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Ignalinos elektrinės uždarymas
— visos Europos problema
Vilnius, liepos 19 d. (BNS)
— Ignalinos atominės elektri
nės uždarymas (IAE) yra ne
tik Lietuvos, bet ir visos Euro
pos problema, ir Europos Są
junga (ES) turėtų pademonst
ruoti solidarumą ją spren
džiant, spaudos konferencijoje
pareiškė už regioninę politiką
atsakingas Europos Komisijos
(EK) narys Michel Barnier.
Ketvirtadienį pradėjęs dvie
jų dienų vizitą Lietuvoje, M.
Barnier susitiko su prezidentu
Valdu Adamkumi ir finansų
ministre Dalia Grybauskaite
bei pietavo su premjeru Algir
du Brazausku, užsienio reika
lų ministru Antanu Valioniu
ir Lietuvos vyriausiuoju ES
derybininku Petru Auštrevičiumi.
Spaudos konferencijoje M.
Barnier priminė, kad ES jau
skyrė 168 mln. eurų Ignalinos
atominės elektrinės I bloko
uždarymo darbams finansuoti.
Pasak M. Barnier, Europa
turi dalyvauti IAE uždarymo
projekte iki pat jo pabaigos.
Kaip žinoma, Lietuva yra
įsipareigojusi uždaryti pirmąjį
IAE bloką iki 2005 m., o 2004
m. priimti sprendimą dėl an

Šiuo metu Lietuva iš įvairių Vilniuje praūžusi vėtra nepagailėjo ir šimtamečiu medžių.
ES fondų per metus gauna
apie 125 mln. eurų, o valsty
bei tapus ES nare, pasak D.
Grybauskaitės, pagalba turėtų
Antalieptės
Bukonių kaimo seniūnas, vie
siekti ne mažiau kaip 4 mlrd.
hidroelektrinėje
—
nam bukomškiui vėtra nunešė
litų, įskaitant maždaug 1
ekologinis
incidentas
namo stogą, kapinėse išvartyti
mlrd. litų finansavimą iŠ Lie
tuvos.
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) paminklai. Kaip sakė Kauno
elektros tinklų Jonavos sky
Tiek M. Barnier, tiek D. — Įvykus incidentui Anta
riaus
viršininkas, audra nu
Grybauskaitė pabrėžė, kad ES lieptės hidroelektrinėje Za
traukė
daug aukštos įtampos
pagalbos Lietuvai dydis labai rasų rajone, į Šventosios upę
laidų
ir
todėl atsijungė 108
priklausys nuo sugebėjimo pateko teršalai. Kaip sakė An
elektros
transformatorinės
elektrinę naudo
tinkamai parengti projektus ir talieptės
pastotės.
Be
elektros liko 19
jančios uždarosios akcinės
įsisavinti teikiamą pagalbą.
kaimų.
bendrovės (UAB) ^Ekoelektra"
direktorius Lionginas Kairys,
Nafta | Neri pateko iš
į upę pateko nedidelis kiekis
„StatoiT degalinės
tepalų, kurie sudarė ploną
plėvelę ant vandens.
Vilniaus regiono aplinkos
Pasak L. Kairio, elektrinė apsaugos departamento ir
* Rusijos teismas nuteisė je trūkus vienam plieninių Jungtinio tyynų centro labo
Lietuvos pilieti Deivį Valut- vamzdžių, kuriuo iš 30 metrų ratorijos patvirtino, kad į Nerį
kevičių 14 metų kalėti už da aukščio teka vanduo, buvo Vilniuje naftos produktai pa
lyvavimą „čečėnų separatistų" užlietos mašinų skyriaus pa teko iŠ Kareivių gatvėje esan
kovos veiksmuose prieš fede galbinės patalpos. Jose buvo čios degalinės jStatoiP, kur
ralinės pajėgas, pranešė Rusi sandėliuojamos įvairios tepa antradienį ps pietų bendrovė
jos televizija NTV. NTV tre lais suteptos atsarginės dalys. „Fegda" atliko degalinės įren
čiadienio vakarą savo repor
Bendrovės vadovo nuomone, ginių valymą. Į Nerį pateko
taže iš tardymo izoliatoriaus avarija įvyko dėl vamzdžio apie 100 kilogramų naftos pro
Vladikaukaze parodė D. Va- korozijos dar prieš keturis duktų. Antradienį po pietų
lutkevičių, kuris, kalbėdama dešimtmečius
pastatytoje šioje degaliiėje bendrovės
sis su žurnalistais, neneigė elektrinėje. Pasak L. Kairio, „Fegda" darbuotojai valė de
priklausęs Ičkerijos kovotojų ironiška tai, kad rugpjūčio 1 d. galinės įrenginius. Degalinės
daliniams. Pasak televizijos, Antalieptės HE buvo planuo įrenginiuose paprastai
bū
D. Valutkevičius yra Čečėnijos jama uždaryti remontui, ke na susikaupt tepalų. Tačiau
ginkluotųjų pajėgų kadrinis tinama sumontuoti naujus ita „Fegdos" atstovai savo kaltę
karmininkas. Čečėnijoje jis liškus įrenginius.
neigė.
priėmė islamą.
(BNS)
JStatoil" degalinė nebus
* Lietuvos Užsienio rei
baudžiama
ui gamtos teršimą,
Vėtra siautė Jonavos
kalu ministerija stebisi, ko
nes
ji
samdė
kitą firmą, kuri
apskrityje
dėl Rusijos žiniasklaida prisi
buvo
įsipareigojusi
tvarkingai
Trečiadienį po pietų Jona
minė kelerių metų senumo is voje šėlusi vėtra vartė me atlikti įrenginių valymo dar
toriją, kurioje Lietuvos pilietis džius, nutraukė elektros lai bus.
kaltinamas dalyvavimu Čečė dus. Gausiai lyjant, centrinė
Nuostolis gamtai kol kas ne
nijos konflikte, bei dar kartą bei kai kurios kitos miesto nustatytas, tačiau manoma,
pakartojo, jog Lietuvos valsty gatvės buvo apsemtos. Dauge kad jis sieki kelias dešimtis
bė nedalyvauja jokiame gink lis vairuotojų buvo priversti tūkstančių litų. 1 lašas naftos
luotame konflikte. Kaip sakė sustoti, nes pravažiuoti buvo produktų užteršia 20 kvadra
URM Informacijos ir kultūros neįmanoma. Daugelyje vietų tinių metrų vandens telkinio
departamento direktorius Pet nutrūko bevielio internete ry ploto.
ras Zapolskas, „visiškai ne šys.
aišku, kam sena byla yra iš
Audra neaplenkė ir
Pirminiais duomenimis, dėl
naujo eskaluojama žiniasklai- apie pusvalandį šėlusios aud
sostinės
doje". Jo teigimu, oficiali iš ros žmonės nenukentėjo.
Pasak Vilniaus savivaldybės
Rūdijos Teisingumo ministeri
Kaip sakė bendrovės „Jona pranešimo, trečiadienio va
jos gauta informacija neįrodo, vos paslaugos" direktorius karą per Vilnių praūžusi aud
kad nuo 1997 m. kalintis ir Bronislavas Liutkus, mieste ra pridarė daug nemalonumų
1999 m. nuteistas Lietuvos pi išversta maždaug 60 jaunų ir miestui: ant važiuojamosios
lietis Deivis Valutkevičius da senų medžių, kai kur sugadin dalies išversta apie 50 me
lyvavo karo veiksmuose Čečė tos gatvių apšvietimo linijos. džių. Daugiausia medžių buvo
nijoje.
(BNS) Krušos metu krintantys ledo privartyta Naujojoje Vilnioje.
* Buvęs pirmasis Lietu gabaliukai kai kuriems jona
Per audrą žmonių aukų ne
vos garbės konsulas Lenki viškiams išdaužė namų bei buvo, nukentėjo tik transporto
joje Jacek Debski, kurį kovo automobilių langus.
priemonės — virstantis medis
mėnesį Varšuvoje nušovė kol
prispaudė
troleibusą Žirmū
Kaip sakė Jonavos rajono,
kas nenustatytas užpuolikas,
nuose, vairuotoja Nemenčinės
galvą padėjo dėl 1 mln. JAV policijai nepavyko išaiškinti, plente atsitrenkė į nuvirtusi
dolerių. Dar nebaigto tyrimo iš kur J. Debski, kurį laiką medį. Pučkorių gyvenvietėje
metu buvo nustatyta, jog ėjęs Lenkijos sporto ministro virsdamas medis nutraukė
nužudyti J. Debski liepė Len pareigas, gavo tokią didelę pi elektros tinklų liniją.
kijos mafijos patikėtinis Aus nigų sumą. Neatmetama gali
trijoje Jeremiasz B., labiau mybė, kad šiuos pinigus jam
„Klaipėdos vanduo"
žinomas pravarde Baranina. davė Lenkijos sporto klubai,
mokės 30,000 litu baudą
Lenkų ir austrų policijai pavy tikėjęsi nemažų palūkanų.
Klaipėdos aplinkos apsaugos
ko nustatyti, jog buvęs Lietu Manoma, kad „Baranina" pini agentūra paskyrė
beveik
vos garbės konsulas pareika gus investavo į nešvarų verslą 30,000 litų baudą bendrovei
lavo, kad „Baranina" jam ir nė neketino jų grąžinti, tad „Klaipėdos vanduo" dėl avari
grąžintų paskolintus 1 mln. įkyraus skolintojo pašalinimas jos nuotekų sistemoje už gam
JAV dolerių, tačiau vietoj sko jam buvusi vienintelė išeitis. tai padarytą žalą ir į Kuršių
los gavo kulką į galvą. Iki šiol
marias išlietas nevalytas nuo(BNS)

