą, nes jam va
dovavo Baltarusijos gynybos 
ministro pavaduotojas Vladi-
mir Uschopčik, kuris Lietuvo
je kaltinamas 1991 m. dalyva
vęs sąmoksle prieš Lietuvos 
valstybę. Lietuvos Generalinė 
prokuratūra jau kelerius me
tus nesėkmingai prašo Balta
rusijos jį išduoti. (BNS) 

* Nuo rugpjūčio 1 d. „Lie
tuvos telekomas" įveda 12 
centų telefono pokalbio sujun
gimo mokestį, sekundinį skai
čiavimą ir 4 litais brangesnį, 
tai yra 19 litų, abonentinį mė
nesio mokestį- ' LR. EIUI 

* Seimo Transporto sky
riui varžytinėse pavyko 
parduoti visus 47 nereikalin
gus buvusių parlamentarų au
tomobilius. Seimas, uždirbęs 
beveik 275,000 Lt, po kelių 
mėnesių tikriausiai tokiu pat 
būdu atsikratys dar maždaug 
60 automobilių. ILZ. EIUI 

* Vilniaus savivaldybė už 
6.7 mln. Lt konkurso badu 
pirks statomų butų, kurie bus 
išnuomoti savivaldybės eilėse 
įrašytoms socialiai remtinoms 
ir jaunoms šeimoms. (Vž. Eita) 

Laisvės sąjungos vadovai 
terorizuoja nepaklusnią partietę 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) 
— Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", Lietuvos laisvės sąjungos 
(LLS) pasirinkta kryptimi su
abejojusi LLS frakcijos Kauno 
miesto savivaldybės taryboje 
narė Gražina Tamulytė sulau
kė grasinimų ir naktinio są
jungos vadų vizito. 

LLS vadas, Seimo narys Vy
tautas Šustauskas, praėjusią 
savaitę sužinojęs, kad G. Ta
mulytė su keliais bendramin
čiais ketina pasitraukti iš 
frakcijos miesto taryboje, nu
sprendė su ja „pasikalbėti". V. 
Šustauskas su dar septyniais 
vyrais trimis automobiliais 
praėjusio penktadienio vakare 
pirmiausia nuvažiavo į G. Ta
mulytės 75 metų tėvo namus, 
tačiau ten partijos kolegės ne
rado. Seimo narys ėmė prikai
šioti pagyvenusiam žmogui, 
kad šis blogai auklėjo dukterį. 

Apie 11 vai. vak. V. Šus
tauskas su komanda nuvyko 
prie moters buto. LLS veikėjai 
beldėsi į duris, ragino įleisti. 
Pasak G. Tamulytės, jie reika
lavo grąžinti tarybos nario 
įgaliojimą. Pabūgusi tokio vy
rų būrio, moteris durų neati
darė. 

Pirmadienį Kauno savival
dybės švietimo ir ugdymo sky
riaus vyriausiąja buhaltere 
dirbančiai G. Tamulytei telefo
nu paskambino LLS Kauno 
skyriaus pirmininkas Eiman
tas Petniūnas ir pakartojo 
tuos pačius reikalavimus. Ta
rybos narė tvirtino iš jo sulau
kusi ir grasinimų. „Jis aiškino 
nepaliksiąs ramybėje, jeigu 
negrąžinsiu mandato. Tarp 
kitko užsiminė, kad Lietuvoje 
dingsta žmonės", pasakojo G. 
Tamulytė. 

Po šio pokalbio ji kreipėsi į 
policiją. 

Kauno miesto tarybos LLS 
frakcija suskilo į dvi dalis. At-
skilusiajai grupei priklauso G. 
Tamulytė, Kauno pirmasis vi
cemeras Gediminas Budnikas 
ir jo brolis Antanas Budnikas. 
Pastarasis tarybos narys jau 
pašalintas iš LLS frakcijos. 
Toks pats likimas laukia ir 
Gedimino Budniko. Jo pašali
nimas iš LLS frakcijos vėl gali 
sukelti Kauno valdžios krizę, 
nes Laisvės sąjunga nori jį at
šaukti iš pirmojo vicemero 
posto. 

Šiuo metu miestą valdo 
LLS ir Naujoji sąjunga (social
liberalai). 

LLS frakcijai sumažėjus tri
mis nariais, taryboje gali su
sidaryti nauja valdančioji dau
guma, kuri jau ketvirtąkart 
šios kadencijos darbo metu 
perskirstytų aukščiausius 
Kauno miesto valdžios postus. 

Trečiadienį Kaune spaudos 
konferenciją surengę keli LLS 
atstovaujantys Kauno miesto 
savivaldybės tarybos nariai 
pasidalijo įspūdžiais apie pa
dėtį partijoje.,partijoje — ab
soliutus diktatas, pastaruoju 
metu labai pasikeitė LLS lyde
rio pozicijos daugeliu klausi
mų", sakė G. Budnikas. 

„Mėgstantis pasigirti, kad 
valdo Kauną, Vytautas Šus
tauskas, tapęs Seimo nariu, 
labai pasikeitė", teigė broliai 
Budnikai. Pasak A. Budniko, 
„anksčiau kartu kovojo prieš 
telekomą, važiavom į Mažei
kius, o dabar jis siekia numa
rinti dar pelningai dirbančias 
savivaldybės įmones". 

„Partijos susirinkimai labai 
prasto lygio, jokių diskusijų, 
visi tik linkčioja Vadu' ir 'pir
mininku' vadinamam Vytau
tui", sakė G.Budnikas. 

* „Mažeikiu, naftos" val
dybos pirmininkas Randy 
Majors Seimo pirmininkui Ar
tūrui Paulauskui pateikė pa
siūlymus dėl kai kurių įsta
tymų pakeitimų. Jų nepri
ėmus, sužlugtų neseniai pasi
rašyta „Williams" h- Rusijos 
verslovės „Jukos" sutartis. 

* Keturios Lietuvos naf
tos paieškos ir gavybos 
bendrovės pirmąjį šių metų 
pusmetį išgavo 216,657 tonų 
naftos — 68.3 proc. daugiau 
nei pernai tuo pačiu laikotar
piu (128,755 t). C* R. Mm 

* Birželi valstybes biu
džetas negavo 3.5 proc. pla
nuotų pajamų. Pusmečio biu
džeto pajamų planas įvykdy
tas 99.2 procento. ILR. R. EIUI 

* Vyriausybe pritarė įsta
tymų projektams, pagal ku
riuos ketinama atsisakyti Lie
tuvos piliečio paso, jį palaips
niui pakeičiant asmens identi
fikavimo kortele. Projekte nu
matyta, kad įstatymas įsiga
liotų nuo 2003 m. sausio 1 d. 
Asmens identifikavimo kortelė 
— piliečio tapatybę ir pilie
tybę patvirtinantis dokumen
tas, skirtas naudoti Lietuvoje. 
Esant atitinkamoms Lietuvos 
ir užsienio valstybių sutar
tims, kortelė galės būti naudo
jama vykti į užsienio valsty
bes. Kortelėje bus įrašomas 
vardas, pavardė, lytis, gimimo 
data, asmens kodas, pilietybė, 
joje bus piliečio nuotrauka ir 
parašas. <BNS> 

* Užsienio reikalu minis
terija apdraudė Lietuvos 
diplomatus. Laimėjusi kon
kursą bendrovė „Lietuvos 
draudimas" kompleksiniu gy
vybės draudimu apdraudė 363 
Lietuvos diplomatus, kurie 
dirba Lietuvoje arba gyvena 
užsienio valstybėse. (BNS> 

* Galimybe privatizuoti 
„Lietuvos avialinijas" domi
si Skandinavijos SAS, Suomi
jos „Finnair", Olandijos KLM 
ir Lenkijos LOT. <LR, EIUI 

* Lietuvos kūno kultūros 
akademijos Kūno kultūros ir 
sporto katedros vedėją, docen
tą Kazį Vasiliauską už kyšio 
paėmimą Kauno miesto apy
linkės teismas nuteisė 35,000 
litų bauda ir trečdalio turto 
konfiskavimu. Dėstytojui taip 
pat 3 metus nebus leidžiama 
dirbti pedagoginio darbo. Tei
siamasis prisipažino per pas
kutinę žiemos sesiją sausio 
mėnesį už geresnių pažymių 
parašymą ėmęs pinigus iš tri
jų savo studentų, nepatikrinęs 
egzaminuojamo dalyko žinių. 
Tačiau jis neigė pats reikala
vęs kyšio. Priešingai, docentas 
tvirtino siekęs, kad studentai 
stropiau mokytųsi, taigi nu
statė aukštas „pažymių" kai
nas: už 6 balus — 200, už 8 
balus — 300, už 10 balų — 
400 litų. Žala kyšius davu
siems studentams nebus atly
ginta, kadangi pinigus jie įsiū
lė savo noru. (Eiu> 
Sutrumpinimai: K — „Klaipėda*. KD — 
..Kauno diena*, LA — „Lietuvos aidą**, 
LR — „Lietuvos rytas*. LŽ — „Lietuvos 
iinioe*. R — „Respublika*. 

Naudotasi Lietuvių grįtimo \ tėvyne 
centro medžiaga 

KALENDORIUS 
Liepos 9 (L: Dominyka (Done), 

Ginvilė, Marija, Nervydas, PuL/u, 
Ramutis, Ritone. Lietuvos Valstybe* 
— Mindaugo karūnavimo (1253 ra.) 
diena. 

Liepos 7 d.: Asta*. Eitautas, Este
ra, Sangailas, Skinute, Vilgaile, Vili-
baldas. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

STAIGMENOS 
Staigmenos!!! Kai kurios jų 

džiugina žmogų, o kai kurios 
trenkia lyg basliu per galvą. 
Kartais jos ateina atskirai, o 
kartais tą pačią dieną, tuo pat 
metu net kelios. Ir tada!! 

Šių metų balandžio 27 ir 28 
d. pirmą kartą JAV-se vyko 
Pasaulio irklavimo taurės re
gata. Regatoje turėjo dalyvau
ti 28 valstybių sportininkai, 
tarp jų ir Lietuvos. 

Lietuvos komandą sudarė 
šeši irkluotojai, tarp jų ir Kris
tina Poplavskaja, kuri kartu 
su Birute Šakickiene pernai 
Sydnėjuje, porinės valties 
lenktynėse laimėjo olimpinį 
bronzos medalį. 

Nekantriai laukiau balan
džio 27-tos, nes regata vyks 
Princetown, New Jersey, visai 
netoli nuo namų. Maniau, kad 
bus puiki proga susitikti su 
Lietuvos olimpinės bronzos 
laimėtoja ir su kitais irkluoto
jais. Pagaliau atėjo ilgai lauk
toji diena. Sėdau į automobilį 
ir nudundėjau į lenktynių vie
tą. 

Atvažiavęs pradėjau ieškoti 
Lietuvos irkluotojų. Negaliu 
jų rasti. Einu vienur, kitur — 
nerandu. Priėjęs prie vienos 
Šios regatos organizatorių pa
klausiau kur Lietuvos irkluo
tojai. Atsakymas — „Neatvy
ko. Negavo vizos"... Šie žo
džiai, kaip basliu trenkė man į 
galvą!! 

Truko kelios minutės atsi-
—peikėti nuo šios apviliančios 

staigmenos. Pradėjau grįžti 
prie lenktynių vietos. Pake
liui viena iš dviejų ten pat 
skubėjusių moterų pasiteira

vo: ,,Ar kartais nesi lietuvis? " 
Čia nieko stebėtino, nes vil
kėjau lietuviška „maike". Pri
sipažinau, kad esu. „Mes irgi. 
Aš esu Daina Stricki, o čia 
mano dukra Carol". Pradėjom 
kalbėtis. 

Sužinojau, kad abi gimu
sios Amerikoje, kad motina 
kalba lietuviškai, kad duktė 
yra irkluotoja, kuri pernai 
buvo JAV olimpinėje rinkti
nėje. Carol ir Davidson ten 
varžėsi su Lietuvos Kristina 
Poplavskaja ir Birute Šakic
kiene ir joms pralaimėjo atsili
kusios vos 90 sekundžių. Ca
rol yra laimėjusi daug tarp
tautinių medalių įvairių val
čių kategorijose. 

Po šio pasikalbėjimo nuotai
ka kiek pagerėjo. Kilo noras 
atidžiau sekti varžybas. Ma
tau, kad šiuo metu vyksta mo
terų dviviečių valčių lenkty
nės, kad JAV valtis veda ir 
laimi. Nutariau eiti ir pasvei
kinti jas. Pasveikinęs laimė
tojas, buvau begrįžtas prie 
lenktynių, kai staiga išgirdau: 
„Ar esi lietuvis?" Negalėjau 
tikėti savo ausimis. Ar tikrai 
taip nugirdau! 

Prieina viena irkluotoja ir 
sako: „Aš esu lietuvė. Ten ma
no mama". Taip ir prasidėjo 
mūsų kalba. Sužinojau, kad ji 
Mary Obedinski, kad ji ir jos 
mama gimusios Amerikoje — 
New Yorke. Jos mama, ištekė
jusi už lenko, gerai kalba ir 
skaito lietuviškai, kad dar nuo 
savo tėvų laikų prenumeruoja 
„Draugą". 

Mary Obedinski, kartu su 
savo pora Catherine Humbelt, 

Marija-Mary Obedinski (priekyje) ir Catherine Humbelt, JAV geriausios dviviečių valčių irkluotojos, treniruoja
si Princeton, New Jersey. 

laimėjusios pirmąją regatos 
dalį, kvalifikavosi kitoms dve
joms dalims, kurios šią vasarą 
vyks Ispanijoje ir Austrijoje. 
Šiuo metu jos yra geriausios 
JAV dvivietės valties irkluoto
jos, 15 sekundžių geresnės 
negu kita komanda, o pasau
lyje jos esančios tarp 4-6 vie
tų. Šią vasarą jos dalyvaus 
JAV National pirmenybėse ir 
šį sezoną baigs Lucerne, Švei
carijoje, kur vyks Pasaulio irk
lavimo pirmenybės. 

Šių 25-rių metų sportinin
kių visos svajonės, pastangos 
ir darbai skiriami siekimui pa
tekti JAV olimpinėn rinktinėn 
ir dalyvauti 2004 metų Olim
piadoje, Graikijoje. Kai ne
lenktyniauja, Obedinski ir 
Humbelt treniruojasi su JAV 
rinktinės komanda Princtone, 
NJ. Bus gera proga geriau su 
jomis susipažinti. 

Taip baigėsi balandžio 27-ji 
diena, kuri, prasidėjusi nusi
vylimu baigėsi malonia nuo
taika ir pasididžiavimu. „Ar 
tikrai esame tik trys milijo
nai?", nes susitinkame visur ir 
netikėtai! 

Rimas Gedeika 

IŠ LIETUVIŲ KREPŠINIO PASAULIO 
Jaunas Lietuvos krepšininkas stebina amerikiečius 

„LTrUANICOS" FUTBOLININKAI 
PATEKO Į „MAJOR DIVIZIJĄ" 

Liepos 1 d. tolimoje šiaurėje 
— Lake Villa miestelyje esan
čioje neutralioje Serbų aikš
tėje vyko pereinamosios rung
tynės dėl vietos „major" divi
zijoje. Jose susitiko „Metro" 
lygos 9-tosios vietos savinin
kė — vokiečių „Schwaben" ir 
1 divizijos vicečempionai — 
„Lituanicos" („Liths") vyrai. 