L~jTėvynėje pasižvalgius
* Susipažinti su naujo
sios vyriausybės darbu ir
jos veiklos gairėmis trečiadie
nio vakare pas premjerą Al
girdą Brazauską buvo atvykęs
konservatorių vadovas, Seimo
narys Vytautas Landsbergis.
Porą valandų trukęs pokalbis
vyko V. Landsbergio pasiū
lymu. „A. Brazauskas — tai
žmogus, nuo kurio priklausys
sprendimai dėl Lietuvos stra
teginių tikslų realizavimo.
Matau, kad jo užimama pozici
ja yra teigiama", po susitikimo
gerų žodžių negailėjo konser
vatorių vadovas. V. Landsber
gis pažymėjo, jog pasikalbėjęs
su A. Brazausku, susidarė
įspūd), kad premjerui daryti
įtakos oligarchai iš Rusijos ne
galės: „O jei ir bus tokia įta
ka, nemanau, kad jis vėliau
nesugebėtų jos išvengti''.
(LR.

E1U)

* J a u U t ą savaite Libe
ralų sąjunga turėtu galuti
nai nutarti, kaip prastumti į
Seimą šiuo metu be darbo
esantį partijos vicepirmininką
Eugenijų Gentvilą. Teigiama,
kad jo naudai savo įgaliojimo
gali atsisakyti Jonas Cekuolis.
Vakar du iš penkių liberalų
patvirtino esą pasirengę už
leisti savo vietą E. Gentvilui.
<LŽ,Htt)

* Kelios dešimtys Utenos
rajono Leliūnų seniūnijos
vaikų neišlaikė religinių žinių
egzamino ir pateko į 38 metų
klebono Kosto Balsio nemalo
nę. Pripažinęs, kad visas bū
rys Leliūnų ir Pakalnių para
pijose gyvenančių vaikų dar
nėra pasirengę Pirmosios komunijos sakramentui, kunigas
nusprendė jį teikti tik kitais
metais.
CLR, EH»)
* Kai Arvydas Sabonis sa
ko Mae", reiškia — ne: Krep
šininkas dar sykį pareiškė nežaisiąs Lietuvos rinktinėje.
Portlando „Trail Blazers" ko
mandoje pastaruosius šešerius
metus žaidęs vidurio puolėjas
Arvydas Sabonis trečiadienį
dar kartą viešai pareiškė, kad
Lietuvos rinktinei daugiau nebeatstovaus.
<KD. F.IUI

(Remiantis BNS. Reuter, DPA. AP, Interf *x, ITAR-TASS,
BeUPAN. R1A ir ELTA žinių agentūrų prmnetoms)

trojo bloko uždarymo. EK pa
reigūnų nuomone, antrasis
elektrinės blokas turėtų būti
uždarytas iki 2009 metų.
„Tai nereiškia, kad ES fi
nansuos Ignalinos elektrinės
uždarymą 100 proc., tačiau
būtų natūralu, jei dalyvautų
sprendžiant ekologines, regio
nines, energetikos, kitas prob
lemas, susijusias su elektri
nės darbo nutraukimu", sakė
M. Barnier. Jo teigimu, Lietu
va, sugebėjusi įrodyti,,, kad
IAE uždarymas yra ne vieti
nis, o europinis projektas, gali
tikėtis didesnės pagalbos iš
ES nei yra numatyta.

Nurimus politinėms'audroms,
Lietuvą krečia gamtos nelaimės

Vladinuro Guleviciaus < Eita I nuotr.

tekąs.
Bendrove „Klaipėdos van
duo" vadovybė sutinka su ap
linkosaugininkų avarįjos ir
žalos gamtai išvadomis, todėl
neabejojama, kad bendrovė
baudas sumokės.
Praėjusį pirmadienį apie vi
durnaktį netoli Klaipėdos, ties
Rimkų
gyvenviete,
trūko
vamzdis, kuriuo iš perpumpa
vimo stoties fekalinis vanduo
teka į už Klaipėdos esančius
vandens valymo įrenginius.
Įvykus avarijai, miesto nutek
amieji vandenys buvo renka
mi nesvaraus vandens talpoje
ir jiems persipildžius, nuote
kos išleistos į marias.
Dėl avarijos Klaipėdos kana
lizacinių vandenų sistemoje
praėjusią savaitę į Kuršių
marias pateko 116,000 kubi
nių metrų miesto nevalytų
nuotekų.
Aplinkosaugininkų teigimu,
į marias išsiliejęs kiekis nėra
didelis ir ypatingai didelės ža
los neturėtų padaryti. Aplin
kosaugininkai nemano, kad
nevalytos nuotekos pasiekė
Klaipėdos paplūdimus, nes
nuotekų koncentracija vande
nyje nebuvo didelė.
* Vilniaus savivaldybės
civilinės saugos tarnybai
gresia pertvarka dėl neveiklu
mo per pastarąją ekologinę ne
laimę, Vilniuje į Nerį išsiliejus
teršalams. Pareigūnai su šio
įvykio pasekmėmis kovojo be
veik 2 paras. Vilniaus meras
Artūras Zuokas sakė, jog to
kių nelaimių atveju Vilniaus
miesto savivaldybės civilinės
saugos tarnyba turi organi
zuoti skirtingų tarnybų darbą.
„Tačiau jos dalyvavimas buvo
labai prastas — ji paprasčiau
siai neatvyko į įvykio vietą",
sakė A. Zuokas, kuris pats ne
laimės naktį buvo įvykio vie
toje.
(BNS)
* Pabradėje esanti Užsie
niečiu registracijos centrą
jau galima vaidinti čečėnų na
mais, nes ten šiuo metu gyve
na tik keli ne čečėnų tautybės
pabėgėliai. Rusijos pilietybę
turintys piliečiai,atvykę į Lie
tuvą, reikalauja pinigų, didelių
patogumų, prieglobsčio, o to
negavę, dažniausiai grįžta
namo. Jie suvokia, kad Lietu
vos politikų sukurta legenda
apie valstybės paramą Če
čėnijai tėra graži pasaka.
(KD. Elta)

* Vilniaus mero Artūro
Zuoko valdoma bendrovė
3 N A Grupė" yra 99 metams
išsinuomavusi daugiau nei
10,000 kvadratinių metrų plo
to žemės sklypą Gedimino kal
no papėdėje.
(LA. Eha)
Sutnimpinimai: K — „Klaipėda", KD —
..Kauno diena". LA — „Lietuvos aidas".
LR — „Lietuvos rytas", LŽ — „Lietuvos
Žinios". R — „Respublika"

, J e r u z a l ė . Izraelis ketvirtadienį pakartojo nepritariąs tarptau
tinių stebėtojų atsiuntimui j Vidurio Rytus, kur jie prižiūrėtų tai
kos procesą tarp Izraelio ir palestiniečių, nors „Didžiojo aštuone
to" (G-8) užsienio reikalų ministrai ketvirtadienį iš principo tam
pritarė. „Kaip ne kartą sakė ministras pirmininkas Anei Aharon,
Izraelis yra priešiškai nusiteikęs prieš stebėtojų, kurių reikalauja
palestiniečiai, tikėdamiesi internacionalizuoti konfliktą, atsiunti
mą", sakė aukštas pareigūnas, prašęs neskelbti pavardės. Susiti
kimo Romoje metu G-8 užsienio reikalų ministrai iš principo pri
tarė tarptautinių stebėtojų atsiuntimui į Vidurio Rytus po jau 10
mėnesių šiame regione trunkančio smurto. Didžiosios Britanijos,
Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Japonijos, Italijos, Rusijos ir
JAV ministrų priimtame pareiškime sakoma: „Mes manome, kad
šiomis aplinkybėmis trečios šalies stebėtojai, kuriuos priimtų abi
(konflikte dalyvaujančios) valstybės, patarnautų jų interesams,
padėdami įgyvendinti rekomendacijas, kurias anksčiau pateikė
buvusio JAV senatoriaus George Mitchell vadovaujama komisija".
Šio pareiškimo priėmimas buvo pirmas kartas, kai JAV iš principo
sutiko su tarptautinių stebėtojų nusiuntimu, kurio reikalauja pa
lestiniečių prezidentas Yasser Arafat.
V a š i n g t o n a s . JAV objektams Arabijos pusiasalyje gresia tero
ristų išpuoliai, trečiadienį įspėjo JAV Valstybės departamentas.
„Jungtinių Valstijų vyriausybė turi patikimų duomenų, kad tam
tikri asmenys planuoja teroro akcijas prieš JAV interesus Arabijos
pusiasalyje", sakoma Valstybės departamento pareiškime. JAV at
stovai atsisakė pranešti, iš kur gauta ši informacija ir kas yra joje
minimi įtariami teroristai, tačiau tvirtino, kad į šią grėsmę reikia
žiūrėti rimtai. Dokumente sakoma, kad parengtis šiame regione
esančiuose JAV objektuose galios iki spalio 17 dienos.
Haga. Buvusio Jugoslavijos prezidento Slobodan Miloševič žmo
na ketvirtadienį atvyko į Hagą, kad čia įsikūrusio Tarptautinio
tribunolo izoliatoriuje aplankytų savo netikėtai Belgrado išduotą
vyrą, kuris yra kaltinamas sunkiais karo nusikaltimais. Mirjana
Markovič, dėl savo įtakos vyrui Serbijoje praminta „Ledi Makbet",
iš Belgrado atskrido į Amsterdamo oro uostą ir netrukus išvyko į
Jungtinių Tautų tardymo izoliatorių, kuriame buvęs vienvaldis
Jugoslavijos prezidentas laukia teismo. Daugelis mano, kad 59
metų Mirjana, kuri pati yra įtakinga politikė, turėjo didelę ar net
lemiamą reikšmę vyro karjerai. Už.viešą pritarimą kairiajai ideo
logijai ir polinkį į misticizmą tėvynėje ją daug kas pagiežingai va
dino „Raudonąja ragana". Buvęs Jugoslavijos prezidentas, kurį M.
Markovič neseniai Kroatijos dienraščiui duotame interviu apibū
dino kaip „supratingą ir mielą" žmogų, yra kaltinamas dėl keturių
itin sunkių nusikaltimų, tarp jų ir nusikaltimų žmoniškumui.
Šiuos nusikaltimus, Tribunolo kaltintojų teigimu, jis padarė per
1998-1999 m. vykusias etninių Kosovo albanų žudynes ir jų išva
rymą iš šios Serbijos provincijos.
Minskas. Baltarusijoje „kuo puikiausiai" vertinami tarpusavio
santykiai su Kinija, pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka Minske per susitikimą su Kinijos Liaudies Respubli
kos prezidentu Jiang Zemin. Pasak A. Lukašenka, „kad ir kokie
būtų laikai Baltarusijoje, abiejų valstybių draugystė tęsis am
žiais". Baltarusijoje labai gerai vertinama J ū s ų nesavanaudiška
parama Baltarusijai visais klausimais", prisipažino prezidentas.
Pasak Kinijos vadovo, per ne kartą įvykusius susitikimus „mes ta
pome draugai". Atvykęs į Baltarusiją „aš pajutau labai nuošir
džius jausmus Kinijos liaudžiai", pažymėjo J. Zemin.
K a t h m a n d u . Smarkiai kritikuojamas Nepalo premjeras Girija
Prasad Koralą ketvirtadienį atsistatydino, pareiškęs, kad šiam
žingsniui jį pastūmėjo aktyvėjančio maoistų sukilimo vastybėje
sukelta krizė. 78 metų G. Koirala buvo kritikuojamas, kad iš kar
to nepranešė tautai apie karaliaus Birendros ir kitų aštuonių ka
rališkosios šeimos narių nužudymą, kurį birželio 1 d. šeimos su
sibūrimo metu įvykdė neblaivus sosto paveldėtojas princas
Dipendra.
V a š i n g t o n a s . JAV gavo iš perbėgėlių iš Baltarusijos „pasitikė
jimo vertų patvirtinimų", kad Baltarusijoje yra „mirties eskadro
nas", susidorojantis su prezidento Aleksandr Lukašenka prieši
ninkais, pareiškė antradienį Valstybės departamento atstovas
Charles Hunter, pasakodamas žurnalistams apie pabėgusių į JAV
buvusių Baltarusijos prokuratūros darbuotojų Dmitrij Petruškevič
ir Oleg Sluček paskelbtus faktus. Pasak jų, „mirties eskadronui"
tenka atsakomybė už maždaug 30 nužudymų. „Tai dar kartą pa
tvirtina ankstesnius kaltinimus, kad režimas susijęs su šių žmo
nių dingimu. Mes į tai reaguojame rimtai", sakė Valstybės depar
tamento atstovas.
N e w Y o r k o varžytinėse daugiau kaip už 170,000 dolerių buvo
parduotas dokumentas, laikomas pirmojo į kosmosą pakilusio
žmogaus, sovietinio kosmonauto Jurij Gagarin dienoraščiu. Sako
ma, kad atspausdintame rankraštyje yra Gagarin radijo pokalbių
su skrydžių valdymo centru istorinio 1962 m. balandžio 12 d.
skrydžio metu įrašas. Kosmonautas pasirašė šį dokumentą pra
ėjus 3 dienoms po skrydžio. Jame Gagarin, kuriam tuo metu buvo
27 metai, pasakoja apie tai, kokie buvo pirmojo žmogaus, pažvel
gusio į Žemę iš kosmoso, įspūdžiai. Rankraštį pirko nežinomas
amerikietis, per Christie kosminių relikvijų aukcioną New Yorke
pranešęs savo pasiūlymą telefonu. Gagarin našlė Valentina Mask
vos radijui pasakė, kad parduotas dokumentas geriausiu atveju
tėra kopija, nes originalas, kuris yra saugomas Maskvos archyve,
nebus niekuomet parduotas. „Šeimai šių dokumentų niekas nie
kada nerodė", sakė ji. „I tokį arKALENDORIUS
chyvą gali patekti tik specialius
leidimus turintys žmonės". Ru
Liepos 20 d.: Alvydas, Aurelijus,
sijos laikraštis paskelbė prielai Česlovas, Elijas, Jeronimas, Visman
dą, kad New Yorke parduotojo tas.
Liepos 21 d.: šv. Laurynas ii
dokumento pardavėjas gali būti
Brindisi; Danielius, Laso ta. Liongi
Kubos diktatorius Fidel Kastro. nas, Prakaeda, Rimvydas, Rimvyde.