Šias svarbias rungtynes vi
sai pelnytai laimėjo lietuviai, 
kurie po įdomios kovos savo 
varžovus įveikė 2-1. Pirmame 
kėlinyje iš tolimo baudos 
smogio pasižymėjo gerai gy
nime sužaidęs komandos sen
buvis Gytis Kavaliauskas, pa
ženklinęs 1-0. Tada po kampi
nio prie varžovų vartų į jų 
tinklą kamuolį sumaniai pa
siuntė lietuvių ekipos naujo
kas Edvinas Trinkūnas. 

2-0 pasekmė išsilaikė iki 
antrojo kėlinio vidurio, kuo
met „Schwaben" sugebėjo pa
sekmę sušvelninti. Nors ir la
bai stengėsi jie nieko daugiau 
negalėjo padaryti, nes mūsų 
vyrai kovėsi, galima sakyti, 
kaip liūtai. Jie 2-1 persvarą 
išsaugojo iki baigminio teisėjų 
švilpuko. 

Pasibaigus šiam istoriniam 
susitikimui „Lituanicos" žai
dėjų ir negausių lietuvių žiū
rovų džiaugsmui nebuvo galo: 
tokį dvasinį pakilimą retai 
buvo galima matyt. O tam 
priežastis buvo rimta, nes į 
„Major" diviziją „Lituanica" 
grįžta po 7 metų pertraukos 
(salės futbolo pirmenybėse 
mūsiškiai visą laiką žaidžia 
aukščiausioje grupėje, tačiau 
lauke žaidžiamas futbolas vis 
tiek yra pagrindinėje vietoje". 

Žvelgiant į praeitį, reikia 

pasakyti, jog praėjusio de
šimtmečio pradžioje „Lituani
cos" vyrų vienuolikė, kurioje 
tada rungtyniavo didelis bū
rys iš Lietuvos atvykusiųjų 
futbolininkų, sugebėjo ne tik 
patekti į „major" diviziją, bet 
1992-siais pasipuošti „Metro" 
lygos, apimančios Čikagą ir 
apylinkes čempionais. 

Taigi, reikėjo laukti beveik 
10 metų, kol mūsiškiai už
sitikrintų vietą geriausiųjų ei
lėse. Tačiau, ar lietuviams 
pavyks pakartoti 1992 metų 
triumfą, dar belieka apie tai 
pagalvoti. Ir šiuo metu „Li
tuanica" iš naujo pasipildė 
pajėgiais futbolininkais iš tė
vynės Lietuvos. Taigi yra ge
ras pagrindas mūsiškiams 
siekti aukščiausiųjų apdova
nojimų. Taip pat pažymėti
na, kad komandos treneriu 
dabar yra šios šakos specia
listas Gediminas Jarmalavi
čius iš Lietuvos, kurio suge
bėjimais abejoti netenka. 

Aišku, dabar „Lituanicos" 
treneriui bei vadovams atsi
ras daugiau rūpesčių — rei
kia lipdyti ir rezervinę vyrų 
komandą, taigi, teks ieškoti 
daugiau žaidėjų. Na reikės ir 
dvigubai daugiau pinigų. 
Vien tik entuziazmo ir gerų 
norų nepakaks. Čia gal reikė
tų pradėti futbolininkų rėmi
mo specialų fondą, nes atsi
tiktinių aukų, kaip buvo iki 
šioliai, gali nepakakti. Šioje 
srityje reikėtų susirūpinti da
bar, nes lėšų reikia tuoj pat. 

Šioje vietoje su liūdesiu rei
kia pasakyti, kad mūsiškiai 
labai nenoriai atidaro pinigi
nes lietuvių sporto reikalams. 
Nepaisant, „jog lietuviai spor

tininkai (ypatingai futbolinin
kai) reklamuoja lietuvius 
daugiau negu bet kurie kiti. 
Apie „Lituanicos" vyrų pasi
rodymus rašo įvairiomis kal
bomis išeinanti spauda, kuri 
sportui, beje, skiria daugiau 
vietos negu mūsiškė. Apie 
„Lituanicos" pergalę prieš 
„Schwaben" ir patekimą į 
„major" diviziją tuoj pat liepos 
2 d. jau rašė Čikagos lenkų 
dienraštis „Dzienik Zv/ianzko-
vy". 

Beje, čia dar reikia pridėti, 
kad šiemet iš „Metro" lygos 
pirmos į „major" diviziją pa
tenka „Pegasus" ir „Litua
nica" („Liths"), o iš „major" 
iškrenta — „Schwaben" ir 
„VVings"'. is*s» 

208 cm ūgio 19-metis jau
nuolis Matas Niperavičius 
Lietuvoje buvo beveik nežino
mas. Pernai į Ameriką atvy
kęs, šis Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklą baigęs jau
nuolis, dabar jau yra neblogai 
pažįstamas net krepšinio tė
vynėje — Amerikoje. 

Mato atstovaujama Char-
lotte universiteto komanda 
šiemet pateko į JAV studentų 
— NCAA lygos geriausiųjų 
penketukų atkrentamąsias 
varžybas, kuriose varžosi 64 
ekipos, nors pirmame divizio
ne rungtyniauja daugiau negu 
300. 

Savo universitete lietuvis 
pasižymi ir kaip kamuolio 
dėjimo į krepšį specialistas. 
Dar pernai, kuomet jis tik at
vyko į savo komandą, Matas 
išmėgino jėgas šioje srityje su 
komandos senbuviais, kurie 
šioje srityje yra sunkiai įvei
kiami. Ir koks buvo visų nu
stebimas, kada lietuvis čia 
iškovojęs pirmąją vietą, buvo 
pripažintas „Oro karaliumi". 
Jo mėgstamiausias triukas — 
išmetus kamuolį į viršų, kol 
šis leidžiasi žemyn, nusivilkti 
marškinius. O kai kamuolys 
atsimuša į parketą, jam ky-
bant ore, šį sugauti ir įgrūsti į 
krepšį. 

Šiuo metu Matas atostogas 
leidžia Lietuvoje, tačiau ir čia 
jis nepalieka kamuolio. Lietu
vos pajūryje jis treniruojasi 
kartu su Lietuvos jaunimo 
krepšinio rinktine. O rudenį 
jis vėl sugrįš į Charlotte uni
versitetą, nes jo komandos 
treneriai jokiu būdu nenorėtų 
lietuvio išleisti kitur. Pats Ni
peravičius yra vadinamas uni
versaliu krepšininku, galintis 
žaisti ir lengvuoju, ir sunkiuo
ju kraštu. Jis dažnai bando 

mesti tritaškius ir jam tas se
kasi. 

Beje, Matas buvo paskatin
tas Amerikon vykti po to, kai 
jis Lietuvos jaunių rinktinės 
sudėtyje žaidė Europos čem
pionato finalo etape Kroati
joje. Ten atvyko daug trenerių 
iš Amerikos universitetų, ku
rie ir bandė angažuoti lietuvį. 
Jis susilaukė siūlymų net iš 
30-40 aukštųjų JAV mokyklų. 

KAS NAUJO PASAULYJE? 
Pasaulio futbolo pirmenybių 

atrankinės rungtynės dar ir 
po kelių savaičių yra plačiai 
komentuojamos vokiškos spor
tinės spaudos. Ji metė platų 
žvilgsnį į Lenkijos futbolą (Vo
kietijoje žaidžia Lenkijos rink
tinės futbolininkai T. Hajto, 
A. Juzkoviak, A. Matysek), 
primindama 1982 m. pasaulio 
pirmenybių baigmę, Lenkijai 
laimėjus trečią vietą. Tiesa; 
šiuo metu futbolą kiek nu
stelbė slidžių šuolininko Ado
mo Malyš pergalės, laimint 
meisterio vardą prieš Austri
jos, Suomijos, Japonijos, Vo
kietijos galiūnus. Ši garbė at
žymėta jo nuotrauka pašto 
ženkluose. Atrodo, kad futbo
las Lenkijoje liks ir toliau 
sportu „nr. 1", ypač dabar be
veik užtikrinus Lenkijai pir
mą vietą savo grupėje. Liūto 
dalis nuopelnų priklauso tam
siaodžiu! Olisadebe, kuris iš 

Lenkuos trylikos įvarčių pats 
pelnė net septynis Daugumas 
Lenkuos rinktinės futbo
lininkų duoną uždirba kitose 
valstybėse, tačiau treneriui 
Engeliui pavyko sudaryti stip
rią rinktinę. 

Politinį atspalvį parodė 
Austrijos sostinės futbolo sir
galiai rungtynėse prieš Iz
raelį. Grojant Izraelio himnui, 
žiūrovai pradėjo* švilpti, tuo 
atsilygindami už izraelitų 
nuolatinius priekaištus, esą 
austrai yra dideli antisemitai, 
fašistai. Tiesa, žydai turi kiek 
pagrindo, nes Kersteno krašto 
min. pirm. pareigas eina ra
dikalus J. Haider, ne vieną 
kartą pareiškęs, kad SS dali
nių kariai buvę padorūs vyrai, 
o nacių ūkinė sistema labai 
tvarkinga ir produktyvi. Nuo 
priešžydiškų demonstracijų Iz
raelio futbolininkus saugojo 
ne tik Austrijos polirija, bet 
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Apie lietuvaites 
krepšininkes 

Daug girdime apie Lietuvos 
vyrus krepšininkus, nes jie 
olimpiadose tris kartus iš eilės 
pasipuošė bronzos medaliais, 
tačiau iš tikrųjų, tos lietuvai
tės, kurių dauguma žaidžia 
užsienyje, išeina tų valstybių 
čempionėmis ar taurių laimė
tojomis dažniau negu vyrai. 

2000-2001-ųjų metų sezone 
savo laimėjimų kolekciją la
biausiai papildė Jolanta Vilu
tytė ir Dalia Kurtinaitienė: 
pirmoji tapo Vengrijos, o ant
roji — Austrijos čempionėmis 
bei taurių laimėtojomis. Rusi
jos čempionės titulą iškovojo 
Lina Dambrauskaitė, Italijos 
taurės laimėtoja buvo Jurgita 
Štreimikytė, o Ispanijos — 
Ingrida Jankutė. 

Čia reikia pasakyti, jog 
1999-aisiais Štreimikytė su 
savo „Pool Comense" komanda 
yra buvusi ir Italijos čempio
nė, o šiemet — vicečempione. 
Šiemet Jurgita Štreimikytė, 
kuri dabar žinoma ir kaip Vir-

taip pat geriausia pasaulyje 
slaptoji „Mossad" tarnyba, pa
tikrindama Vienos oro uoste 
žaidėjams skirtą autobusą, 
ieškant įtaisytų bombų. Žiū
rovų švilpimą kitaip (vertino 
spauda bei Austrijos rinktinės 
treneris, sakydamas: rungty
nėse Tel Avive žiūrovai taip 
pat švilpė grojant Austrijos 
himną. Taigi, „akis už aki", 
„dantis ui dantį". Be to, Vie
noje švilpiama kiekvienose 
tarpvalstybinėse rungtynėse, 
ar tai žaidžia Ispanija, Vokie
tija, Italija. Austrija įveikė Iz
raelį pasekme 2:1. Jos grupėje 
pirmauja Ispanija su 10 tšk. 
prieš Austriją su 8 tšk. 

Atrodo, kad po Sidnėjaus 
olimpinių žaidimų Virgilijų 
Alekną ir šiemet laukia aukso 
medalis pasaulio lengvosios 
atletikos pirmenybėse Kana
dos Edmontone. Vokiška spor
tinė spauda didelėm antraš
tėm pranešė mūsiškio pergalę 
Pietų Afrikoje, nusviedus vil
niečiui diską 70,99 m. Tai ge
riausia šiemetinė pasekmė pa
saulyje. Virgikjus atsilygino 
už ankstyvesnį pralaimėjimą 
to krašto atstovui F. Kriuge-

bickienė, neseniai pradėjo ant
rąjį sezoną ir WNBA moterų 
pirmenybėse Amerikoje, žais
dama Indianos komandoje. 

Taip pat reikia pažymėti, 
kad įvairiose Europos valsty
bėse kaip profesionalės rung
tyniauja šios Lietuvos krepši
nio žaidėjos: Lina Brazdeikytė 
— Prancūzijoje, Reda Aleliū-
naitė — Turkijoje, Ingrida 
Krikščiukaįtė, Neringa Za-
kalskienė, Daiva Jodeikaitė ir 
Birutė Dominauskaitė — Len
kijoje, Aneta ir Jurgita Kau-
šaitės bei Sandra Gelumbic-
kaitė — Suomijoje. Beje, Suo
mijos Espo EBT komandoje, 
kurioje rungtyniauja aukščiau 
minėtos lietuvaitės, trenere 
yra Jūratė Kaluškevičiutė-
Lill. 

Taip pat reikia pasakyti, jog 
nemažas būrys krepšininkų iš 
Lietuvos žaidžia ir Amerikos 
kolegijų ar universitetų rink
tinėse. Kai kurios iš jų yra 
savo komandų pirmuose pen
ketukuose ir labai gražiai už
sirekomenduoja, tuomi prisi
deda prie lietuvių vardo garsi
nimo. Nors šioje srityje Lietu
vos studentai krepšininkai 
Amerikoje pralenkia čia studi
juojančias lietuves krepšinin
kes. 

E. Šulaiti* 

EUGBCa DECKER DOS. P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarirnui 
kalbėti angliškai arba lietuvis**. 

4647 W. 103 SL.OsJeLstwn.IL 
Tel. 708-422-6280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962SS.79mAv»..rm*oryrmm,B-
Tsi. (708) 506-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Avs. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S.Robsrts Rd. Hickory Hm*. L 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avs. 

Tet (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, HD^&C 
Specialybė-Vidaus Sgų gydytojas 

Kattama ttatuvtftksJ 
6918 W. Archer Ava. S*. 5 ir 6 

Chl6aao.IL 60638 
TSL773-2294066 

yjjandgaAgjiKĮaarjmą 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

riui, kurio pasekmė buvo 1,03 
m. blogesnė. 

Po futbolo pirmenybių tarp 
Maskvos „Spartako" ir kariš
kių klubo vienuolikių, įvyko 
tarp tų klubų gerbėjų.pešty
nės ne tik prieš rungtynes, bet 
ir stadione, nes „Spartakas" 
laimėjo pasekme IK). Polirija 
turėjo daug darbo, suėmė virš 
1,000 mušeikų, o greitosios 
turėjo 24 vežti į ligoninę. Peš
tynes sukėlė 14-16-mečiai ne
blaivūs jaunuoliai. 