DRAUGAS, 2001 m. liepos 20 d., penktadienis

v. Clevelando „Žaibas II" prieš
„Lituanica" (dikvalif.), 5 v. Či
kagos „Neris", 6 v. Hamiltono
„Kovas II", 7 v. Toronto „Auš
ra", 8 v. Hamiltono „Kovas I",
9 v. Toronto „Vytis", 10 v. To
ronto „Gintaras", 11 v. Mississauga „Anapilis" ir 12 v. Baltimorės „LAK".
J a u n i u A klasės krepši
nyje varžėsi 4 komandos: Či
Redaktorė Irena Regienė
kagos „Lituanica", Hamiltono
„KovasYToronto „Vytis" ir To
ronto „Aušra P ir „IF. Pirmąją
vietą laimėjo jungtinė koman
da — Toronto „Vytis" ir Ha
miltono „Kovas" prieš Čikagos
Minėjimas, Žaidynės — 2001 liepos 4-8 dienomis Toronte „Lituanica" pasekme 67:55.
Mergaičių A klasės k r e p 
FASK-ŠALFASS varžybinės veda mus prie Tautos ištakų, šinyje varžėsi 3 komandos.
veiklos pradžia yra žymima mūsų dvasinių šaknų..."
Baigmėje, Toronto „Vytis" lai
Kalbėjo išeivijos lietuvių mėjusi prieš Toronto „Aušrą"
1951-ųjų metų data. Tada, To
ronto mieste, Kanadoje, įvyko vyskupas Paulius Baltakis, 73:31 užėmė I vietą. Trečioje
pirmosios lietuvių, naujų atei OFM, savo laiku tampriai su liko Hamiltono „Kovas".
vių Šiaurės Amerikoje besiku sijęs su Toronto sporto klubo
Moterų krepšinio klasėje
riančių sporto klubų pirme „Aušra" augimo laikotarpiu. dalyvavo Toronto „Vytis", To
nybės, įžanga į Šią veiklą Taip pat dirbęs torontiškėje ronto „Aušra" ir Hamiltono
skaitoma 1947 m. lapkričio 29 ŠALFASS c. valdyboje vicepir „Kovas". Pirmoji vieta iškovo
d. Augsburgo suvažiavimas. mininko pareigose. Vyskupas ta vytdečių...
Jame buvo padarytas, tuo me Paulius linkėjo dabartiniams
Tinklinis. Dalyvavo LA Či
tu dar Vokietijoje gyvenančių vadovams nebepavargtį^ o tęs
kagos „Sūkurys", Detroito
karo pabėgėlių, susikūrusių ti tą svarbią misiją su mūsų
„Kovas", Clevelando „Žaibas", Australijos lietuvių s p o r t o darbuotojas i r ž u r n a l i s t a s A n t a n a s L a u k a i t i s
sporto klubų atstovų nutari jaunimu.
Toronto „Aušra", Mississauga pirmajam lietuviui N B A žaidėjui Š a r ū n u i Marciulioniui 1991 m. Vilniuje
mas (steigti Fizinio auklėjimo
Kunigas Edis Putrimas, „Anapilis". 1 v. „Sūkurys"
įteikė didžiulį trofėjų. N u o t r a u k a iš Ed. Šulaičio archyvo.
ir sporto komitetą — FASK, PLB vicepirmininkas, perskai
25:21 prieš „Žaibą", 3 v. „Auš
kurio pagrindinis rūpestis bū tė Pasaulio Lietuvių Bendruo
ra" 25:21 prieš „Anapilį". Vyrų
tų vienyti sportinę veiklą ir menės pirmininko Vytauto
klasėje: 1 v. „Žaibas" 25:8
koordinuoti jos plėtojimąsi.
Kamanto sveikinimą, kuriame prieš „Sūkurį". 3 v. „Aušra"
Kaip tik šiuo metu ir minė išreikšta jautri mintis šios su 25:10, 25:8 prieš Detroito
Sportu besidomintieji mūsų
Čia reikia pasakyti, kad A
jome FASK, vėliau (1965) or kakties proga... Gauti sveiki „Kovą" ir Baltimorės „LAK*.
tautiečiai
gerai
žino
apie
Laukaitis
trumpai informuo
ganizacijos vardą pakeitus į nimai iš Kūno kultūros ir
Stalo tenisas. Vyrų vieneto Australijoje gyvenantį sporto davo apie Sidnėjaus olimpia
SALFASS (Šiaurės Amerikos sporto departamento prie Lie varžybose I v. Petras SevelkoLietuvių fizinio auklėjimo ir tuvos vyriausybės direkto vas, II v. Aidis Balyta, 3 v. Al veikėją ir sporto žurnalistą dą ir šių eilučių autorių, kai
Antaną Laukaitį. Jis anksčiau šis telefonu jam paskambin
sporto sąjungą), sėkmingos riaus, olimpiečio Rimo Kurti gimantas Nevulis.
dažnokai ir „Draugui" apie davo iš Čikagos ir tas žinias
sportinės veiklos už gimtojo naičio, taip pat, Lietuvos tau
Moterų vienetas, I v. Birutė sportą parašydavo, o dabar naudodavome „Draugui" ir
krašto ribų penkiasdešimt tinio olimpinio komiteto prezi Plučaitė, II v. Eglė Sidabrienė,
pasitenkina Australijoje išei „Margučio" radijo programai.
metį. Šių, 2001-ųjų ŠALFASS- dento Artūro Poviliūno, kur III v. Aldona Plučaitė.
nančia lietuvių spauda. Kar Tik dėl didžiulio laiko skir
gos Metinių žaidynių metu ir pastarasis savąjį sveikinimą
Mišrus dvejetas, I v. E. Si tais jo informacijų sportine tumo ne visada buvo galima
įvyko tos, tradicine eigą įgavu baigė išvardindamas, apdova dabrienė — p. Sevelkovas, I I
sios, jau 51-osios Metinės žai notų asmenų už indėlį išeivi v. B. Plučaitė — A. Nevulis, tematika galima pamatyti Vil suvokti, kada A. Laukaitis
dynės, kartu ir sukakties pa jos lietuvių sportui, du sąra m v. A. Plučaitė — A. Balyta niuje išeinančiame „Sporto" nemiega.
laikraštyje.
Šis sporto entuziastas iš
šus: Apdovanojimai Olimpi
minėjimas.
Vyrų dvejetas, I v. P. Sevel
Kaip atsimename, A Lau Australijos yra buvęs to kraš
ŠALFASS-gos centro valdy nėmis Žvaigždėmis — Valdas kovas — L. Sevelkovas, II v.
bos pavedimu jubiliejine šven- Adamkus, Algirdas Bielskus, A Nevulis — A. Balyta. Var kaitis buvo Lietuvos sportinės to lietuvių sporto delegacijų
delegacijos Masė olimpinėse vadovu visose Pasaulio lietu
te vykdė Toronto sporto klu Rimas Dirvoms, Vytautas žybas vedė Jonas Nešukaitis.
žaidynėse \ustralijoje. J i s vių sporto žaidynėse. Jį teko
bas „Aušra". Organizaciniam Grybauskas, Pranas Gvildys,
Šachmatai: Pranas Vilkelis kartu su Lietuvos
garbės sutikti pirmosiose tokiose žai
komitetui vadovavo Alvydas Sigitas Krasauskas, Audrius — J. Chrolavičius ir V. Nasvykonsulu
Australijoje
Viktoru
dynėse Toronto mieste, tada
Saplys, Žaidynių komitetui — Šileika. Tarptautinio olimpi tis, R. Alderdice, Staknys...
Šliteriu datg pasidarbavo, — Čikagoje, o Lietuvai atga
Rimas Miečius („Aušros" klu nio komiteto diplomais — Ri
Apie varžybinės pasekmes:
bo pirmininkas). Varžybos vy mas Kuliavas, Mindaugas Lauko tenisas, Kėgliavimas, kad Lietuvos sportininkai ta vus nepriklausomybę, 1991ko aštuoniose sporto šakose: Leknickas, Rimas Miečius, Jo Golfas, Šaudymas informacija me kengūrų krašte jaustųsi siais Vilniuje. Taip pat su juo
kaip namuose.
teko bendrauti ir kitų Lietu
krepšinyje (vyrų A ir B, jaunių nas Nešukaitis, Algis Rugie bus pateikta vėliau.
Už jų pastangas abu gavo voje įvykusių Pasaulio Lie
A, moterų ir mergaičių A kla nius, Antanas Supronas, Kazi
Jubiliejinis leidinys
Lietuvos kūno kultūros ir tuvių sporto žaidynių metu.
sėse), tinklinyje, lauko tenise, mieras Šapockinas, Arvydas
Antanas šiaip pasižymėdavo
„ŠALFASS Jubiliejinės spor sporto departamento garbin
stalo tenise, kėgliavime, golfe, Šeštokas, Algirdas Šėkas, Al
šachmatuose ir šaudyme. gis Tamošiūnas, Algirdas Ve to žaidynės" — leidinys, išleis gus apdovanojimus — antro išradingumu. Atsimenu, 1991
tas sporto klubo „Aušra". Vir laipsnio medalius „Už nuo m. vasarą Vilniuje, kuomet jis
Krepšinio varžybose dalyvauti liuona.
sugalvojo pagerbti pirmąjį
buvo pakviesti Lietuvos krep
Šios
sukakties
proga šelyje, po pagrindiniu užrašu pelnus Lietuvos sportui".
A Laukaičiui, kuris šiuo Lietuvos krepšininką NBA
šinio lygoje rungtyniaujantys ŠALFASS-gos c. valdyba savo sakoma, — „Didžiuojamės
Klaipėdos „Neptūno" krepši garbės narius bei buvusius savo sportininkais ir savo kil metu vieši Lietuvoje, šis me lygoje — Šarūną Marčiulionį.
ninkai. J ų laukta, tačiau jie pirmininkus pagerbė jautriu me" — žemiau, iliustracija, dalis buvo reseniai įteiktas. Jis surado taip vadinamą
nebeatvyko... Taip pat laukti žodžiu. Dalyvaujančius šiame akimirka prie lanko... ir data, „Sporto" lalcraštyje įdėtame liaudies meistrą, kuris sku
pasikalbėjime su šiuo sporto biai padarė gražų didžiulį tro
svečiai, LTOK prezidentas minėjime apdovanojo garbės July 4-7, 2001, Toronto.
Artūras Poviliūnas bei Lietu žymenimis. Vakaras užbaigtas
Turinyje, sveikinimai: Val entuziastu, paklaustas — fėjų, sukvietė sporto žurna
vos sporto departamento prie vaišėmis ir maloniu pabendra das Adamkus, Lietuvos Res kuria Lietuvos olimpiečių listus ir to pobūvio metu Lie
Lietuvos vyriausybės direkto vimu sporto atstovų su garbin publikos prezidentas, Riman pergale labiausiai džiaugia tuvos krepšinio reprezentan
rius Rimas Kurtinaitis nebe gais svečiais.
tas Šidlauskas, Lietuvos Res tės? — A Latkaitis taip atsa tui NBA lygoje įteikė apdo
vanojimą. Šioje šventėje teko
atvyko taip pat... Supranta
Varžybinė programa pradė publikos nepaprastas ir įgalio kė:
„Tikėjau krepšininkų me dalyvauti ir šių eilučių auto
ma, pastarųjų, aukštųjų pa ta liepos 4 dieną tęsėsi iki lie tinis ambasadorius Kanadoje,
reigūnų laikas ribotas ir susi pos 7, baigminių susitikimų, Haris Lapas, Lietuvos garbės daliais, bet telaukiau Dainos riui ir pasveikinti Š. Marčiu
jęs su einamomis pareigomis. kuriuose išryškėjo žaidynių generalinis konsulas, Išeivijos Gudzinevičiotes pergalės, ku lionį Amerikos lietuvių spor
Jie, tačiau, buvo labai nuošir nugalėtojai.
Lietuvių katalikų vyskupas ri mums buvo didelė staigme to entuziastų vardu.
dūs sveikindami mus mūsų
Pradedant
1972 metais,
Vyru A klasės krepšinyje Paulius A Baltakis, OFM, n a Lietuvos sportininkai bu
vo
labai
gersi
pasirengė
olim
sukakties proga.
kuomet
dalyvaudamas
(kaip
varžėsi: Čikagos „Lituanica", KLB valdybos pirmininkas Al
pinėms
žaidynėms.
Mes,
Aus
žurnalistas)
Miuncheno
olim
Sukaktuvinis
penkiasde Toronto „Aušra", Toronto „Vy girdas Vaičiūnas, Lietuvos kū
šimtmečio veiklos minėjimas tis" ir Hamiltono „Kovas". no kultūros ir sporto departa tralijos lietuviai, irgi darėme piadoje, jis susipažino su Lie
su kiekvienu mento generalinis direktorius viską, kad mūsų sportinin tuvos (tada okupuotos) sporti
vyko Toronto lietuvių namuo Kiekvienas
se liepos 6 d. Iškilmingą va (Rqund Robin sistema), „Ko Rimas Kurtinaitis, KLB To kams pasisektų. Lietuviams ninkais ir sporto veikėjais, jis
karą centro valdybos pirmi vas" baigmėje nugalėjęs „Li ronto apylinkės valdybos pir buvo sėkmingas Melbourno su jais bendravo dar keturiose
pasekme
87:73 mininkė Danutė Garbaliaus- olimpinės žaidynės, tačiau kitose panašiose pasaulio
ninkas A Šileika pradėjo isto tuanica"
rine, FASK-ŠALFASS veiklos (44:37) tapo žaidynių nugalė kienė, PL Jaunimo sąjunga dar sėkmingesnės Sidnėjaus. sportininkų varžybose. J i s
taip pat pradėjo dažnai vykti
apžvalga. Vėliau, perskaitė il tojais. Tai pirmasis ir labai „Prisikėlimo" parapijos klebo Tuo labai džiaugiamės".
į savo gimtinę, o dabar jis va
goką sveikinimą iš Lietuvos svarbus Hamiltono „Kovo" lai nas ir pranciškonų vienuolyno
Respublikos prezidento Valdo mėjimas vyrų A klasės krepši viršininkas tėvas Augustinas rėmė šią ŠALFASS jubiliejinę saromis (išskyrus praėjusią)
ten praleidžia bent po pora
Adamkaus, kurs yra buvęs nyje nuo klubo įsikūrimo Simanavičius, OFM, ir kt. švente.
mėnesių.
vienas iš šios organizacijos 1949-taisiais. Nesėkmė lydėjo Greta, visa eilė reklaminio
Dėl techniškų kliūčių nesu
turėjusią pobūdžio sveikinimų.
steigėjų. Žodžiu sveikino Lie daug galimybių
spėta išspausdinti Jubiliejaus
Antanas yra gimęs Leipa
tuvos Respublikos nepapras „Aušros" komandą. Pralaimė
Toliau — išsami informacija •šventei Sigito Krasausko pa lingio miestelyje, Dzūkijoje.
tas ir įgaliotasis ambasado jus pirmąsias rungtynes prieš — taisyklės apie žaidynėse ruošta knyga — „Penkias Tačiau mirus tėvui, jis su šei
rius Kanadoje Rimantas Šid „Lituanica" 82:84 (48:39), ki dalyvaujančias sporto šakas. dešimt sportinės veiklos metų ma persikėlė gyventi į Kau
lauskas. Baigdamas jautrias tas prieš Hamiltono „Kovą" Pavienių žaidėjų bei komandų išeivįjoje" (Fifty Years in The ną. Lietuvoje jis ir dabar turi
savo mintis sakė: „Tikiu, jog (būsimą pirmosios vietos lai sąrašai. Būsimų varžybų len Athletic movement Among nemaža giminių, o dar dau
tradicinės Tautos vertybės, mėtoją) laimėjus pasekme telės, tvarkaraščiai. Taip pat The Lithuanians in Ehrile) — giau — draugų iš pažįstamų.
idealai išliks, bus puoselėjami 83:74 (47:37), pusiaubaigmėje informacija apie Š. Amerikos Tikimasi, ji greitu laiku pa Apie jį dažnai plačiai rašo
ir perduodami mūsų jaunuo vėl pralaimėjus „Lituanicai" Sporto žaidynių laimėtojus sieks skaitytojus...
Lietuvos spauda.
menei, visoms lietuvių kar 66:68 ir dėl trečios vietos, jau krepšinyje: vyrų A, B, berniu
Pagaliau,
liepos
8
d.
„Prisi
Štai, „Klaipėdos" dienraštis
toms abiejose Atlanto pusėse nebepilna komandos sudėtimi kų A, moterų ir mergaičių A kėlimo* parapijos šventovėje,
(2001
m/liepos 13 d. nume
ir neabejotinai, kiekvienas su (?!) nusileista Toronto „Vyčiui" klasėse nuo 1951 iki 2000 m.
šv.
Mišiomis,
aukojamomis
ryje)
pirmame
puslapyje talpi
sitikimas sporto aikštelėse, 86:88.
Pastebėtina, kad lietuvių išeivyos lietuvių vyskupo, bu na rašinį, pavadintą „Gar
bėgimo takelyje yra ir bus tai,
Vyrų B klasėje varžėsi 12 verslo institucijos, bendruome vusio sporto darbuotojo, tėvo siausias Australijos lietuvis
kas realiai mus vienįja, sieja krepšinio komandų. Laimėto ninės organizacijos, pavieniai Pauliaus Baltakio, OFM, buvo
viešėjo uostamiestyje". J i s
mūsų praeitį ir dabartį, stipri jai: 1 v. Detroito „Kovas" 90:83 profesionalai ir lietuvių kredi baigta Jubiliejinė sukaktis.
pradedamas
tokiais
saki
na mūsų lietuvišką dvasią, prieš Čikagos „Lituanica I", 3 to kooperatyvai labai stipriai
niais:
„Vakar
Klaipėdos
saSigitas Krasauskas