Gyvenusiems Vokietijoje ir 
pažįstantiem8 to krašto spor
tinį gyvenimą (vienas bičiu
lis, gyvenęs Augsburgo-Haus-
tetteno stovykloje savo laiške 
rašė, kad Vokietijos sportinis 
gyvenimas dar ir dabar „arti 
širdies") paduodu žemesniųjų 
futbolo lygų pirmenybių pa
sekmes: Bavarijos lygoje 
Augsburgo jSvaben" įveikė 
Viurcburgą 2:0, kita Augsbur
go vienuolikė pralaimėjo 
jSvabachui" 1:4, Ingolstadt -
Feucht 2:0. Pirmauja Ansba-
eho, prieš Feuchtą ir FC Augs
burgą. Apygardinėje pietų Vo
kietijos futbolo lygoje pirmau
ja buvęs aukščiausios futbolo 
lygos dalyvis Karslsruhe klu
bas, prieš Šveinfurtą ir Trier. 
Uodegėlės pabaigoje Jena. 
Šiaurinė dalyje pirmoje vietoje 
Kiolno „Fortūna", prieš 
Miunsterį ir Berlyno Union. 
Šioje apygardinėje lygoje Vii-
heknahaieno klube žaidžia V. 
Ivanauskas. Pranešant įvar

čių žaidėjų pavardes, jau il
gesnį laiką nematau lietuvio 
pavardės. Aukščiausioje futbo
lo lygoje meisterio vaidą grei
čiausiai laimės Miuncheno 
„Bayern", arba Dortmund, o 
gal Leverkuzen? 

Komunistinės Vokietyos 
sportininkai, turėjo sporto 
aikštėse įrodyti komunistinės 
ideologijos pranašumą prieš 
kapitalistinį pasauli Jėgos 
sustiprinimui jie buvo pri
versti imti {vairių rūsių nele
galias tabletes, kurios kenkė 
sveikatai, ypač moterims. 
Ištekėjusios nesusilaukė vai
kų, iširo šeimos. Dabar jų ad
vokatai prašo Vokietijos vy
riausybės piniginio atlygini
mo. Ar sportininkų norai bos 
patenkinti — sunku pasakyti. 
Jiems primenama, kad lai
mėjus pasaulio ar Europos 
meisterio vardą, jie yra gavę 
pinigines dovanas, vasarna
mius prie jūros, žemės skly
pas bei socialistinio sporto 
didvyrio vardą. 

K. Baronas, Vokietija 

* Jau sukurtas senojo Vil
niaus „Žalgirio" stadiono 
pertvarkymo projektas. Jokių 
reikalavimų dabar neatitin
kantis objektas turi virsti mo
derniu, tik futbolui skirtu sta
dionu. Aplinkui bus pastatyta 
ledo arena, sporto aikštynai, 
administraciniai pastatai. 

OX,Bm» 
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2000 m. rinkimai bei įvy
kiai po jų gerokai pakeitė Lie
tuvos politinį kraštovaizdį. 
Sustiprėjo ir susivienijo, anot 
politologo E. Vareikio, net 
pradėjo „dinozaurėti" šalies 
politikos kairė, išskydo ir su-
siskaidė dešinė. 1996 m. vis
kas atrodė paprasčiau — deši
nėje posąjūdinė kregždutėmis 
sparnuota konservatorių par
tija ir krikščionys demokratai, 
kairėje — korupcijos, bankų, 
prichvatizacyoe ir kitais skan
dalais įsipykusi LDDP. Siek 
tiek vaizdą drumstė nebent 
tokios tuometinės politinės 
naujienos kaip KDS ar Vals
tiečių partįja, bet rimtesnis, t. 
y., Lietuvos politiniame pei
zaže geriau besiorientuojantis 
rinkėjas į jas nekreipė dėme
sio. Kaip ir į tokias neįtakin
gas partijas kaip liberalų są
junga. Žinia, socialliberalais 
šalyje tada dar net nekvepė
jo. Neįtikėtina — kaip viskas 
per 5 metus gali pasikeisti... 
Buvę valdančiosios koalicijos 
partneriai konservatoriai ir 
krikščionys demokratai pra
rado buvusią politinę įtaką. 
Ir tuo metu, kai pirmieji po 
triuškinančio pralaimėjimo 
per rinkimus bando rasti savo 
šaknis ir apsibrėžti tapatybę 
(mat, jiems neretai priekaiš
taujama, kad Lietuvos politi
nėje padangėje konservatorių 
atsiradimas gan dirbtinis), an
trieji kuria planus, kaip kuo 
greičiau ir sėkmingiau nuo sa
vo šaknų bei tapatybės ati
trūkti. Manau, būtent taip 
galime vertinti Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
konferencijos, vykusios pas-

: ~ kutinę šių metų kovo mėne
sio dieną, ir Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
(2001.04.07) priimtus sprendi
mus. Galima diskutuoti dėl 
Lietuvos konservatorių kovo 
81-ąją patvirtintos 17 pusla
pių partijos strategijos ir ta
patybės (ko gero, ypač dėl pas
tarosios, nes net iš pirmo 
žvilgsnio ji atrodo gerokai pri-

. tempta prie pirmosios parti
jos pavadinimo — Tėvynės 
sąjunga — dalies ir gerokai 
nutolusi nuo antrosios, dekla
ruojančios, jog tai Lietuvos 
konservatoriai). Kita vertus, 
džiugina, kad galų gale iki šiol 
buvusi įtakingiausia Lietuvos 
dešinioji partija suskato ieš
koti savo tapatybės, nes kiek 
gi metų galima vadintis tik 
„Landsbergio partija* bei 
Sąjūdžio tradicijos tesėja. Lai
kas bėga ir kelia savo reika
lavimus. Galvoti apie partijos 

strategiją rinkimams tik pa
sibaigus, o nelikus kokiai po
rai mėnesių iki jų —ko gero, 
brandžios partijos bruožas. 
Panašu, kad nesėkmes pri
verčia subręsti ne tik žmones, 
bet ir partijas. Bet ne visas. 

Ne vienas politologas krikš
čionių demokratų pasirodymą 
2000 m. rinkimuose įvertino 
kaip šios partijos iškritimą iš 
politinio žaidimo. Tiek ži-
niasklaida, tiek daugelis po
litikų ir politologų kažko pa
našaus ir tikėjosi, visuomenė 
irgi pernelyg nustebinta ne
buvo. Nenustebo ir patys 
krikščionys demokratai. Pa
ieškojo kaltų (aišku, anaiptol 
ne partijos viduje), apkaltino 
visomis pasaulio nuodėmėmis 
buvusius koalicijos partnerius 
konservatorius bei pabėgu
sius iš partijos moderniuosius, 
ir tokiu būdu lyg ir apsivalę 
pradėjo ieškoti išeities iš poli
tinės aklavietės. Šios paieškos 
dvi Lietuvos krikščionių de
mokratų — arba tokiomis sa
ve vadinančias — partijas — 
LKDP ir KDS — atvedė į jun
gimąsi. 

Viena vertus, gal ir gražu, 
kad jungiasi dvi krikščionių 
demokratų partijos ir, atrody
tų, Lietuvos politinė padangė 
tampa aiškesne. Bet taip — 
tik iš pirmo žvilgsnio, nes ne 
taip lengva atsakyti net į vi
sai paprastą klausimą — į 
kokią politinio spektro vietą 
pretenduoja naujoji partija? 
Jei tai aiškiai dešinė partija, 
kaip kad tvirtina jos pirmi
ninkas K Bobelis, tai kaip 
reikėtų vertinti KDS bendra
darbiavimo su tokia kairuo
liška partija kaip Valstiečių 
patirtį? Ir jei tai tikrai tokia 
jau dešinė partija, tai kodėl 
nuo jos — dar net nesu-
sikūrusios — savo konferenci
joje paskubėjo atsiriboti buvę 
kolegos konservatoriai? Tiesa, 
pastarieji savo konferencijoje 
„išbrokavo" veik visas deši
niąsias Lietuvos partijas, bet 
vis dėlto nedviprasmiškai 
skeptiškas požiūris į buvusius 
partnerius verčia susimąsty
ti. 

Galima ilgai aptarinėti 
LKDP ir KDS susijungimo 
privalumus ir trukumus. Sun
ku net įtarti, kad toks jungi
masis vyko vertybiniu ar pro
pagandiniu pagrindu — per
nelyg dažnai nesutapo šių par
tijų nuostatos Seime svars
tant svarbiausius vertybinius 
klausimus. Greičiausiai ben
droje partijų programoje tų 
klausimų nagrinėjimo apskri-
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Liepos 6-ąją Lietuva Švenčia Valstybes dieną. 1251 m. Lietuvos kunigaikštis Mindaugas apsikrikštijo ir 1253 m. 
liepos 6 d. buvo karūnuotas karaliumi. Lietuvos karalystė tapo pripažinta tarptautiniu mastu. 

Dail. Vytautas Kašubą „Karalius Mindaugas" 
tai nebus — kad nesusikirstų 
vadovų pozicijos. Štai ir turė
sime Lietuvoje krikščionis de
mokratus, neturinčius tvirtos 
savo nuomonės mirties baus
mės, azartinių lošimų, o ne-
duokdie — ir prostitucijos atž
vilgiu. Kuo gi jie tokiu atve
ju skirsis nuo kitų? Ekono
minės ir socialinės politikos 
receptais? Ar tilps — ir ar bus 
reikalingi — tokie krikščionys 
demokratai Lietuvos politikos 
dešinėje, kur jau ir taip vos 
telpa sparčiai bręstantys kon
servatoriai ir sustiprėję libe
ralai? Kita vertus, gaila, jei 
taip išnyks tokias gilias 
tradirijas Lietuvoje turinti 
politinė partija, 1ikH«m« tik 
sambūriu kelių nesutariančių 
vadovų ir kelių tūkstančių 
statistinių narių, besislepian
čių už butaforinio pavadi
nimo. Nors gali būti, kad to
kia padėtis šiai partijai nebe-
naųja. Politologo doc. dr. Vy
tauto Radžvilo komentaras: 

— Kaip vertinate toles
nes anksčiau buvusių pa
grindinių Lietuvos deši
niųjų partijų — konserva
torių ir krikščionių de
mokratų — perspektyvos 
bei galimą bendradarbia
vimą? 

— Yra labai didelė tiki
mybė, kad konservatorių ir 
krikdemų bendradarbiavimas 

Lietuvoje nutrūks arba bus 
labai komplikuotas. Tiesa, 
yra vilties, kad tam tikromis 
sąlygomis jis galėtų vykti. Ta
čiau, vertinant susiklosčiusią 
padėtį, kuri rodo, kaip pavo
jingai skaidosi Lietuvos de
šiniosios politinės jėgos kai
riųjų jėgų išties profesiona
laus vienijimosi ir telkimosi 
fone, reikia pasakyti labai 
nemalonią tiesą: ši situacija 
buvo neišvengiama, nes nuo 
pat pradžių konservatorių ir 
krikdemą padėtis ir santy
kiai tam tikra prasme buvo 
nenormalūs. To priežastis la
bai paprasta, nors dar dauge
lis Lietuvoje jos nedrįsta vie
šai įvardinti. Kad ir kaip būtų 
gaila, tačiau prasidėjus atgi
mimui ir atkūrus nepriklau
somybę, į Lietuvos politines 
partijas, ir pirmiausia dešinią
sias partijas, plūstelėjo labai 
daug žmonių, turėjusių tik as
meniškų karjeros siekių. Šiuo 
atžvilgiu ypač nukentėjo 
krikščionių demokratų parti
ja, nes žmonės, kurie į ją 
plūdo, vedini ne atitinkamų 
idealų ir vertybių, bet visai 
kitų motyvų, pirmiausia vado
vavosi nuostata, kad buvimas 
Krikščionių demokratų parti
joje yra labai saugus dalykas. 
Apskaičiavimas buvo labai pa
prastas — Lietuvoje esama 
nemažai tikinčių žmonių, 

todėl tokio tipo politiniai vei
kėjai manė, kad tai savaime 
garantuoja rinkėjų balsus, o 
kartu ir ilgalaikę jų pačių po
litinę karjerą. Kaip tik šis 
vidinis stuburo neturėjimas 
neleido formuotis normaliems 
krikščionių demokratų ir kon
servatorių santykiams ta 
prasme, kad krikščionys de
mokratai, pernelyg besiorien
tuodami į politinę Lietuvos 
konjunktūrą, nenorėjo ir ne
drįso pareikšti savo kitokios 
pozicijos negu konservatoriai 
net tais atvejais, kai tai pa
daryti buvo būtina. Todėl jie 
rėmėsi savotiška išlaukimo 
taktika, o po to, kai konserva
toriams itin nesėkmingai su
siklostė pastarieji Seimo rin
kimai, išvydome reginį, kurio, 
tiesą sakant, buvo galima 
laukti. Turiu omeny didelės 
dalies ne šiaip eilinių Krikš
čionių demokratų partijos 
narių, bet jų vadovų ar bent 
jau ryškių atsakomybių perė
jimą į vadinamąją Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
gą, o vėliau net dalyvavimą 
rinkimuose kitų politinių 
partijų sąrašuose. Kalbant be 
jokių užuolankų, tai visiems 
atskleidė tiesą, kurią daugelis 
jautė, tiesą apie iki tol egzis
tavusių Krikščionių demok
ratų partiją. 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokienė šiuo metu atostogauja. 

KAIP EKSPONUOTI VALDOVŲ RŪMŲ 
LIEKANAS? 

Autentiškas Valdovų rūmų 
liekanas būtina maksimaliai 
išsaugoti ir eksponuoti, suda
rius tinkamą mikroklimatą 
ir neutralizuojant galimus 
neigiamus poveikius. Tokią iš
vadą pateikė Kultūros verty
bių apsaugos departamento 
direkcijos įsakymu sudaryta 
komisija Valdovų rūmų pama
tų būklei įvertinti. 

Komisija išnagrinėjo turimą 
archeologinių ir architektūri
nių tyrimų medžiagą, pa
minklotvarkos sąlygų bei kitų 
dokumentų reikalavimus, ap
žiūrėjo atkastas Valdovų rū
mų liekanas. 

Pateiktose išvadose taip pat 
pabrėžiama, kad būtina orga

nizuoti tyrimo ir statybos dar
bus bei vėlesnę rūmų eksploa
taciją taip, kad autentas būtų 
apsaugotas. 

Komisija pritaria Valdovų 
rūmų liekanų eksponavimo 
prioritetams, pabrėždama, 
kad išlikęs mūras turi būti 
saugomas ir eksponuojamas 
kaip istorinė vertybė. Origi
nalo paviršių būtina konser
vuoti tradicinėmis medžiago
mis, vizualiai atskiriant nuo 
naujų medžiagų. 

Vito Karčiausko vadovauja
ma komisija parengė ir Val
dovų rūmų komplekso stati
nių mūrų liekanų ekspona
vimo schemą. (ELTA) 

KULTŪROS MINISTRAI 
VROCLAVE SKAITĖ 

„PONO TADO" 
RANKRAŠTI 

Lietuvos ir Lenkijos kultū
ros ministrai Gintautas Kė
višas ir Kazimierz Ujazdowski 
birželio 22 d. Vroclave kartu 
skaitė Adomo Mickevičiaus 
„Pono Tado" rankraštį. 

Poeto, kurio gyvenimas ir 
kūryba tampriai susijusi su 
abiem šalimis, rankraštį G. 
Kėvišas apžiūrėjo savo vieš
nagės Vroclave metu. Ste
bėtojo teisėmis ministras lan
kosi Vroclave vykstančiame 
septintajame Višegrado šalių 
— Čekijos, Slovakijos, Lenki
jos ir Vengrijos — kultūros 
ministrų susitikime. 

Tai yra pirmas kartas, kai 
susitikime dalyvauja Više
grado šabų grupei nepriklau
santis kultūros ministras. G. 
Kėvišui ši išskirtinė galimybė 
buvo suteikta Lenkijos kultū
ros ministro iniciatyva. 