SPORTO

APŽVALGA

SPORTINES VEIKLOS
50 METŲ SUKAKTIS

AUKŠTI APDOVANOJIMAI
ANTANUI LAUKAIČIUI
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DR. L PETREIKIS
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9055 S.Roberts R<t, Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

vivaldybėje
lankėsi ir su
Klaipėdos vicemeru Narsučiu
Dumbausku bei Socialinio de
partamento direktoriumi Egi
dijumi Prižgintu susitiko be
ne garsiausias Lietuvos išei
vis Australijoje — Antanas
Laukaitis.
Susitikimas prasidėjo Lietu
vos ministro pirmininko A.
Brazausko perduoto Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino V laipsnio ordino už
nuopelnus Lietuvai įteikimų
svečiui. A Laukaitis viceme
rui neliko skolingas — įteikė
Australijos lietuvių sporto
šventės ženkliuką".
Toliau straipsnyje, kuris
yra iliustruotas keliomis nuo
traukomis, pažymima, kad
šiemet jis Lietuvoje vieši nuo
birželio pradžios, o išvyks at
gal tik rugpjūtyje. Rašoma,
jog į namus neskuba, nes ten
dabar žiema.
Be to, čia teigiama, kad šis
Australijos lietuvis turi dvi
dukras ir keturis vaikaičius,
kurie kalba lietuviškai. Vie
ną iš jų Edvardą (Edį) kitais
metais jis žada atvežti į A.
Sabonio krepšinio mokyklą
Kaune.
Edvardas Šulaitis

EUGB4EC. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientei priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL

Tel 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79lh Ava., Hfctory Hls, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EDMUNDAS V&NAS, MA., S.C.
Specialybė - Vktaus Bgų gydytojas
Kalbamo lietuviškai
6918 VV. Arcfiar Ave. St» 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9966
valandos pagal susHsrimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
2 1 9 N . Hammes Avenue
Joliet, II? 60435
T a i . 815-741-3220
MARIUS KATILIUS. M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr, Stšte A
Joliet IL 60435