Susitikime Lietuvos ir Len
kijos ministrai aptarė kultū
ros vaidmenį propaguojant 
savo šalis užsienyje, regiono 
šalių ir kultūrų bendro propa
gavimo perspektyvas, kultū
ros vaidmenį užsienio politi
koje. 

Dalyviai buvo supažindinti 
su susitikime dalyvaujančių 
valstybių kultūros pristatymo 
užsienyje struktūromis. Susi
tikime buvo pabrėžta, kad 
šalių konkurencija tarptauti
nių santykių srityje, integruo
jantis į Europos Sąjungą, ne
turi pakenkti kultūriniam 
bendradarbiavimui. M 

UŽUPYJE — MENO 
LOPŠYS 

Vilniaus savivaldybė ketina 
būti viena viešosios įstaigos 

„Užupio meno inkubatorius" 
steigėjų. Šiam sprendimui bir
želio 7 dienos posėdyje pritarė 
Vilniaus miesto valdyba. 

Patvirtinus šį sumanymą 
miesto tarybai, „Užupio meno 
inkubatorių" (UMI) įsteigtų 
Vilniaus miesto savivaldybė ir 
visuomeninė organizacija Al
ternatyvus meno centras 
„Užupis-2". Svarbiausi būsi
mos viešosios įstaigos tikslai 
— kultūrinė, meninė, švietė
jiška veikla. 

Siekiant įgyvendinti šiuos 
tikslus, numatoma įrengti kū
rybines dirbtuves ir kitas jau
nų Vilniaus menininkų veik
los efektyvumą užtikrinančias 
patalpas, sutvarkyti aplinki
nės teritorijos vietovaizdį, pa
laikyti ryšius su kitų šalių 
giminingomis organizacijomis. 

UMI veikla bus siejama su 
Užupio bendruomenės inicia
tyvomis, pabrėžiant rajono 
kultūrinį savitumą. Bus pla
tinama informacija apie Užupį 
kaip savitą Vilniaus kampelį, 
kuriamas internete tinklala-
pis. „Užupio meno inkubato
rius" turės savo atributiką, or
ganizuos įvairius renginius. 
Paaugliams ir beglobiams vai
kams čia bus sudaromos sąly
gos dirbti, mokytis, sportuoti, 
dalyvauti meninėje, kūrybinė
je veikloje. 

Taip pat ketinama rengti 
parodas, supažindinančias su 
Užupyje gyvenančių ir ku
riančių dailininkų kūryba, pa
saulio kultūros ir meno pasie
kimais, rūpintis Užupio gy
ventojų kultūriniu poilsiu ir 
pramogomis bei vaikų, paaug
lių estetiniu lavinimu. 

Vienas iš „Užupio meno in
kubatoriaus" iniciatorių yra 
Vilniaus meras Artūras Zuo-
kas. (Elta) 
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ANAMITŲ IR KMERŲ 
ŠALYSE 

Nr£ RIMVYDAS J. SIDRYS,MJ>. 

Atidžiai stebint kalią, buvo galima įžiūrėti ištemptus 
plonyčius siūlus, kuriuos užkliudžius, kildavo sprogi
mas. Priėjom ir buvusius apkasus, dabar jau visai 
užaugusius medžiais, čia ilgai laikėsi gynybos linąja, 
pulkininko Ky pajėgos buvo anoj pusėj. Jie būdavo 
išstatę Claymore minas, jos sprogdavo viena kryptim, 
į šiuos apkasus. Bet sykį Vietkongo slapukai, naktį 
prislinkę, tas mina* apgręžė, prie apkasu sukėlė 
triukšmą, vaizduodami puolimą. Priešas įjungi Clay-
more minas ir patys susisprogdino. Netoliese prie ap
kasų stovėjo aprūdijęs ir susmukęs tankas. Vietkon-. 
gas buvo išstatęs galingas minas daugelyje vietų prieš 
apkasus, ant vienos šis Amerikos tankas ir užvažiavo. 
Trang, kiek toliau nuo aiškintojo atsilikęs, patyliukais 
pastebėjo: J1!e viskas taip buvo, kaip jis sako". Trang 
penkerius metus kovojo prieš Vietnamą. Pagal jį, per-
titanai tokios dideles rolės kovoje nevaidino. Po ne
pavykusio Tet sukilimo jie buvo beveik išnyks. Bet 
Amerikos Kongresas nubalsavo sustabdyti psjsjsjsji o 
i i šiaurės atžygiavo reguliari Siaurės Vietnamo ka
riuomenė su sovietą tankais. — .Priei mūsų vieną 
tanką jie pastatydavo dėtimi, mes negalėjom atsilai
kyti", — pasakojo Trang. 

Priėjom mažą aikštelę. „Ar matot, kur yra įėjimas į 
tuneli*. Ne. Vadovas pabraukė koja per nukritusius la

pus, pasilenkė, pakėlė nuo žemės lapais užkritusį 
dangti, kuris, net įdėmiai žvelgiant, buvo visiškai susi
nėjęs su žemės paviršiumi, ir įlindo į požemį. Anga 
buvo siaura, tik vienam žmogui pralįsti. Kai mūsų 
grupės Jim išbandymui irgi įlindo į tą angą, iš pirmo 
sykio negalėjo išlįsti atgal. Turėjo pirma pakelti ran
kas, tuo susiaurindamas savo pečių plotį. .Tuneliai ne
buvo pritaikyti vakariečių kūnams", — paaiškino va
dovas. Bet tuoj pat jis nuvedė mus prie kitos, jau ne
užmaskuotos angos, prie tunelio, kuriame mes patys 
galėjom išbandyti jausmą žmogaus, kurį karas pri
vertė virsti kurmiu. Tik kai kurie iš mūsų grupės ry
žosi lįsti tris metrus po žeme, eiti tamsiu, drėgnu tu
neliu, pajusti nejaukią, beveik absoliučią tamsą, ap
graibomis eiti, liečiant sieną ir pagaliau su paleng
vėjimu už dešimties metrų vėl išlįsti, į dienos šviesą. 
Tik dešimt metrų! O tų tunelių esą. buvo išraizgyta 
240 kilometrui 

Pamatėm ir požeminę virtuvę, buvom pavaišinti žo
lių arbata. Kongiečiai ne visuomet galėdavo virtis ry
žius, „Casava" daržovė pasidarė jų dažnas maistas. Ir 
mums buvo papjaustyta kasavos skilčių, jos skonis 
buvo lyg bulves ir morkos mišinys. Iš virtuvės kamino 
kylantys dūmai buvo uždengti palmių lapų sluosniu, 
tada jie tik skirstėsi plačia pažeme, neišsiduodami sa
vęs. 

Visa ši diena buvo skirta karui paminėti. Kai tuo 
duobėtu ir kratančiu keliu grįžome į Saigoną, susto
jome prie Karo muziejaus. Jis apėmė tris pastatus ir 
nedidelį parką. Viduje buvo'šimtai didelio formato 
nuotraukų, daugiausia darytų Amerikos žiniasklaidos 

fotografų. Du jų buvo pažymėti, jie patys žuvo šiuos 
karo veiksmus fotografuodami. Matėme ir keletą 
„Lite" bei „Time" viršelinių nuotraukų. Muziejus buvo 
skirtas tik Amerikos karo veiksmams pavaizduoti, ko
vos su Prancūzija, kuri buvo taip išryškinta Hanoi 
muziejuje, čia nematėme. Parke buvo išdėstyti įvai
raus dydžio Amerikos tankai, bombos. Šiurpą sukėlė 
dvi milžiniškos bombos: viena sprogdama sučiulpdavo 
visą deguonį vieno kilometro apimtyje, kita, sprogsta
moji (seisminė) sutrindavo viską 200 metrų apimty, 
sukrėsdama 3 kilometrų dydžio ratilą. Pirmoji bomba 
gal tik vieną sykį ir tebuvo vartota, nes yra duota jos 
sprogimo data. Nors pačios baisiausios buvo „Napalm" 
bombos, kurios sudegindavo viską, kas po jomis papul
davo. Muziejaus lankstinukas rašo, kad per visus ka
rus žuvo trys milijonai Vietnamo žmonių. Žuvo ir 
58,000 Amerikos kareivių. 

Žiauri karo statistika beveik užtušuoja kovos esmę, 
bet kalbantis su žmonėmis ji išryškėja. Vietnamiečiai 
kovojo už laisvę. Kol buvo kolonija, šimtą metų kovojo 
su prancūzais. Ketverius metus su japonais. Šią kovą 
laimėjo, bet tik pora metų nuo 1954 iki 1960 m. galėjo 
jaustis laisvi, tada pusę šalies pavergė komunizmas. 
Vėl 11 metų kovos, Amerikai padedant, vėl pralai
mėjimas, 14 metų griežto komunizmo nuo kurio 1989 
metais nors ir nepilnai, bet didele dalimi atsikratė. 
Jaudinanti yra pabėgėlių istorija. 1954 metais, kuo
met šalis suskilo į Šiaurinį ir Pietinį Vietnamą, gyven
tojai turėjo pasirinkimo laisvę. Vienas milijonas žmo
nių persikėlė iš Šiaurinio į Pietinį Vietnamą. (150,000 
persikėlė į komunistinę Šiaurę). 1975 m., komunis

tams užėmus visą Vietnamą, vienas milijonas žmonių, 
daugiausiai katalikų laivais, bet ir pėsčiomis pasi
traukė į kaimynines šalis, Tailandą, Hong-Kongą, In
doneziją. Per eilę metų apie milijonas tų pabėgėlių 
persikėlė į Ameriką pastoviam gyvenimui. 

Paskutinę viešnagės dieną Saigone važiavom į Me-
kongo deltą. Šios didelės upės žiotys yra išsiplėtusios 
panašiai, kaip Amazonės arba Nilo. Išlipę iš autobuso, 
visą laiką praleidom ant vandens. Kur nors turėjo būti 
laukai, Mekongas buvo laikomas ryžių aruodu, bet 
mes jų nematėm. Plaukėm pirma didesniu laivu, per
sikėlėm į mažesnius, iš jų \ dar mažesnius laivukus, 
jais plaukėm siaurais kanalais, apsupti tirštos augme
nijos ir nepaprastai aukštų palmių, aukščiausių, ko
kias esu matęs Oriente. Sustodavom salose, kur mus 
vaišino vietiniu medum, pyragėliais ir vaisiais, nuo
taiką gerino ir vietinių instrumentų muzika. Kas 
norėjo, galėjo nusipirkti vietinės degtinės, jos butelio 
viduje buvo nedidelė gyvate. Buvom viliojami, kad tai 
esą labai geras vaistas nuo tam tikrų vyriškų nepajė
gumų. Didesniame restorane, kuriame valgėm pietus, 
irgi buvo gyvatė, jau netelpanti į jokį butelį; apie ketu
rių metrų ilgumo smauglys, kas norėjo, galėjo su juo 
pasiglamonėti. Šioje valgykloje mus vaišino įdomiu, 
iki šiol dar niekad nematytu, valgiu. Į stalą atnešė ke
lis rudus rutulius, galėjai pamanyti, kad tai sportinis 
futbolas, ir dydis, ir spalva buvo lygiai tokia. Tik, kai 
padavėjos juos negailestingai perpjovė, paaiškėjo, kad 
tai buvo ypatingu būdu apkepinti ryšiai: paviršiuje ru
da ryžių pluta, viduje balti ryžiai, pats centras tuš
čias. (B.d.) 

. • .. « * * • * » 
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LIETUVOS ŠAULIAI TURI 
NAUJĄ VADĄ 

Netrukus po eilinio Šaulių 
sąjungos rinktinių atstovų vi
suotinio suvažiavimo, kuris 
įvyko praėjusių metų lapkričio 
4 dieną, lapkričio 22 d. krašto 
apsaugos ministras L. Linke
vičius išleido į atsargą LŠS 
vadą pulkininką J. Gečą, o jau 
kitos dienos įsakymu jį pa
skyrė krašto apsaugos vicemi
nistru. Remiantis LŠS įstaty
mu, LŠS vado pareigas laiki
nai eiti (iki Sąjungos neeilinio 
suvažiavimo) įgaliojamas LŠS 
vado pirmasis pavaduotojas, 
dimisijos pulkininkas B. Viz
baras. LŠS įstatyme numaty
ta, kad LŠS vado kandidatūrą 
neeiliniam suvažiavimui, kuris 
turi įvykti per 3 mėnesius, su
derinęs su Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetu, 
teikia krašto apsaugos mi
nistras. Po kruopščių būsimo
jo vado kandidatūros ieškoji
mų, sausio 25 d. krašto apsau
gos ministras L. Linkevičius 
LSS rinktinių atstovų visuo
tiniam neeiliniam suvažiavi
mui pateikė Šaulių sąjungos 
naujuoju vadu tvirtinti majoro 
Juozo Sirvinsko kandidatūrą. 

Vasario 10 dieną Div. gene
rolo St. Raštikio puskarinin
kių mokykloje, su kuria glau
džiai bendradarbiauja Šaulių 
sąjunga, įvyko neeilinis Šau
lių sąjungos suvažiavimas. 

Nuo pat ankstyvo ryto atvy
kusius suvažiavimo delegatus 
ir svečius pasitiko šaulių ka
pelos atliekamos dainos ir me
lodijos. 

Suvažiavimą atidarė l.e.p. 
šaulių sąjungos yadas dim. 
pik. B.Vizbaras, kuris pasvei
kino suvažiavimo dalyvius, 
padėkojo svečiams už atvy
kimą, palinkėjo sėkmingo su
važiavimo darbo. 

LŠS štabo garbės kuopos 
šauliams į salę įnešus sąjun
gos kovinę vėliavą, darniai nu
aidėjo „Tautiškos giesmės" žo
džiai, tylos minute buvo pa
gerbti visi žuvusieji ir mirusie
ji Lietuvos šauliai. 

Suvažiavimo darbui organi
zuoti pik. B. Vizbaras pasiūlė 
išrinkti LŠS štabo G5 sky
riaus viršininką, ats. kapitoną 
J. Juodį, suvažiavimo sekre
toriatą, mandatų ir balsų 
skaičiavimo komisijas. Pasiū
lytos kandidatūros buvo vien
balsiai patvirtintos. 

Po protokolinių formalumų 
dim. pik. B. Vizbaras pristatė 
atvykusius svečius — Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto narį A. Gricių, 
šio komiteto vyr. patarėją, 
šaulį A. Skaistį, patarėją V. 
Bacevičių, padėjėją O. Luko-
nienę, krašto apsaugos minist
rą L. Linkevičių, viceministrą 
J. Gečą, karo medicinos tarny
bos viršininką pik. ltn. L. Ba
kaitį, Div. generolo St. Rašti
kio puskarininkių mokyklos 
viršininką pik. Int. K. Kurselį, 
Kauno rajono policijos komi
sariato vyr. komisarą S. Šes-
takovą, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos pir

mininką A. Petruševičių, mi
nėtos sąjungos Kauno sky
riaus pirmininką A. J. Markū
ną, Kauno įgulos kapelioną T. 
Karklį, Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierių, draugijos pirmi
ninką, dim. pik. monsinjorą A. 
Svarinską, buvusius Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto narius A J. Kat
kų ir S. Pečeliūną, bendrovės 
„Būsto projektas" direktorių 
N. Treinį, spaudos ir televizi
jos atstovus. Pik. B. Vizbaras 
suvažiavimo dalyviams ir nau
jajam vadui perdavė kuo ge
riausius LŠS išeivijoje vado 
M. Abariaus linkėjimus. 