Tai. 815-744-0330;
lietuviškai 815-7444230
(^ertorsurgeryarciyaasthealthcorn

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS
Šuolių eilės tvarka: į aukštį,
Lietuvių lengvosios atletikos
varžybos vyks š.m. rugpjūčio 4 su kartimi, į tolį, teisuolis.
d., šeštadienį, Independence
Metimų tvarka: kūjis, svars
High School, 6111 Archwood, tis (Weight), rutulys, diskas,
Independence, Ohio (Pietinis ietis.
Clevelando priemiestis). Lie
Starto mokestis: 6 dol. už
tuvių varžybos vysk Cleve. kiekvieną rungtį.
Track Classic tradicinių var
Išankstinė
registracija
žybų rėmuose. Rungtynes ren atliekama iki rugpjūčio 1
gia „Over The Hill Track d. imtinai, šiuo adresu:
Club".
Algirdas Bielskus, 3000
Hadden
Rd% Euclid, OH
Registracija: nuo 7:30 iki 9
44117-2122,
USA. TeL 218v.r. Varžybų pradžia: 9 V J . ,
486-0889;
Faksas:
216-481tačiau
kūjo
i r svarsčio
60«4;E-mail:
(Weight) metimai prasidės 8
rkuorya9att.net
v.r.
Varžybos bus vykdomos vy
Suinteresuoti asmenys ar
rams ir moterims, šiose kla grupės prašomi dėl smulkes
sėse: 14-18 m., 19-24, 25-29, nių informacijų neatidėliojant
30-34, 35-39 ir t.t. kas 5 metai kreiptis į Algirdą Bielskų.
iki... 95-99 m. Jaunių ir mer
Šios varžybos bus skaitomos
gaičių 14-18 m. grupė lietuvių * a i p 2001 m. ŠALFASS-gos
varžyboms bus padalinta į B pirmenybės, kadangi anksčiau
(14-16 m.) ir A (17-18 m.) kla planuotos'atskiros Baltiečių ir
ses. Jokių varžybų žemiau 14 lietuvių pirmenybės nebus
metų grupėms nėra.
vykdomos dėl nepalankiai su
Varžybų programa praktiš sidėjusių aplinkybių.
kai apima visas bėgimų, šuo
Varžybų sąlygos labai geros.
lių ir metimų rungtis.
Elektroninis laiko matavimas.
Bėgimai vyks šia tvarka: Lietuviai atrenkami iš bendrų
3,000 m, 4x800 m estafetė, pasekmių. Dalyvauti kviečia
300 m kliūtims, 60 m, 800 m, mi visi lietuvių kilmės lengva
4x100 m est., 3,000 m ėjimas, atlečiai.
100 m kliūtinis (tik mote
SALFASS Lengv.
rims), 110 m kliūtinis (tik vy
Atletikos komitetas
rams), 100 m, 400 m, 1,500 m,
Daugiau informacijos rasite
200 m, 100x100x200x400 est.
Website: www.othtc.org

•
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NETURI BŪTI DAUGIAU
MIUNCHENU AR JALTŲ:

Danutė Bindokienė

šiuo metu

3
atostogauja.

LIETUVA EUROPOJE

JAV prezidento George W. Bush vizitas Europoje

*

INA NAVAZELSKIS
metu, ankstyvo pakvietimo į
Bush kelionė \ Europą:
NATO.
pasekmės Lietuvai
Baltijos valstybių iššūkis
Vakarų
sąjungai yra rimtesnis
JAV prezidento George W.
nei
kitų
kandidačių iš buvu
Bush kelionė į Europą birželio
sios
komunistinės
Europos.
viduryje buvo geros naujienos
Priimtos
į
NATO,
Lietuva,
Lietuvai. Dešimt metų po ne
Latvija
ir
Estija
būtų
pirmo
priklausomybės
atstatymo
sios
valstybės
iš
buvusios
So
Lietuva lieka geopolitiškai pil
vietų
Sąjungos
teritorijos,
pri
koje teritorijoje. Rusija, pa
brėždama geografini artumą imtos į sąjungą.
Galima nuspėti, kad Mask
— ir tuo duodanti suprasti sa
va
nėra patenkinta. Rusijos
vo teisę dominuoti — vadina
vadai
dar aktyviau priešta
Lietuvą „artimu užsieniu", kai
rauja,
naudodami šiurpias
tuo tarpu įtakingos Vakarų
prognozes
apie dar pablogėvalstybės, pabrėždamos poli
siančius,
jau
dabar ne tokius
tinius panašumus, vadina ją
pastovius,
JAV-Rusijos
san
viena iš pokomunistinės Euro
tykius,
negu
jie
taip
darė,
kai
pos „pereinamojo laikotarpio
vyko
pirmoji
NATO
plėtros
demokratijų".
Taigi, po dešimt metų Lietu banga, priimant buvusio so
va vis dar nelaisva" nuo Rusi vietų bloko šalis: Lenkiją,
jos noro kontroliuoti — ar Vengriją ir Čekiją. Supranta
bent mažų mažiausiai įtakoti ma, Vakarai nenori būti an
ją — ir nėra dar stipriai įsi tagonistiški Rusijai. Nenuos
tvirtinusi Vakarų ekonominė tabu, jog Lietuva dėl šių prie
se, politinėse bei karinėse žasčių bijo, kad jos pastangos
tapti NATO nare gali likti be
struktūrose.
Kitais žodžiais tariant, Lie vaisės, kai yra žaidžiama ne
tuva vis dar nėra ten, kur ji išvengiama globalinė šachma
norėtų būti. Ji nori būti ES ir tų partija, kada vienų inte
NATO nare. Tuo tarpu Lietu resų yra atsisakoma vardan
vos — taip pat Estijos, Latvi kitų. Turint omenyje kitus
jos bei kitų buvusių komu tikslus, kuriuos JAV preziden
nistų okupuotų valstybių — tas bandė pasiekti savo kelio
siekiai įsijungti į NATO ir nės metu, nebuvo aišku, kaip
kuvo vienas pirmumų prezi tvirtai, ir ar iš viso, jis palai
dento programoje. Nors ne kys NATO antros bangos plėt
įvardindamas nei vienos vals rą.
Taigi, kaip ir likusi Europa,
tybės, savo kalbose Europoje
prezidentas Bush, be jokių Lietuva norėjo išgirsti, ką
abejonių, leido suprasti, kad naujas prezidentas — penki
visos valstybės pritikėtų esan mėnesiai savo poste ir dar ne
išbandytas
tarptautiniuose
čios pakeliui į tikslą,
„Visos naujos Europos de santykiuose — pasakys.
Blogiausias scenarijus neiš
mokratijos, — kalbėjo jis pag
rindinėje savo kalboje, pasa sipildė. Gintė Damušytė, Lie
kytoje Varšuvoje birželio 15-tą tuvos ambasadorė prie NATO
— nuo Baltijos iki Juodosios Briuselyje, sako, kad didžiau
jūros, ir visos šalys, esančios sia nauda Lietuvai iš Bush ke
tarp jų, turi turėti tokią pačią lionės yra tai, jog „galimybės,
teisę į saugumą ir laisvę — ir kad nebus antrosios plėtros
tokias pačias galimybes įsi bangos, ar kad ji bus nukelta į
jungti į Europos institucijas — ateitį" nebeliko, ji buvo paša
kaip tai padarė senosios Euro linta nuo derybų stalo. Ši gali
pos demokratijos". Bush leido mybė, vadinama „nuliniu va
suprasti, kad, kiek tai priklau riantu", keletą mėnesių kybojo
sys nuo JAV, durys Lietuvai į ore ir tai, kad jos buvo atsisa
NATO bus atvertos tikrai la kyta, pasak Damušytės, yra
nemažas laimėjimas.
bai netrukus.
Pasak Damušytės, „JAV po
Šis pranešimas turėtų būti
matomas daug platesniame zicijos aiškumas NATO plėt
kontekste, daug svarbesniame ros klausimu paskatino kitus
geopolitiškai. Bush pasinaudo NATO narius tvirčiau pa
jo savo pirma kelione į Europą reikšti savo nuomonę Briuse
pristatyti savo vyriausybės po lyje. Po diskusijų su kitais
narių
atstovais
litiką naujos Europos santvar sąjungos
kos atžvilgiu, praėjus dešimt NATO suvažiavimo metu, aš
mečiui po komunizmo žlugimo turėjau galimybę sužinoti, kad
tame kontinente. Priklauso bent trečdalis šių NATO narių
mai nuo to, kiek šiai politikai paminėjo Baltijos šalis pozity
— h* pačiam prez. Bush — bus viame kontekste. Tai duoda
pritarta, iki tokio laipsnio Lie vilties, ne tik Lietuvai ir ki
tuva gali tikėtis, bent jau šiuo toms Baltijos valstybėms, bet