Už nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių sąjungai LŠS išeivijoje 
centro valdybos nutarimu 
Šaulių Žvaigžde buvo apdova
notas monsinjoras A. Svarins
kas. LŠS pasižymėjimo ženklu 
už nuopelnus Šaulių sąjungai 
buvo apdovanotas N. Treinis. 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos pirminin
kui A. Petruševičiui buvo 
įteiktas Šaulių sąjungos nario 
pažymėjimas. 

Dim. pik. B. Vizbaras padė
kojo puskarininkių mokyklos 
vadovui: „Noriu pasakyti, kad 
prieš 5-6 metus pirmieji šau-
liukai buvo atvežti į šią mo
kyklą semtis karo mokslo. Tai 
buvo pirmoji įstaiga, kurioje 
buvo imtasi šios iniciatyvos ir 
iki šiol ji vystoma. Tai ne vie
nintelis ryšys su Šaulių są
junga. Bet kada, bet kokiais 
klausimais mokyklos vadovy
bė ir kolektyvas labai akty
viai, labai produktyviai ir pro
fesionaliai padeda Šaulių są
jungai. Todėl noriu šiandien, 
pasinaudodamas proga, kai 
atvykę šauliai iš visos Lietu
vos, jūsų akivaizdoje paspaus
ti ranką mokyklos viršininkui 
pik. ltn. K Kurseliui ir per
duoti gražius padėkos žodžius 
jos kolektyvui". 

Mandatų komisijos pirmi
ninkas H. Račkauskas per
skaitė mandatų komisijos pro
tokolą, kuriame konstatuota, 
kad suvažiavime turėjo daly
vauti 195 delegatai. Dalyvavo 
162 delegatai (tai daugiau 
negu 2/3 visų delegatų). Suva
žiavimas laikomas teisėtu. 

Patvirtinus mandatų komi
sijos protokolą, darbotvarkę ir 
reglamentą, suvažiavime buvo 
prieita prie svarbiausio dar
botvarkės klausimo — naujojo 
LŠS vado patvirtinimo. 

Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius, pristatydamas 
suvažiavimui majoro J. Sir
vinsko kandidatūrą, kalbėjo: 
„Pagal nuostatą Šaulių sąjun
gos suvažiavimai vyksta kiek 
dažniau negu tradiciškai bū
davo. Galima įžvelgti kažkokį 
išprusimą, bet aš įžvelgiau 
tam tikrą periodiškumą — jū
sų gyvenimas verda ir įvykiai 
veja įvykius. Mane džiugina, 
kad jūsų gretose dabar dau
gumą sudaro jaunimas — jau
nieji šauliai. Jei kas nors būtų 
pasakęs prieš kokį šešetą me-

Lietuvos Šaulių sąjungos vadas majoras Juozas Širvinskas. 
Romo Eidukevičiaus nuotrauka. 

tų, kad šauliai yra jaunimo or
ganizacija, nežinau, ar būtų 
teisingai suprastas. Šiandien 
galime tai sakyti. Tai didelis 
vadų ir tų žilagalvių šaulių 
nuopelnas, perduodant savo 
žinias, patirtį ir dvasią jauni
mui. 

Šaulių organizacija sutvirtė
jusi. Šaulių organizacija turi 
labai gerą įstatyminį pagrin
dą, todėl visos tos permainos 
vadovybėje — tik į priekį, tik į 
gera. Baigdamas ir įstatymo 
tvarka pristatydamas jums 
naują vadą, noriu dar kartą 
padėkoti jūsų buvusiam vadui 
šauliui J. Gečui. Jis per tokį 
trumpą laiką labai daug nu
veikė Šaulių sąjungoje. Dėko
ju ir dim. pik. B. Vizbarui, su
tikusiam iki neeilinio suvažia
vimo vadovauti sąjungai. 

Dabar su malonumu suva
žiavimui teikiu naują Šaulių 
sąjungos vado kandidatūrą, 
kuri yra suderinta su Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetu. Tai — majoras 
Juozas Širvinskas, kuris nuo 
1992 m. yra jūsų gretose, nuo 
tų pačių metų — savanoriš
kosiose pajėgose. Jis turi pe
dagoginį išsilavinimą. Puikiai 
jį visi pažįstate. Paskutiniuoju 
metu jis dirbo Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komitete patarėju. Žino visus 
šio krašto komiteto paruoštus 
mūsų valstybės krašto apsau
gos ir saugumo įstatymus. 
Todėl noriu siūlyti jums majo
ro J. Sirvinsko kandidatūrą ir 
prašau ją patvirtinti". 

Majoras J. Širvinskas prisi
statymo kalboje sakė: „Daugu
ma mane pažįstate, absoliučią 
daugumą pažįstu aš. Krašto 
apsaugoje esu nuo 1992 m. 
pradžios. Mano išsilavinimas 
— aukštasis. Esu baigęs Vil
niaus pedagoginį institutą, is
torijos ir fizinio lavinimo spe
cialybes (prieš keletą metų J. 
Širvinskas studijavo Džordžo 
Maršalo tarptautiniame sau
gumo studijų kolegijoje). 1992 
m. atėjau į savanoriškąsias 
pajėgas, dirbau įvairiose pa
reigose — nuo vyr. specialisto 
iki skyriaus viršininko. Dir
bant ryšių su visuomene sky

la m vasario 10 d Divizijos gen Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje 
rinktiniu atstovų visuotinis kasmetinis suvažiavimas 

Kaune vyko Lietuvos Šaulių sąjungos 
Romo Eidukevičiau* nuotrauka 

riaus viršininku, gavau pa
siūlymą dalyvauti konkurse 
užimti Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
patarėjo pareigas. Tą konkur
są laimėjau ir trejus metus 
dirbau šiose pareigose. Teko 
dirbti ir su buvusio Seimo 
komiteto nariais, ir su dabar
tinio. Šiuo metu esu kariuo
menės rezerve. Vedęs, turiu 
dukrą ir sūnų". 

Vietoj klausimų kandidatui 
šaulys kpt. S. Jokubauskas 
išreiškė suvažiavimo delegatų 
nuomonę: „Šįkart, kaip ir ski
riant J. Gečą, ministras pasiū
lė tokį žmogų, kokio praktiš
kai mums ir reikia". 

Iš 162 delegatų tik du susi
laikė, o kiti pritarė šiai kandi
datūrai. Naująjį vadą pasvei
kino dabartiniai ir buvę Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto nariai, krašto ap
saugos ministras, viceminist
ras, rinktinių vadai, centro 
valdybos nariai, atvykę svečiai 
irkt. 

Po pasveikinimų žodis buvo 
suteiktas naujajam LŠS vadui 
mjr. J. Širvinskui: „Visiems 
dėkoju už pareikštą pasiti
kėjimą. Šaulių sąjungos rū
pesčiais gyvenau nebe pirmi 
metai. Todėl stengsiuos toliau 
vykdyti organizacijos tikslus 
ir tam dirbsime kartu pagal 
mūsų šūkį 'Nepriklausomai 
Lietuvai'. Turime sukurtą 
Šaulių sąjungos teisinę bazę, 
valstybės biudžete numatytas 
finansavimas. Tai rodo, kad 
šiandien pasitikima Šaulių są
junga, ir šis pasitikėjimas už
tarnaujamas kasdieniniu, 
nuoširdžiu ir rūpestingai atlie
kamu darbu. Mums labai 
svarbu neprarasti įgyto pasi
tikėjimo ir pateisinti visuome
nės ir Lietuvos valstybės lū
kesčius. 

Eidamas Šaulių sąjungos 
vado pareigas sieksiu, kad, 
dirbdamas kartu su LŠS cen
tro valdyba ir štabu, kiekvie
nam šauliui, nepriklausomai 
nuo amžiaus, būtų sudarytos 
sąlygos išreikšti save, kad 
šaulys, dalyvaudamas šauliš-
koje veikloje, galėtų atsiskleis
ti kaip asmenybė, tobulintų ir 
išreikštų savo žinias, būtų pa
siruošęs Tėvynės gynybai. Dė
siu visas pastangas, kad šau
lių organizacija būtų gerbia
ma visuomenėje, o žiniasklai-
dai nereikėtų ieškoti ir at-
8kleidinėti paslapčių. Tęsiu 
prieš mane dirbusių vadų pra
dėtus darbus. Vienas iš pa
grindinių išliks darbas su jau
naisiais šauliais. Jaunųjų šau
lių padalinių formavimas, jau
nųjų Šaulių vadų ir instrukto-

#rių mokymai, jaunimo ugdy
mas ir pritraukimas į mūsų 
organizaciją. Taip pat reikia 
sudaryti galimybes patiems 
jauniesiems Šauliams spręsti 
kasdienines veiklos proble
mas. Jaunųjų šaulių moky
mai, pratybos, užsiėmimai bus 
viena iš pagrindinių jaunuolių 

aktyvaus užimtumo formų. Ti
kiuosi paramos iš Lietuvos ka
riuomenės karininkų, peda
gogų ir visų tų, kuriems rūpi 
Lietuvos jaunimas. 

Tikiu ir rikiuotės šaulių ren
gimu. KASP padedami, jie 
taps patikimu Lietuvos ka
riuomenės aktyviuoju rezervu. 
Šiandien girdime vyresniųjų 
šaulių nusiskundimą, kad jie 
tampa nereikalingais. Noriu 
paprieštarauti — sąjungai rei
kalingas kiekvienas jos narys, 
tačiau susidarius situacijai ir 
staigiai į Šaulių sąjungą plūs
telėjus jaunimui, buvo kiek 
daugiau dėmesio skirta jam. 
Bandysiu pakeisti vyresniųjų 
šaulių požiūrį ir, bendradar
biaujant su Lietuvos kariuo
mene, pradėti rengti neri-
kiuotės šaulius vykdyti jiems 
numatytas LŠS įstatymo už
duotis. 

Atėjo laikas, kai nuo kalbų 
turime pereiti prie darbų, nes 
kiekvienas veiksmas reikalau
ja laiko ir atsakingumo jį vyk
dyti. Todėl, broliai ir sesės 
šauliai, kiekvienas jauslume 
atsakomybę vadindamiesi 
šauliu, branginkime šį vardą, 
laikykime garbe būti Šaulių 
sąjungos nariu. Atminkime, 
kad iš kiekvieno mūsų spren
džiama apie visus, todėl visur 
ir visada būkime pavyzdingais 
šauliais, garbingais Lietuvos 
piliečiais. 

Šaulių sąjunga yra jungia
moji grandis tarp visuomenės 
ir kariuomenės. Tad atsakin
gai dėvėkime šaulio uniformą, 
kad žmonės, matydami šau
lius, susidarytų gerą nuomonę 
ir apie visą krašto apsaugos 
sistemą. Visada savęs pa
klauskime, ar esame pasi
ruošę atlikti savo pareigą tau
tai, valstybei? Ar tinkamai 
pasiruošę ginti tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę? Dirbki
me taip, kad rezultatai būtų 
teigiami". 

Pagal Šaulių sąjungos įsta
tymą naujasis LŠS vadas su
važiavimui turėjo pateikti 
tvirtinti savo pirmojo pava
duotojo kandidatūrą. Buvęs 
pirmasis pavaduotojas pik. B. 
Vizbaras buvo pateikęs pa
reiškimą dėl atsistatydinimo 
iš šių pareigų, todėl mjr. J. 
Širvinskas šiam suvažiavimui 
nerado tinkamo ir nepasiūlė 
šiam suvažiavimui kandidato. 
Tai jis ketina padaryti per 3 
mėnesius kito LŠS neeilinio 
suvažiavimo metu. Šias parei
gas iki suvažiavimo bus pa
vesta eiti vienam LŠS štabo 
darbuotojui. 

Prieš suvažiavimą dėl asme
ninių priežasčių atsistatydini
mo iš centro valdybos prašy
mą pateikė A. Skaistys. Suva
žiavimui reikėjo išrinkti naują 
centro valdybos narį. Vienbal
siai juo buvo išrinktas buvęs 
vadas, krašto apsaugos vice
ministras J. Gečas. 

Reikėjo išrinkti ir naują LŠS 
Garbės teismo narį, nes buvęs 
teismo pirmininkas J. Širvins
kas tapo LŠS vadu. Naujojo 
vado siūlymu į Garbes teismą 
buvo išrinktas Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komiteto vyr. patarėjas A. 
Skaistys, kuris sutiko dirbti 
Garbės teisme. 

Baigiantis suvažiavimui, 
dim. pik. B. Vizbarui buvo 
įteikta Šaulių sąjungos atmi
nimo dovana. Jis padėkojo ui 
dovaną ir sakė, kad niekur 
neišeina. Jeigu bus reikalin
gas, kiek leis patirtis, dirbs 
Lietuvos ir Šaulių sąjungos la
bui. 

Sekretoriato paruoštas LŠS 
neeilinio suvažiavimo nutari
mas dėl J. Sirvinsko, J. Gečo 
ir A. Skaisčio patvirtinimo bu
vo vienbalsiai priimtas. 

Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius perdavė nauja
jam Šaulių sąjungos vadui 
majorui J. širvinskui sąjungos 
kovinę vėliavą, kurią jis paža
dėjo saugoti kaip savo gyvybę. 

Dim. pulkininkas V. Vizba-

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

m GYVYBES DRAUDaMAS. 
R** Zapoia ir CM. Mgr. Auka* 

S. Km kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061ftWsst96tfi Street 
Tet (708) 424-8654 

(773)681-8664 

Kalame visą rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

VPC(773} 2B - S7S1 

.trrsji 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimaa valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
» Pensininkams nuolaida 

WiDdow VYasktn Nccded! 
40,000 per year. We need 1 00 crews. 
No exp. necessary. Wili train. Mušt 
tu ve valid dnver' s license and trans-
portatioo. Mušt be fluent in Englisb. 
I^McMahonWindowvVashing. 
TtL 8OM20-61S5. 

European restaurant in 
Lemont is hiring vraitress. 

TeL 630-257-7570. 

Mm 
New Vision 
Bus.: 708-361 
Vdr*M*TO85*-T»na 
Fac 706-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

JjB norite parduoti ar 
mieste ar ~ - - • - « • - -
D, .YER. Profesionaliai ir 

taflninaai patarnauja nuo 1986 ra. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Prandikonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numeri. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O.BozttO, 
Kcnnebunkport, ME 04046. 

Pardpoturtn valymui refltalhjifj 
darbuotojai. Gali kreipus ir 
seimą. Darbas Tcnnessee ir 

Dinois valstijoje! Atlyginimas 
$1.500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebOtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

34 m. moteris perka darbą. 
(Baigusi ikimokyklini 

auklėjimą.) 
Geriau būtų su gyvenimu. 
Siūlyti įvairius variantus. 

TeJ. 773-284-1023, Daiva. 

Atlieka dažymo darbas ii 
lauko ir vidaus. Butų 

remontai už prieinamą kainą. 
TeL 708-499-3279. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Security). 

TeL 630-789-1928. 

sekmadienį, liepos 22 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

-

MĖTINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo šventė 

1140 Konceiebruotos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Tomas Karanauskas 
- naujas vienuolyno kapelionas 

1240 VAIŠĖS, užsiėmimai 

340 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
- Vėliavų nuleidimas 

440 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugusl 

PAMINKLAS „LINKUVOS* ĮGULAI . 
Klaipėdoje atidengtas pa

minklas, skirtas praėjusiais 
metais Ramiajame vandenyne 
dingusio laivo „Linkuva" įgu-
los atnunimui. 

Kitelio 21 d. Klaipėdoje pa
minėtos lios tragedijos, kai 
per uraganą kartu su laivu 
dingo 18 igulos narių, meti
nes. Paminklam transportinio 
laivo-aaldytuvo .Linkuva" Įgu
los aUnimmui atidengtas 
M. Mažvydo skulptūrų parke, 
netoli stačiatikių cerkvės. Pa
minklą pašventino katalikų ir 
sta/iatikių kunigai. 

Paminklo atidengimo cere
monijoje dalyvo Klaipėdos me
ras Rimantas Taraškevičius, 
Seimo narys, buvęs bendrovės 

ras puskarininkių mokyklos 
viršininko pik. ltn. K. Kurselio 
vardu pakvietė suvažiavimo 
svefiius apžiūrėti mokyklą, jos 
mokymų base, susipažinti su 
naujosiomis kareivinėmis, bui
timi irkt. 

Po suvažiavimo • naujasis 
saulių vadas surengė pirmuo
sius posėdžius su centro val
dybos, Garbės teismo ir revizi
jos komisijos nariais, jaunųjų 
iaulių vadais. 

8tasys Ignatavičius 

„Klaipėdos transporto laivy
nas", kuriai priklausė „Lin
kuva", vienas vadovų Vaclovas 
Stankevičius, bendrovės prezi
dentas Arsenijus Bičas. Ant 
juodo granito paminklo, vaiz
duojančio bangos skalaujamo 
pakrypusio laivo korpuso dalL 
iškaltos dingusiųjų igulos na
rių vardai ir pavardės, gaub
lyje pažymėtos paskutinės lai
vo koordinatės, užrašas: .Jie 
negrįžta ii jūros*. 

Paminklą pagal artimųjų 
pageidavimą sukorė skulpto
rius Gintautas Jonkus. Sfo ne
didelio paminklo statybą fi
nansavo „Klaipėdos laivų re
montas". 

Rytys su „Linkuva* Ramia
jame vandenyne nutrūko per
nai birželio 21 diena. Laivas, 
buvęs apie 220 jūrmylių (860 
km) į pietvakarius nuo Aka-
pulko Meksikoje, pranešė apie 
sugedusi pagrindinį varikli 
.Linkuva" pateko į uraganą 
.Carlotta" (Kartota), kuriam 
Meksikos meteorologai buvo 
suteiks 4-ąją audrų katago 
riją. 

1968 metais pastatyta 
.Linkuva" su 18 igulos narių 
plaukė be krovinio i JAV 
uostą Long Beach, kur turėjo 
prisipilti kuro ir plaukti į 
Kanadą krovinio. 
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NUOMONĖS 
KAI VALSTYBĖ ATSISAKO 

TAUTIŠKUMO 
Pradėsiu nuo faktų. Lietu

vos kudirkaicių organizacijos, 
visoje Lietuvoje turinčios 47 
moksleivių būrelius ir apie 
2,000 narių, tarybos pirminin
kė mokyt. Angelė Siaurienė 
kreipėsi į Švietimo ir mokslo 
ministeriją su prašymu pa
remti rengiamą vasaros 'sto
vyklą. Prie prašymo buvo pri
jungta ir programa, kurios 
motto: „Matau Lietuvą". 
• Į prašymus buvo atsakyta 

argumentuotais žodžiais, ku
rių svarbiausi argumentai yra 
čia'- cituojami: „Pranešame, 
kad' išnagrinėjome Lietuvos 
kudirkaicių organizacijos 
2001.02.06 pakartotini pra
šymą dėl renginių finansavi
mo. 

Informuojame, kad ministe
rija -ieško galimybių skirti fi
nansine paramą pilietinio ir 
meninio ugdymo projektui 
'Matau Lietuvą', tačiau nega
li padengti visų prašomų ku
dirkaicių organizacijos projek
to išlaidų. Apie konkrečią 
paramą informuosime iki kovo 
15 d. Siūlome ieškoti kitų gali
mybių finansuoti numatyto 
projekto išlaidas. 
- Informuojame, kad Lietuvos 
kudirkaicių organizacijos tau
tiškumo ugdymo stovyklos 
Visada su tauta' programa 
perduota 2001 m. vaikų vasa

ros poilsio konkurso organiza
toriams - Lietuvos tautinio tu
rizmo centrui. 

Pagarbiai 
(pasirašė) JanDzibo 
LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos viceministras " 
Viceministras aiškiai pa

sakė, kad paramai gauti kliu
do stovyklavimo programoje 
įrašytas tautiškumo punktas. 
Pilietiškumui ir meniniam ug
dymui jie esą ieškotų pinigų, 
bet tautiškumui skleisti mi
nisterija neturinti galimybės. 
Esame dėkingi Jan Dzibo 
už tiesų ir be jokio mulkini
mo atsakymą, nes Švietimo ir 
mokslo ministerijos politiką 
nustato ne jis. 

O, Dievuliau, ko mūsų Lie
tuvėlė prisigyveno! Ką dabar 
pasakytų tie, kurie Sausio 13-
tą krito po sovietų tankais, 
šaukdami Lietuvą? Ar dėl to
kios Lietuvos gulėjo išniekinti 
partizanų kūnai miestelių 
aikštėse? Įsivaizduokit: Lietu
voje, tautinėje valstybėje tau
tiškumo, atseit, lietuviškumo 
ugdymas yra valstybės smer
kiamas! Bet mūsų tauta, ačiū 
Dievui, dar neužmiršo Murav
jovo. Ji ras būdų paremti tuos, 
kurie per Lietuvos kudirkaicių 
organizaciją jaunimo tarpe 
gaivina Vinco Kudirkos idėjas. 

Antanas Kučys 

ELTAI NEI ŠILTA, NEI 
\ ŠALTA 

Du kokio laipsnio Lietuvos 
**niatWi>?da nesusigaudo ir 
kaip netiksliai savo skaityto
jus .šviečia* rodo birželio 21 d. 
„Drauge" išspausdinta Eltos 
ŽUUSL, pavadinta .Pasirašyta 
svarbi sutartis", kurios pra
džią čia labai tiksliai cituo
jame: .Kauno Vytauto Didžio
jo ir Micbigano valstijos (JAV) 
universitetai trečiadieni, bir-
želio 20 dieną pasirašė sertifi
katine sutartį". 

JAV Michigan valstijoje yra 
mažiausiai 67 aukštosios mo-
kykJbs-universitetai ir kolegi
jos. Iš jų, neskaitant įvairių 
„community college" lygio 
dvimečių mokyklų, kokia sep
tyniolika yra Michigan valsti
jos universitetai. Visi jie turi 
savo institucinius pavadini
mus; University of Michigan, 
Michigan State University, 
Wayne State University ir tt. 
Eltos *tt>ią fir«itaM»*i*w» kyla 
klausimas: su kuriuo ii tų sep
tyniolikos valstijos universi
tetų Vytauto Didžiojo univer
sitetas sutarti pasirašė? Nors 
netrumpoj žinutėj prirašyta 
nemažai {vairių smulkmenų, 
paminėtos pasirašiusių pa
vardės ir kas pasirašyme daly
vavo, skaityk skersai išilgai ir 
prie nosies prisikišęs — nera
si, koks yra to Michigan vals
tijos universiteto pavadini-

Nėra abejonės, jog Elta tą 
pavadinimą žinojo, bet, būda-
ma giliai patriotinė žiniasklsi-
dos tarnyba, pagal privalo
mas" lietuvių kalbos taisykles, 
jį nsatpatįstamai .sulietuvi
no". O kad skaitytojai nesuži
nos, apie ką čia rašoma, mūsų 
neklystančiai" žinissklaidai 
nei šilta, nei šalta. Ai tai ti
kiuosi, kad kol Lietuvos spau
da nepradės svetimų kalbų 
pavadinimų žmoniškai rašyti, 
Lietuvos niekas ne tik į jokią 
NATO ar į Europos Tarybą, 
bet ir į Pasaulio šungaudžių 
draugijų federaciją —jei tokia 
yra — nepriima. 

šia proga Lietuvoj skaitan
čius reikia įspėti, kad netikė
tų, jei savo spaudoj ras para
šyta, jog pirmasis lėktuvu nuo 
žemės pakilęs žmogus buvo 
Raitas. Visi išlika to įvykio 

duomenys rodo, kad, kada 
amerikietis Orvule Wright 
1903 metais tuo lėktuvu paki
lo, jokio arklio niekur nei arti. 
nebuvo. Skraidantis žirgas bu
vo Pegasas, bet tai jau visai 
kita istorija. Tačiau, pagal pa
triotines rašybos taisykles ra
šant, tokia maišatis gali pasi
taikyti. 

Arvydas Bandukes 
FallsChurch,VA 

t NAUJOVES LIETUVIŲ 
KALBOJE 

Uerrijos lietuvių spaudoje 
jau buvo daug rašalo išpilta, 
del dabar Lietuvoje vartojamų 
naujadarų, daugiausia ii su
lietuvintų anglų* kalbos žo
džių 

Paskaitykite dabartino Lie
tuvos spaudą, nepaisant už
sienio lietuvių nepasitenkini
mo, ypač Amerikoje, ten jau 
kaip ir priggo .naujoji" lietu
vių kalba. 

Mano siūlymas: grįžkime į 
prieiksriniiis, žinomų lietuvių 
kalbininkų Jablonskio ir Bal
čikonio laikus. Neimkune pag
rindu visus tuolaikinius žo
džius. Laikas bėga, reikia su
rasti naujų žodžių ar pakai
talų. Manau, dabar Lietuvos 
kalbininkai tą galėtų padary
ti. Tačiau, kodėl lietuvių ži-
nissklaida nerado nieko lie
tuviško, tik gaudo angliškus 
žodžius ir juos savaip sulietu
vina. 

š.m. Mitelio 19 d. .Draugas" 
išspausdino Audronės V. Škau-
daitės straipsnį pavadinimu: 
.Disputas apie psichologiją ir 
rehgįją". 

Pasitelkęs anglų-lietuvių 
kalboa žodyną, radau žodį: 
DISPUT//ABLE ir jo į lietuvių 
kalbą vertimą: abejojamas; 
ginčas; ginčijamas; ginčytis; 
svarstyti; diskutuoti. 

Man asmeniškai straipsnio 
pavadinimas lietuviškiau 
skambėtų: 
.Diskusijos — įvairios nuomo
nės, — svarstant psichologiją ir 
rehgįją". šį klausimą palieku at
virą, pasisakyti garsesniems 
lietuvių kalbos žinovams — 

.negu aš. 
Vytautas deėtokas 

Los Angeles, CA 

AČIŪ UŽ ŠIRDD3S 
DOSNUMAJ 

Ne aš pirma ir ne paskutinė 
atsidūsėjau, kad taip greitai 
bėga laikas... 

Tuoj bus metai, kai dakta
ras Algis Paulius į savo na
mus ir į šeimą pasikvietė ma
no 15-metį sūnų, prisiimda
mas visą globos ir auklėjimo 
atsakomybę bei naštą Jis su
teikė jam ne tik pastoge ir 
gardų kąsnį, bet ir užvedė ant 
kelio, vedančio šios šalies. 
žmonių, o taip pat ir savęs 
pažinimo link. Daktaras su
teikė nuostabią galimybę jam 
mokytis labai geroje St. Ed-
wards High Catholic School 
Elgine, leido smalsiam vaiki
nukui pamatyti šalį, pažinti 
jos kultūrą. Tačiau svarbiau
sia — diegė ir skatino tautiš
ką savimonę, išdidumą, šei
mos tradicijų tęstinumą ir ga
jumą. Įvedė ir supažindino su 
skautiškuoju gyvenimo bodu. 
Daktaras visada akcentuoda
vo — .pinigai ne viskas, svar
biausia — siela!" Tad ačiū, 
Tau, Žmogau, už dvasingumą, 
kantrybę ir širdies dosnumą! 

Taip pat noriu nuoširdžiai 
padėkoti visai daktaro A. Pau
liaus seimai ir giminėms. 
Ypač jo žmonai Vįjai Paulius, 
kuri, šalia nesant manęs, rū
pinosi mano sūnumi kaip mo
tina, kuri visada buvo ir yra 
šios šeimos šilumos ir ra
mybės .Sandoros skrynia" ir 
saugotoja. Esu labai dėkinga 
daktaro sūnui Linui ir dukrai 
Rimai, kurie buvo kaip vyres
nieji brolis ir sesė. 

Noriu padėkoti daktaro Pau
liaus seseriai Romai, ypač bro
liui Edmundui Pauliui su 
žmona Virginija, jų vaikams 
Andriui ir Karinai bei visų jų 
gerajai motinėlei Onai Pautie
nei, kad visų didžiųjų katali
kiškų ir šeimos švenčių metu 
mano sūnus buvo priimtas 
kaip lygiavertis jų giminės 
narys, kad galėjo jaustis esąs 
didelės ir garbingos šeimos 
dalia. 

Nuoširdžiai dėkoju Baltisti
kos instituto dėstytojams ir 
tautinių šokių kolektyvo Le-
monte vadovui, mokiusiems ir 
teikusiems žinias ir neleidu
siems atitrūkti nuo Tėvynės... 

Dar kartą dėkoju visiems už 
parodytą dėmėsi, rūpestį ir 
globą. 

Telaimina Jus Dievas visuo
se Jūsų geruose ir teisiuose 
darbuose! 

Alina Ramananekienė 
Laikinai — Chicago, LL 

DAKTARUI 
JONUI ADOMAVIČIUI 

Džiugu skaityti Jūsų knygą 
.Kvieslys sveikaton". Džiaugs
minga susigyventi su minti
mis, svarbiausiais gyvenimo 
nusiteikimais. 

T>*iiig»mirigi«ti«<a būtų 
matyti pasaulį žmonių, gyve
nančių vienas kitam. 

Ženklindamas savo dieno
raštį, jaučiu visuomeninę pa
reigą parodyti Jums dėkin
gumą ui didžiulį sukrautą 
lobį sveikai žmonių gerovei. 

Telaimina Jus Dievas. Telai
mina ir tuos, kurie įstengs pa
sisavinti ir gyventi gintaru, 
auksu papuoštais nusiteiki
mais, su artimo meile vargs
tantiems. 