VARTAI Į INDOKINIJĄ
ALEKSAS VITKUS
Sako, kad pietiniame Tailande galima
nuimti net tris derlius per metus. Pavakariop susto
jame dar neseniai pastatytoje Wat Chantaram šven
tykloje. Jos turistų minios dar beveik nematė, ir kny
gose apie ją nieko neradau. Priešingai daugeliui visų
iki šiol matytų šventyklų, ši aukso lyg ir neturi. Visas
pastatas atrodo, kaip sidabrinis. Priėjus arčiau, matyt,
kad visos laukinės įmantrių formų sienos yra dengtos
mažutėmis veidrodžio stiklo plokštėmis. Viduje tas si
dabro motyvas išlaikytas ir lubose, altoriuose ir net
sėdintys Buddhos vos ne sidabriniai. Neįprasta, tvaisku, bet ir originaliai gražu. Bravo tam jaunam Bangkoko architektui, kurio vardo neužsirašiau.
Privažiavę nemažą provincijos centrą, Nakhon Sawan kur sueina trys upės, Ping, Yom ir Nan, sudary
damos didžiausią Tailando upę, Chao Phraya, sustoja
me nakvynei. Didelis kelių mazgas, ir iš čia per šimt
mečius plukdydavo tiko medžio sielius iki pat Bangkoko. Daugeliui labai pravertė dažni sustojimai degali
nėse, kur nusipirkdavome vandens, ir lankydavomės
svariuose tualetuose, kuriuos Sam vadindavo „Happy
house". Pagaliau pasiekiame maždaug krašto vidurį,
kur yra senosios (XIII amžiaus) Sukhotai valstybės
sostinės, to paties vardo, griuvėsiai. Sukhotai karalius
Intaradit sukūrė Sukhotai valstybę, beveik tuo pačiu
laiku, kai Mindaugas sujungė Lietuvą į vieną karalys
Nr.ė

Bastilijos paėmimo dieną
Vilniuje

Pennsylvania lietuvių delegacija .JAV sen. Arlen Specter Washington, DC, įstaigoje su senatoriaus patarėja
NATO reikalams Iš kaires: Rimantas Stirbys. Algimantas (ietys, senatoriaus patarėja Karin Rogers, JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algirdas J. Rimas, Teresė Gečiene. Lietuvos Vyčių atstovai Joseph
Martunas ir Michael Yanavich.

ir patiems NATO nariams".
JAV pozicijoje dėl NATO
plėtros iš tikrųjų nepaliko
abejonių. „Klausimas Tcada'
gali iškilti debatuose tarp
NATO narių", Bush kalbėjo
džiūgaujančiai lenkų miniai
Varšuvoje. „Klausimo 'ar?' ne
turėtų būti. Mums planuojant
plėsti NATO, nei viena vals
tybė kitų darbotvarkėse negali
būti laikoma šachmatiniu pės
tininku. Mes neparduosime
laisvų europiečių likimo. Ne
bus daugiau miunchenų. Ne
bus daugiau jaltų".
Dėl tų pareiškimų, „šampa
no kamščiai lėkė į orą Rygoje,
Taline ir Vilniuje, ir buvo dėl
ko", rašė Robertas Kaganas iš
Carnegie Endowment for In
ternational Peace laikraštyje
„VVashington Post".
Bush kelionė į Europą:
aplinkos veiksniai
Į Bush apsilankymą Europo
je buvo dėta daug vilčių. Jam
reikėjo, kad šią kelionę lydėtų
sėkmė. Jam reikėjo parodyti
save kaip globalinių santykių
vadovą, į kurį reikia žiūrėti
rimtai; kaip vadovą, kuris ki
tų pasaulio vadų tarpe nusi
pelno pagarbos ir pasitikė
jimo.
Šiuo geidžiamu rezultatu jis
tikrai nebuvo užtikrintas. Po
to, kai prieš penkis mėnesius
jis buvo išrinktas į prezidento
postą, Europos sostinių požiū
ris į Bush, kaip vado, savybes,
geriausiu atveju, buvo labai
santūrus. Didžiausių Europos
laikraščių antraštės aštriai
kritikavo JAV prezidentą. Jų
nuomone, Bush nežinojo ir
netgi neturėjo noro domėtis
tarptautiniais
santykiais.
Bush buvo apibūdintas, kaip
stereotipiškas amerikiečių va
das, kuris nesidomi, kas deda
si pasaulyje ir yra pasiruošęs,
kada panorės, demonstruoti

JAV, kaip supervalstybės, jė čiusi prieš Antibalistinių ra
gą, nekreipdamas dėmesio į ketų (ABM) susitarimo nu
tai, ką mano kiti. Tarp Bush traukimą. NATO atsakas į be
politinių nuostatų yra ir mir sitęsiančią krizę Balkanuose
ties bausmės taikymas, kas — ypač Makedonijoje — taip
laikoma barbariška daugmaž pat buvo įtrauktas į darbo
visoje Vakarų Europoje.
tvarkę. Ir pagaliau didžiau
Iš tikrųjų, Bush administra sias europiečių klausimas bu
cija žengė netvirtus pirmus vo, kokiame vaidmenyje JAV
žingsnius tarptautinėje politi mato save Europos reikaluose
koje. Bush pirmas tarptauti ateityje? Ar JAV atsisakys sa
nis sprendimas vetuoti/sulau vo dabartinių įsipareigojimų?
žyti Kyoto susitarimą, susijusį Ar nuspręs nebebūti sunkia
su globalinio klimato proble svoriu dalyviu Europos reika
momis, labai nepatiko Euro luose?
pos vadams, korių dauguma šį
Lietuvos siekis tapti NATO
susitarimą palaikė. Skirtumai nare turi būti matomas šiame
buvo matomi ne tik politinėse kontekste.
nuostatose, bet ir jų išraiškos
Prez. Bush buvo duotos pen
stiliuje. Europiečiams nepati kios dienos pagerinti savo,
ko, kaip Bush priėmė šį spren atrodo, nelabai kokį įvaizdį
dimą, tai, jų nuomone, buvo Europoje. Praleidęs ten 122
padaryta vienašališkai, nepa valandas, nukeliavęs beveik
sikonsultavus su jais. Taip 10,800 mylių (10,799, jei no
pat, pirmosiomis jo buvimo rime būti tikslūs), aplankęs
Europoje dienomis, Bush buvo penkias valstybes, susitikęs
persekiojamas,, demonstrantų, su daugiau kaip dvidešimt pa
protestuojančių prieš mirties saulio vadų, dalyvavęs ketu
bausmę. Jo kelionė vyko dieną riuose svarbiuose susitiki
prieš mirties bausmės, naudo muose, jis tai daugiau ar ma
jant mirtiną injekciją, įvykdy žiau sugebėjo atlikti. Savo ke
mą Timothy McVeigh, kuris lionę pradėjo Ispanijoje, kur
buvo nuteistas už federalinio jautėsi gana patogiai, kadangi
pastato Oklahoma City su Ispaniją valdo viena iš nedau
sprogdinimą prieš keletą me gelio konservatyvių vyriausy
tų.
bių, likusių ES, — ir kadangi
jis
yra pažįstamas su karaliu
Toli gražu ne visi stipriausi
mi
Juan Carlos. Kelionė tęsėsi
NATO nariai pritarė siūlomai
Briuselyje,
kur jis susitiko su
sąjungos plėtrai į rytus. Di
NATO
sąjungininkais,
vėliau
džioji Britanija, Vokietija ir
Švedijoje,
kur
kalbėtasi
apie
Prancūzija dvejojo, bijodamos
ES,
tada
Lenkijoje,
kur
Bush
Rusijos priešiškumo. Ne visi
buvo patenkinti ir kitais svar išsakė savo pasiūlymus dėl
biais punktais Bush darbot naujos Europos ir galiausiai
varkėje — jo priešraketiniu Slovėnijoje, kur paskutinę sa
gynybos planu ir noru sulau vo kelionės dieną jis praleido,
žyti Antibalistinių raketų susitikdamas su Rusijos prezi
(ABM) susitarimą, kurį JAV dentu Vladimir Putin.
pasirašė su Sovietų Sąjunga
Pasiruošimas kelionei
septintajame dešimtmetyje ir
kuris uždraudė JAV suprojek
Kelias savaites prieš prasi
tuoti bei sumontuoti priešra- dedant kelionei, abiejose At
ketinį gynybos skydą, o dabar lanto vandenyno pusėse buvo
Bush nori šį projektą įgyven daug diskutuota apie NATO
dinti. Rusija tvirtai nusista plėtrą.
Nukelta į 4 psl.

tę. Čia, galima sakyti, ir gimė Thai tauta. Čia buvo su
kurtas ir Thai alfabetas, turintis 45 raides, kurios,
bent man atrodė, visos labai riestos ar išraitytos. Pas
kutinysis Sukhotai karalius, Li Thai, užėmė sostą
1347 metais. Rūpindamasis budizmo religija daugiau
negu savo kariuomene, jis buvo netrukus nustelbtas
staiga iškilusios naujos jėgos — Ayyuthia. Pats kara
lius pasirinko vienuolio kelią. Sukhotai miestas buvo
apleistas, ir šiandien, jei neskaityti dar gana gerai iš
silaikiusio didingo Phra Achana Buddha, ten yra tik
šventyklų, rūmų ir įvairių kolonų griuvėsiai.
Taip bekeliaudami, pagaliau pasiekėme ir pačius
šiaurinius Tailando valstybės pakraščius, ir tos pro
vincijos sostinę — Chiang Rai. Čia sustojame kelioms
dienoms, nes tai visai kitokio charakterio kraštas ne
gu tikrasis Tailandas. Truputį į šiaurę nuo miesto pra
sideda vadinamas Golden Triangle, nes čia sueina tri
jų valstybių, Tailando, Burmos ir Laos sienos. Dar vi
sai neseniai visas šis kraštas buvo žinomas dėl opiu
mo. Apsaugoti sunkiai praeinamų kalnų ir sraunių,
bet laivybai tinkamų, upių, vietiniai gyventojai prekia
vo, kad ir nelegaliai, opiumu. Kiek supVantu, opiumas
yra turbūt stipriausias narkotikas, kuriame yra morfi
no, ir kodeino. Iš jo galima sintezuoti ir heroiną. Vy
riausybei padedant ir prižiūrint, įvestas kitokių au
galų, kaip kava, arbata ar vaisiai, auginimas, iš kurių
vietiniai ūkininkai gali pragyventi, todėl opiumo au
gintojų labai sumažėjo. Bet ta problema dar yra: Jau
grįžus iš šios kelionės, teko skaityti, kad Tailandui
padėti kovoti su narkotikų prekiautojais, Amerika nu