Zenonas sakys 
Chicago, IL 

* Rinkos žinovai ir dar
bo birių tarnautojai spėja 
ateitį išsilavinusiems, kom
piuteriškai raštingiems, mo
kantiems kalbų kvalifikuo
tiems specialistams. Tačiau 
„Kauno dienos" žurnslistinis 
eksperimentas parodė, kad 
Šiandien lengviausiai darbą 
susirasti siuvėjoms ir sta
liams. Ieškant darbo pagal 
skelbimus,'sunku tikėtis susi
vienijimo vadovo posto. IKO. RJU> 

DRAUGAS, 2001 m. liepos 6 d., penktadienis 

Kad nenuvystų gėles Lietuvos sostinėje. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

BENDRAŽYGIAI AR 
PAKELEIVIAI 

Atkelta iš 3 psl. 
šios partijos jungimasis su 

K Bobelio krikščionių demok
ratų sąjunga, objektyviai daug 
silpnesne partija, iš esmės 
yra diktuojamas noro pakar
toti politinį ėjimą, kuris leido 
per praėjusius rinkimus 
laimėti liberalams ir socialli
beralams. K Bobelis yra ver
tinamas kaip galimas chariz
matinis vadovas, kuris turėtų 
atlikti garvežio vaidmenį, 
įtraukiant krikščionis demok
ratus į būsimąjį Seimą. Mano 
giliu įsitikinimu, tai yra tos 
pačios senos neprincipingos 
politikos tąsa, o turint ome
nyje K. Bobelio amžių, ir kai 
kuriuos kitus jo vadovaujamos 
partijos bruožus, labai sunku 
manyti, kad iš šių jungtuvių 
galėtų išeiti kas nors daugiau 
nei trumpalaikis į politinę 
konjunktūrą besiorientuojantis 
darinys. Be to, aš manau, kad 
tokie dalykai, kaip rėmimasis 
vien charizmatiniu vadovu, 
vis dėlto neduos reikiamo re
zultato ir todėl, kad Lietuva 
per šiuos Seimo rinkimus kaip 
reta pasimokė, ką reiškia 
balsuoti vien už vadinamą
sias „asmenybes". Žodžiu, šis 
jungimasis vyks tikrai ne idė
jiniu ar programiniu pagrin
du, o tai bus paprasčiausi po
litiniai manevrai, siekiant 
išsikovoti vietą po saule. O 
krikščioniškosios demokratijos 
pozicijų Lietuvoje, bijau, tai 
nesustiprins. 

— Vadinasi, nemanote, ' 
kad susijungusi LKDP ir 
KDS suformavo stiprią 
centro sąjungą-dešinės 
partiją? 

Paprasčiausiai nematau 
tam jokių prielaidų. Ir taip 
teigdamas, remiuosi tuo, kad 
gyvenime stebuklų nebūna. 
Jeigu su partija, kuri turėjo 
daugiau nei tvirtas tradicijas 
Lietuvos politinėje istorijoje, 
žmonės, kurie turėjo potencia
liai gausų ir ištikimą elekto
ratą, privedė Krikščionių de
mokratų partiją prie padėties, 
kurioje ji yra šiandien, tai ne
matau priežasčių manyti, kad 
kas nors dar galėtų pasikeis
ti. Juo labiau, kad visi tie 
žmonės ir toliau yra partijoje, 
jų elgesys rodo, kad jie ne
jaučia atsakomybės už įvykusį 
partijos bankrotą, o papildy-
maa, kuris galėtų ateiti iš K. 
Bobelio organizacijos, yra toks 
menkas tiek politiniu, tiek in
telektualiniu atžvilgiu, kad 
tiesiog neįmanoma įsivaiz
duoti, kaip iš to galėtų gimti 
kokia nors nauja kokybė. 

— Manote, kad Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) žingsnis i i anksto 
atsiriboti nuo naujosios 
jungtinės krikščionių de-
mokratų partijos buvo i i 
esasėe pagristas? 

— Manau, kas šis žingsnis 
iš esmės pagristas, net ne
galėčiau jo vertinti kaip kate

goriško atsiribojimo. Konser
vatoriai, mano nuomone, 
šiuo atveju pasirinko pro
tingą laukimo taktiką, nes vis 
dėlto reikia sutikti su tuo, 
kad žmonės, kurie labai leng
vai keitė savo politines pozi
cijas, arba esant tikrai didelei 
būtinybei nesugebėjo parody
ti, kad jie turi politines pažiū
ras, iš principo vargu ar gali 
būti traktuojami kaip solidūs 
ir patikimi partneriai. 

— Ar nemanote, kad Lie
tuvos socialdemokratai, 
nepaisant puikių jų popu
liarumų ir didumo, jau pra
leido savo didįjį šansą lai
mėti rinkimus 2000 m.? 

— Išties socialdemokratais 
Lietuvoje gali būti nusivilta, 
bet vis dėlto Socialdemokratų 
partijoje esama pakankamai 
prityrusių politikų, kurie ga
na meistriškai daro viską, 
kad socialdemokratai kuo vė
liau ateitų į valdžią Lietuvoje 
ir nespėtų susikompromituoti. 
Nors Lietuvoje neretai teigia
ma, kad socialdemokratai yra 
labai stipri partija, iš tiesų tai 
tėra milžinas ant molinių 
kojų, nes šios partijos jėga la
bai didele dalimi remiasi A. 
Brazausko populiarumu. Te
reikėtų pastarajam pasitrauk
ti iš politinės arenos, ir šios 
partijos populiarumas gerokai 
smuktų. Tolėl visa jų politi
nių veiksmų taktika grin
džiama mėginimais kiek įma
noma apsaugoti A Brazauską 
iki lemtingų įvykių — rinki
mų. 

Tačiau lemiamas dalykas, 
kuris neleidžia itin tikėti di
delėmis socialdemokratų per
spektyvomis, yra pačios Lie
tuvos rankose. Jeigu mums 
pavyks sėkmingai plėtoti in
tegracijos į Vakarus procesus, 
daugelis žmonių su tuo susi
taikys ir priims tai kaip įvy
kusį faktą, o tai savaime pa
keis ir jų politines orientaci
jas. Mat socialdemokratų stip
rybė ir populiarumas tarp 
rinkėjų turi ne tiek sociali
nes, ekonomines ar idėjines 
ištakas, bet, kaip tai beskam
bėtų paradoksaliai, psicholo
gines. Žmonės Lietuvoje yra 
dar nepasirengę pasitikti ne
žinomybės, kurią neša keiti
masis ir šios nežinomybės bi
jo. Tačiau kai tiktai įvyksta 
koks nors rimtesnis žingsnis, 
mažinantis tą nežinomybe bei 
dviprasmybę, ir daugėja aiš
kumo, tai daug didesniu 

JONAS KELEČIUS 
Aktorius, ifri1inink»« Jonas Kelečius po sunkios ir ilgos 

ligos mirė 2001 m. liepos 4 d. 
Dideliame nuliūdime liko žmona Stasė, sunūs Linas, 

marti Ramunė, anūkai Kęstutis ir Audrys, sunūs Margus, 
marti* Mary ir anūkė Elizabeth, dukterėčios Irena 
Mickūnienė su šeima Kanadoje, Lilija Kamarauskienė su 
šeima Lietuvoje, Aldona Jurkutė, gyvenanti Čikagoje bei 
draugai ir pažįstami. 

Kitame pasaulyje velionį pasitinka mylimos seserys 
a.a. Olytė ir Alvina bei mažoji anūkė a.a. Lisa. 

A.a. Jonas pašarvotas penktadienį, liepos 6 d., nuo 3 
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St., Chicago, IL. Atsisveikinimas bus 7 v.v. 

Iš laidojimo namų šeštadienį, liepos 7 d., 9 v.r. velionis 
bus išlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 9:30 v.r. 
bus laikomos šv. Mišios už a.a. Jono sielą. Velionio kūnas 
bus sudegintas. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms arba 
Lietuvos našlaičiams. 

Nuliūdę artimieji 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba www.petkusfaneralhomes.com 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 
$200 Bružas Juozas (iš viso $1,000); Biskiai Gediminas, 

Birutė (iš viso 1,000); Motejūnas Jonas, Ona (iš viso 
$900); Kairytė Irena (iš viso $750) atminimui a.a. 
Liongino ir Kosto Baliukevičių; Kviklys Danguolė; 
Lapatinskai Viktoras, Vyt.; Adomaitis Domas; 
Biknevičienė Kazė (iš viso $500). 

$100 Mačiulaitis Juozas, Stasė (iš viso $300); Jakas 
Rimvydas, Dalia; dr. Ambrozaitis Kazys (iš viso 
$550); vysk. Paulius Baltakis; Gedminas Vytautas, 
Genovaitė. 

$75 Vaikys Petras, Valentina (iš viso $175). 
$50 Lembertas Vitalis, Brigita (iš viso $650); Korius 

Stasė; Kvedaras Antanas, Elena (iš viso $100); 
Matekūnai Petras, Aleksandra; Užupiai Juozas, 
Sigutė (iš viso $150); Tamulionis Robertas, Aldona 
(iš viso $200); Skrupskelis Enata; Sadūnas Jonas, 
Glioria; Radzevičius Juozas, K.; Milaknis Vita, 
Halina (iš viso $100); Mikulionis Jonas, Janina; 
Andrasiūnai, prisiminimui a.a. dr. Broniaus -
Andrašiūno; Atutis Aleksandras. 

$30 Nenortai Vaclovas, K.; Juodka Vytautas (iš viso 
$160); Cyvas Mathew. 

$25 Bagdonas Vanda (iš viso $375); Shalins Funeral 
Home; Januškai Antanas, A; Norvilas Kostas, Juzė; 
Šarka Vytautas, Aldona; Setikas Regina; Vanagūnai 
Stanley, Armida. 

$20 Sirutienė Elena; Taraška Vincent, B.; Pupienė 
Zuzana; Džiugas Stasys, Sofija (iš viso $100); 
Gierštikienė Danutė; Butėnas Dalia; Balsienė 
Regina. A. (iš viso $120); Aleksonis Tadas; Strolia 
Faustas; Radas John; Pankienė Aldona. 

$10 Dučmanas Zenonas; Gedmintas V.; Juodvalkis 
Antanas; Juškaitis Geordge; Lopatauskas V.; 
Navikai E. D.; Mykolaitis H. Ch; Radzevičiūtė 
Elena. 

Lietuvos Partizanų globoa fondo valdyba 
nuoiirdžiausiai dėkoja aukotojama,paakyrusiems 
aukas Lietuvos partizanų šalpai. Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą mirusiu šeimoms. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 
2711 West 71 Str., Chicago DL 80629. 

mastu nei manoma keičia ir 
Lietuvos politines orientaci
jas. Pagaliau reikia turėti 
omenyje b vieną labai svarbų 
faktą — šiuo metu Lietuvoje 
yra nepaprastai daug žmonių, 
kurie dėl subjektyvių ar ob
jektyvių priežasčių ne itin pa
lankiai žiūri į dabartines Lie
tuvos dešiniąsias jėgas, ta
čiau jie gal net dar katego
riškiau ir nepalankiau žiūrė
tų į bet kokias socialdemok
ratų pastangas tempti Lietu
vą atgal, ir yra pakankamai 
faktų ir duomenų, kad tie 
žmonės itin ryžtingai tokioms 
pastangoms pasipriešintų. 
Juk lietuviai tikrai nėra ko
kia avinų banda, kaip kad 
kartais kalbama. 

* Nuo liepos 1 dienos 
įsigaliojo nauja pensijų mo
kėjimo dirbantiems pensinin
kams tvarka. Dirbantiems 
pensininkams, kurių alga ne
viršija vienos minimalios 
mėnesio algos (1 MMA arba 
430 litų) bus mokama visa 
pensįja. Pensininkams, per 
mėnesį uždirbantiems dau
giau nei 1 MMA, pensijos bus 
mokamos pagal dabar galio
jančią tvarką — gaunantiems 
iki 1.5 MMA pajamų (iki 650 
litų) bus mokama pagrindinė 
138 litų pensįja bei papildoma 
pensįjos dalis, ne didesnė kaip 
218 litų, o visi kiti, kurių paja
mos per mėnesį yra didesnės 
nei 1.5 MMA (650 litų), gaus 
tik pagrindinę pensiją. <BNS) 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

mm 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212WestCcrmjkRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oktss, Prefidtnl 

PmtmrnsMJ*m Cttafat tr Apytinkią (ittuiiami jkmgim Edp 93 Mttms. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
Vytauto Didžiojo šauliu 

rinktinė liepos 8 d., sekma
dieni, 12 vai. rengia vasaros 
gegužinę Saulių namuose. Bus 
įvairaus maisto, „laimės šuli
nys ir kitų įvairybių, linksmi
nant Kosto Ramanausko or
kestrui. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

Ateitininkų sendraugiu 
stovykla Dainavoje vyks 
š.m. liepos 22-29 d. Stovykloje, 
kaip ir kasmet, nuo pirmadie
nio iki šeštadienio rytais, nuo 
10 vai. vyks aktualios paskai
tos, kurių paklausyti kviečia
ma ir susidomėjusi visuome
nė. 

Atsiųsta pmntfnėtl 
„Technikos žodžio" (2001 

balandžio-birželio mėn.) žur
nale spausdinamas straipsnis 
apie Lietuvos inžinierių išeivi
jos spaudą, pateikiama 50 me
tų „Technikos žodžio* apžval
ga, rašoma apie AT JAS Čika
gos skyriaus veiklą 1978-2001 
metais, publikuojamas niekur 
nespausdintas prof. Vaclovo 
Biržiškos straipsnis apie lie
tuvi inžinierių ir poetą Prid-
rikį Gedkantą ir t.t. Žurnalo 
redaktorius - Vytautas Pesec-
kas, administracija: A. Braz
džiūnas, 7980 W. 127 St., Pa
los Park, IL 60464. 

LIETUVIŲ FONDO VALDYBOS POSĖDIS 

Keturi Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos mokiniai Pirmosios Komuni
jos dieną Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje: Robertą Petrauskaite, Karolina Sabaliauskaitė, Ieva Ambra-
zaitė, Paulius Melingis, kunigas Jaunius Kelpšas ir mokytoja Ramunė Ži
linskienė. 

PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS DIENA 

Kaip kiekvienos krikščioniš
kos šeimos nariai susirenka
me švęsti švenčių, kurios būna 
tokios svarbios ir reikšmingos, 
jog dažnai jas prisimename 
per visą savo gyvenimą. 

Pirmosios Komunijos dieną 
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje šventė keturi 
Kovo 11-osios lituanistinės 
mokyklėlės mokiniai. 

Jėzus, duodamas jiems Eu
charistiją, leido, žinoti, jog Jis 
visada bus su jais. Jis sustip
rino juos savo gyvybe ir mei
le. Dabar mes esame su Vieš
pačiu labai arti, mes dalina
mės Jo meile ir Jo gyvenimu. 
Esame su Juo susijungė! 

„«.-.. o Mokytoja 
Ramunė Žilinskienė 

* * * 
Pasaulio lietuviu centro 

gegužinė centro sodelyje ruo
šiama liepos 8 d., sekmadienį, 
12 vai. Bus skanaus maisto, 
gros S. Jagminienės „Tėviš
kės" liaudiškos muzikos kape
la, broliai Virginijus ir Eimon-
tas Švabai, vyks šokiai, žaidi
mai, laimėjimų traukimai. Į 
gegužinę kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Autobusas, sa 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. Pasiima-
mas ir švarkelis. Autobusą 
lydės y.s. Antanas Paužuolis. 

S v." Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė batų paskelbta pa
laimintąja. Mišios įvyks šį šeš
tadienį, liepos 7 d., 9:30 val.r. 
seselių motiniškajame name, 
2601 Wešt Marąuette Road 
Chicago. Mišias aukos kuni
gas Gary Graf, klebonas ii 
Holy Family East Site, Wau 
kegan, Illinois. 

mltaimml 
PUIKIOS ATOSTOGOS 

HAVAJUOSE! 
Rugpjūčio 17-23 d. 

Amerksan Travel Service 
ugauuug^kgfriy į Havajus. 
Registruotis telefonu 

706-433-3000. 
Kviesti Jolitą arba Ritą. 

Aktorius, dailininkas Jo
nas Kelečius, miręs liepos 4 
d., bus pašarvotas liepos 6 d., 
penktadienį, nuo 3 val.p.p. iki 
8 val.v. Petkaus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 
7l8t Str. Atsisveikinimas -
penktadienį, 7 val.v., laidotu
vės - liepos 7 d. Šv. Mišios už 
velionio sielą bus 9:30 val.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Laidotuvės -
privačios. 

Daiva K. Valaitis iš Evans-
ton, IL, „Draugui" siunčia 100 
dol. auką, už kurią nuošir
džiausiai dėkojame. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mi&iomis vyks liepos 7 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro Čikagoje. Pamaldų te
ma - padėka už Dievo dova
nojamas gėrybes. Visi nuošir
džiai kviečiami. 

Dar kartą skelbiame, jog 
ieškome, kas galėtų žinoti Li-
tos Lankos slapyvardžiu pasi
rašiusio rašytojo ar rašytojos 
knygos „Oi, neverk, Neringa" 
autorių. Žinios reikalingos 
„Lietuvių egzodo vaikų ir jau
nimo literatūros antologijai", 
leidžiamai Lietuvoje. Žinan
tys prašomi pranešti Stasei 
Petersonienei tel. 773-847-
1693. 

Santaros • Šviesos fede
racijos 48-tas suvažiavimas 
vyks rugsėjo 6 - 9 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

Režisierius Arvydas Ba
rysas šiuo metu filmuoja Pa
žaislio vienuolyną ir ruošia 
vaizdajuostę apie šių laikų Ni
dą. Filmai bus lietuvių, anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalbo
mis. Iki šiol režisierius A. Ba
rysas yra išleidęs šias vaizda
juostes: „Baltijos gintaras", 
„Lietuvos liaudies buities mu
ziejus" (Rumšiškės), „Lietu
viškas kalendorius" (liaudies 
papročiai) ir „Kuršių Nerįja" 
(taip pat keturiomis kalbo
mis). Filmajuostes greitai turė
tų įsigyti „Draugo" knygynė
lis. Režisierius žada išleisti ir 
daugiau filmų apie Lietuvos 
kultūros ir istorijos paveldą. 
Jo svajonė - sukurti juostas 
apie Nemuną - kryžiuočių ke
lią. 

Lietuvoje leidžiama rašy
tojo Konstantino Bajerčiaus, 
įžymaus rezistento, 1946 m. 
Alytaus kalėjime nukankinto 
politinio kalinio, raštų knyga. 
Redaktorius - prof. dr. Vincas 
Auryla. Visų tų, kas pažino K 
Bajerčių, redaktorius labai 
prašo skubiai atsiųsti savo 
prisiminimus šiuo adresu: 
Stasė Petersonienė, 2534 W. 
40 St, Chicago, IL 60632. At
siminimus skubiai perduo
sime redaktoriui. 

Po pavykusio visuotino Lie
tuvių fondo narių suvažiavimo 
valdyba pirmą posėdį sušaukė 
birželio 19 d. 

Pasaulio lietuvių centro po
sėdžių kambaryje pasidalino
me suvažiavimo nuotaikomis, 
svarstėme kitus rūpimus 
klausimus, kurių atsiranda 
vis daugiau ir daugiau. Posė
džiui vadovavo pirm. Povilas 
Kilius. Jo pranešimas apie su
važiavimą buvo trumpas: su
važiavimas praėjo gerai nusi
teikus, darbingai, neatsirado 
jokių trukdymų, buvo užbaig
tas numatytu programoje lai
ku. 

Po to buvo diskutuojama 
apie geros kopijavimo masinos 
įsigijimą, kuri sutaupytų daug 
laiko, dauginant pranešimus, 
skirtus nariams išsiuntinėti. 
Taip pat kalbėjome, kaip pa
greitinti namo pardavimą Ber
lyne, apie Miami lietuvių klu
bo palikimą, kuris yra valdy
bos žinioje ir nepriklauso LF 
pelno skirstymo komisijai. 
Valdyba paskirstymą vykdo 
pagal klubo nurodytus pagei
davimus. Nutarta šį reikalą 
palikti kitam posėdžiui. Sta
sys Baras iškėlė klausimą 
apie nuomos pakėlimą fondo 
ūkio nuomotojui Wisconsine, 
nes žemės vertė kyla, kartu 
kyla ir mokesčiai už nuosavy
bę. Į tai bus atkreiptas tinka
mas dėmesys. LF tarybos 
pirm. dr. A. Razma priminė 
nemalonų reikalą dėl duotos 
paramos Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos išleidimui. Š. 
Baras pažymėjo, kad Lietuvių 
fondas tam reikalui davė 
28,000 dol. sumą, bet išėju

sioje enciklopedijoje aukotojų 
lentelėje LF išvardintas kaip 
garbės rėmėjas — 3,000 dol. ir 
daugiau, bet nepažymėta 
28,000 dol. suma. MLF taryba 
ir valdyba prižadėjo tą klaidą 
atitaisyti per spaudą, bet tai 
bus tik vienkartinis pareiški
mas. Tai yra nedovanotina 
klaida. Tai yra gera pamoka, 
kad ateityje taip neįvyktų su 
kitais fondo paramos gavėjais. 

Alė Razmienė, fondo reikalų 
vedėja, pateikė tokius fondo 
statistinius duomenis: fondas 
turi 7,113 narius. Šiais metais 
įstojo 14 naujų narių. Gauta 
— 53,151 dol. įnašų. Nuo fon
do įsteigimo pradžios iki da
bar iš viso gauta įnašų-aukų 
— 10,658,195 dol. Buvo iškel
tas naujų narių verbavimo 
klausimas. Dr. J. Valaitis, 
garbės komiteto pirmininkas, 
informavo apie LF dr. A Raz
mos premijos komiteto dar
bus. 

LF golfo diena bus rugsėjo 
30 d. Old Oak County club, 
Orland Park, IL. Golfo žaidė
jai mielai kviečiami dalyvauti 
žaidynėse. Tiems, kurie nėra 
fondo nariai, bus gera proga 
tapti nariais. Apie tai plačiau 
bus skelbiama spaudoje. Tuo 
reikalu rūpinasi Vytas Vait
kus ir kiti valdybos nariai. 

Posėdžio pabaigoje Alė Raz
mienė šiek tiek paminėjo apie 
vieno asmens didelės sumos 
palikimą fondui, bet nuo pla
tesnio pranešimo susilaikyta 
tol, kol paaiškės galutiniai re
zultatai. Kitas posėdis bus 
rugpjūčio 14 d. Posėdis baigėsi 
visiems esant geros, pakilios 
nuotaikos. St. Džiugas 

DAINŲ IR PASAKOJIMŲ POPIETĖJE 
„SEKLYČIOJE" 

Vyresniųjų lietuvių centre 
„Seklyčioje" paskutinį mėnesio 
trečiadienį yra tradicija su
rengti dainų popietę su muzi
ku F. Strolia ir „laimės šuli
nį" po pietų. 

Šią birželio 27 dieną taip 
pat apsilankė kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, kuris atvy
ko iš Montrealio, Kanados ir 
Čikagoje pasiliks darbuotis tė
vų jėzuitų koplyčioje ir Jauni
mo centre kartu su kun. Juozu 
Vaišniu, SJ. Nors ir labai už
siėmęs, jis surado laiko ir 
kviečiamas atvyko susipažinti 
su .Seklyčios" lankytojais . 

Renginių vadovė Elena Siru
tienė pasveikino į šią trečia
dienio popietę susirinkusius 
svečius. Nors ir labai karšta ir 
drėgna diena pasitaikė, publi
kos buvo daug, nes šios dienos 
programa plati. 

Programos pradžioje pak
viestas svečias kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, papasakojo 
apie savo nueitą kelią nuo gi
mimo iki atvykimo į Čikagą. 
Tas kelias buvo labai ilgas ir 
sunkus. Sovietams okupavus 
Lietuvą kun. K Ambrasas bu
vo likęs Lietuvoje, mokėsi; vė
liau dėstė mokykloje, rašė 
straipsnius į „Kroniką", „Auš
rą", buvo nuolat persekioja
mas. Dievo pagalba, Marijos 
globa išvengė Sibiro. Susida
rius aplinkybėms išvyko į Len
kiją, vėliau į ItaUją, buvo nu
keliavęs į Filipinus, Afriką. 
Dirbo sielovados darbą Kana-

LIETUVIŲ TELKINIAI 
P H U A D E L P H I A , P A rašinėlį. Ten sukaupta visų 

mokinių mokslo metų kūryba. 
Taip pat buvo įteiktos 5 JAV 
LB Švietimo tarybos premijos 
konkursą laimėjusiems moki
niams. 

Abiturientės savo atsisveiki
nimo kalboje reiškė padėką 
tėvams, mokytojoms ir api
brėžė hgtuviškos mokyklos 
reikšmę jų gyvenime. Abitu
rientes sveikino mokyklos tė
vų komiteto vardu — V. Voler-
tas, LB apylinkės vardu — 
pirm. V. Bagdonavičius, ateiti
ninkų — dr. O. Šeštokienė, 
skautų — s. L. Bagdonavičie
nė ir sporto klubo vardu — L. 
Kučas. Visos buvo apdovano
tos dovanomis ir glėbiu rožių. 

Atėjo laikas ir man atsisvei-; 
kinti su lietuviška mokykla, 
kurioje mokytojavau 6 metus. 
Man buvo didelė patirtis ir 
džiaugsmas pažinti antrosios 
kartos lietuviukus. Kai kurių 
net tėvus mokiau ankstesniais 
metais. Turiu išreikšti pagar-

doje. Kun. K. Ambrasas mėgo 
keliauti, yra aplankęs daugelį 
kraštų, yra parašęs keletą 
knygų. Šiuo metu jis tvarkosi 
Jaunimo centre ir ruošiasi va
žiuoti į lietuvių skautų sto
vyklą dirbti su jaunimu. 

Po to dainavome dainas su 
muziku Faustu Strolia ir 
klausėmės jo paaiškinimų 
aidai", kuriame kiekvienas ra
lius ir apibūdinimo, ar tai 
yra kompozitoriaus, ar liaudies 
daina. Mes dainavome: „Šalia 
kelio vieškelėlio", „Pagailo an
telės",, „Atlėk, sakalėli", „Te
kėjo saulelė", „Oi žiba žibu
rėlis", „Saulutė tekėjo". Tie 
kiekvienos dainos paaiškini
mai tikrai įdomūs. 

Irena Valaitienė, ištremta į 
Sibirą būdama 13 metų, labai 
jausmingai padeklamavo savo 
kūrybos eiles ir pasakojimus 
iš tremties. Jos pirmas eilė
raštis buvo skirtas „Seklyčiai". 
Publika jos deklamavimą ir 
pasakojimą priėmė labai jaut
riai. 

Vėl dainavome: „Augo kieme 
klevelis", „Tau sesute puikios 
gėlės" ir t.t. 

Renginių vadovė Elena Siru
tienė dėkojo kun. K. Ambra
sui, SJ, muzikui F. Stroliai, J. 
Valaitienei ir visiems atvyku
siems į šį bendrą suėjimą tre
čiadienio popietėn. 

Po programos buvo pietūs ir 
vėliau — „laimės šulinys" su 
įdomiomis dovanomis. 

Laima Vaičiūnienė 

BAIGĖME MOKSLO 
METUS 

Paskutiniuoju metu „Drau
go" puslapiai mirga lituanisti
nių mokyklų nuotraukomis ir 
aprašymais. Džiugu tai maty
ti, nes čia mūsų lietuvių atža
lynas ir ateitis. 

Philadelphijos lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai gegužės 20 d. taip pat iš
kilmingai šventė mokslo metų 
užbaigimą. Tai buvo ne eilinis 
sekmadienis, kai mes įpratę 
eiti pamokas, bet džiaugsmo ir 
užpelnytų pagyrimų ir įverti
nimo diena. Po lietuviškų Mi
šių į parapijos salę rinkosi 
svečiai, tėvai ir artimieji. O 
mokiniai ir mokytojos užėmė 
vietas salės priekyje. Tarp jų 
sėdėjo trys mokinės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Tai — abiturientės: Lina Ma-
ciūnaitė, Gaja Stirbytė ir Vili
ja Viliamaitė. Susikaupusios, 
rimtos, laukė programos pra
džios — pagaliau jų ilgai lauk
ta diena atėjo. 

Pasveikinau visus susirin
kusius mokyklos vardu ir pa
sidžiaugiau, kad gausus daly
vių būrys rodo susidomėjimą 
lituanistinės mokyklos darbu. 
Po to, kaip jau čia tapo tradici
ja, pakviečiau abiturienčių 
mamytes apjuosti dukras tau
tinėmis juostomis. Įteikdama 
joms 8-rių metų baigimo pažy
mėjimus, gyriau jų darbštu
mą, lietuviškumą ir draugiš
kumą. Susitikome 6-tame sky
riuje ir per dvejus paskutinius 
metus išėjome ne tik visą Lie
tuvos istoriją, bet palietėme 
daug svarbių įvykių ir dabar
tinės Lietuvos padėtį. 

Po to programą vedė Rai
monda Rukšienė, iškviesdama 
skyrių mokytojas, kurios savo 
mokiniams įteikė pažymėji
mus. Prie pažymėjimo moki
niai gavo ir laikraštėlį „Vaikų 
aidai"-^mriame kiekvienas ra
do savo sukurtą piešinėlį ar 

bą ir padėką mokinių tėvams, 
kad taip lietuviškai auklėja 
vaikus. Tokios šeimos, kuriose 
lietuvių kalba, tradicijos ir įsi
pareigojimai yra įgyvendina
mi, yra lietuvybės stiprybė. 

Mokyklos vedėjos pareigas 
perimti pakviečiau mok. Rai
mondą Rukšienę. Su rožių 
puokšte, su pasitikėjimu ir 
džiaugsmu, linkėdama jai sėk
mės, perdaviau mokyklos vai
rą. 

Programos pabaigoje darže
lio mokiniai padainavo „Iš
bėgs, išbėgs pelė iš miško", o 
pirmo ir antro skyriaus moki
nės — „Mano lėlė". Mokyklos 
choras, kurį paruošė Violeta 
Razgaitienė, sudainavo „Vaba
liukų dainą" ir „Ąžuolai ža
liuos". 

JAV LB Švietimo tarybos 
padėką ir linkėjimus, net su 
laurų vainiku, man įteikė Te
resė Gečienė. Mokyklos tėvų 
komitetui, bendruomenei, mo
kinių tėvams ir mokytojoms 
tariu ačiū už gražų bendradar
biavimą ir šiltas išleistuves. 

Danutė Surdėnienė 

Pasikeitė Philadelphijos Vinco Krėvės vardo lituanistinės mokyklos vedė
jos. Iš k.: naujoji vedėja Raimonda Rukšienė ir šešetą metų mokyklai va
dovavusi Danute Surdėnienė 

Philadelphijos Vinco Krėvės vardo lituanistinę mokyklą šįmet baigusios Iš k.: Vilija Viliamaitė. Lina Maciu-
naitė ir Gaja Stirbytė. 

Philadelphijos lituanistinės mokyklos mokinių choras dainuoja 2001 mokslo metų pabaigtuvių šventėje. 