Ruošk roges vasarą.;.
Vilniuje, Liepkalnio kalne,
jau šiais metais pradės veikti
naujos slidinėjimo trasos. Jų
įrengimu rūpinsis Vilniaus
savivaldybės kartu su Austri
jos ir Lietuvos slidinėjimo fe
deracijomis įsteigta pelno ne
siekianti viešoji įstaiga. Tiki
masi, kad įrengtos netoli mies
to centro, lengvai pasiekia
mos, slidinėjimo trasos tar
naus ne tik sportininkų treni
ruotėms, bet bus ir populiari
miestelėnų laisvalaikio vieta.
Trasoms aptarnauti ketina
ma pastatyti du — 180 metrų
ir 350 metrų keltuvus, dirbti
niam sniegui gaminti bus
įrengta sniego „patranka".
Specialistų teigimu, slidinėji
mo sezonas Vilniuje galėtų
trukti iki trijų mėnesių, nes
sniegui gaminti ypatingų šal
čių nereikia — tereikia, kad
temperatūra būtų minusinė.
Numatomas trasų ilgis Liep
kalnyje — nuo 180 iki 350
metrų.
Dar vieną kalnų slidinėjimo
trasą ateityje numatoma
įrengti Rokantiškių apylinkė
se, o vėliau — Viršupio gat
vėje Antakalnyje — ir lyguminio slidinėjimo trasą. (ELTA)

Liepos 14-ąją Vilniuje frankofonai ir frankofilai penktą
kartą
minėjo
nacionalinę
Prancūzijos šventę — Bastili
jos paėmimo dieną. Ta proga
Prancūzijos
ambasadorius
Jean Bernard Harth surengė
priėmimą. Po to šventė per
sikėlė j Šiuolaikinio meno
centro kiemą. Čia buvo galima
paragauti prancūziškos virtu
vės valgių bei prancūziškų
vynų, koncertavo grupė MAX.
Prieš šventę Prancūzų kultū
ros centre buvo atidaryta pa-*
rodą, pristatanti anksčiau Vil
niuje vykusias Bastilijos pa
ėmimo dienos šventes.
Įėjimas į renginį buvo ne
mokamas, taip saugoma pran
cūziška tradicija, kuomet į vi
sus Bastilijos paėmimo dienos
renginius Prancūzijoje galima
patekti nemokamai. Bastilijos
paėmimo dieną visoje Prancū
zijoje vyksta pasilinksmini
mai, prezidentas Jacąues Chirac rengia žymųjį priėmimą
„Garden Party" Eliziejaus rū
muose, o vakare visuose mies
tuose ir miesteliuose griaudi
triukšmingos ugnies salvės.
1789 metais liepos 14 dieną
paryžiečiai šturmu paėmė po
Stiprinami ryšiai
litinių kalinių kalėjimą Basti
su Italija
liją, kuri buvo tapusi absoliu
tizmo simboliu. Bastilijos pa
Latinos provincijos Italijoje
ėmimu prasidėjo Prancūzijos
gubernatoriaus advokato PaDidžioji revoliucija. (BNS)
ride Martella kvietimu Itali
joje viešėjo Vilniaus apskrities
Vadovas po Vilnių
• angių kalba
viršininkas profesorius Algir
das Kudzys ir Vilniaus meras
Vilniuje šešerius metus gy Artūras Zuokas.
Vilniaus apskrities - viršinin
venantis britų autorius Jo
seph Everatt parašė pirmą iš kas Algirdas Kudzys- Latinos
samų vadovą po Vilnių anglų miesto rotušėje pasirašė bend
kalba. 164 puslapių leidinyje radarbiavimo sutartį tarp Vil
išsamiai aprašoma miesto is niaus ir Latinos regionų. Pra
torija, architektūra, „aplanko ėjusiais metais Vilniuje buvo
mi" svarbiausi pastatai ir mu pasirašytas šios sutarties keti
ziejai. Atskiras knygos skyrius nimų protokolas.
Tai jau antroji Vilniaus
skiriamas lankytinoms vie
toms, esančioms už miesto ri apskrities sutartis su Europos
bų. Taip pat pateikiama žy Sąjungos regionu. Pirmoji ko
miausių žmonių, susijusių su vo mėnesį pasirašyta su Šve
Lietuvos sostinės kultūriniu dijos Skonės regionu.
gyvenimu, biografijos faktų.
Per pirmąsias vizito dienas
Knygos autorius 40-metis J. vyko susitikimai su įvairių
Everatt Londono universitete Latinos provincijos miestų
studijavo prancūzų ir rusų merais.. Seniausiai ryšius su
kalbas. Po studijų dirbo Lon Lietuva " palaiko Priverno
dono finansų centre Sityje, miestas, prieš 18 metų susi
vėliau publikavo straipsnius giminiavęs su Utena. Susigi
leidiniuose „Green Magazine", miniavusius miestus Latinos
„World of Interiors", „Perspec- provincijoje turi ir Rokiškis,
tives on Architecture", „Daily Zarasai. Į pietus nuo Romos
Telegraph", „Financial Times" išilgai jūros nusidriekusios
provincijos miestai norėtų už
ir kituose.
Knyga, kurią išleido leidyk megzti artimus ryšius su Vil
la „Garnelis", pristatyta Di niaus apskrities savivaldybė
džiosios Britanijos ambasa mis.
doje. (BNS)
(ELTA)

siuntė 5,000 karių dalyvauti bendruose pratimuose.
Burmos vyriausybė tai pavadino taikai grasinančiu
žingsniu. Kinija ir Vietnamas, nors pakviesti, atsisakė
dalyvauti net pratimų stebėtojais.
Pagal mūsų gido pasakojimą, tame tautų knibždyne
susitiko trys keliautojai, kinietis, tailandietis ir indas.
Pasipasakojo vienas kitam, kaip jie aukoja savom
šventyklom išlaikyti. Kinietis sako: „Nubrėžiu nedidelį
ratą, ir metu jo link pinigus. Kas įkrenta į ratą, ati
duodu šventyklai, o kitus sau palieku". Tailandietis
sako: „Aš tai nubrėžiu liniją, kas nukrenta ant linijos,
eina šventyklai, o likutis — man". Pagaliau indas taip
aiškina. „Aš nieko ant žemės nebrėžiu, ir metu pinigus
aukštyn, aukodamas Brahmai, Shivai ir Vishnu. Kas
nukrenta atgal, pasilieku sau". Sam sako, kad tai
maždaug atitinka šių trijų tautybių charakterį.
Šitame trikampyje gyvena vadinamos kalniečių gen
tys, iš jų žymiausios — Karen, Hmong ir Akha. Patys
tailandiečiai juos laiko užsieniečiais, ir tik neseniai
jiems pagaliau buvo duota Tailando pilietybė. Karen
gentys čion atkeliavo iš Burmos, prieš maždaug 200
metų. Jie ir dabar dar bando kariauti prieš Burmos
valdžią, siekdami sau nepriklausomybės. Dėl to ginčo
ir šiandien vyksta nuolatiniai nesusipratimai tarp
Burmos ir Tailando. Burma ir dabar laikoma mažiau
siai išsivysčiusia Azijos valstybe, todėl Europos Sąjun
ga leido Burmai vykdyti visiškai bemuitinį eksportą į
Europos rinką. Gal ir Lietuva galėtų gauti panašių
lengvatų? Iš anglų dar Burmoje priėmę krikščionybę,
jie ir dabar dar tokiais liko. Hmong yra palyginti nese

niai atkeliavę į Tailandą, kai 1950-1960 metais jie
bėgo iš Laos nuo pilietinio karo žiaurumų.
Tailando vyriausybė ne labai juos mėgo, nes įtarė
esant komunistais. Iš tikrųjų Hmong, ypač tie, kurie
liko Laose, yra aršūs komunizmo priešai. Laike Viet
namo karo jie padėdavo amerikiečiams. Gal už Ui kai
kuriems jų pavyko išemigruoti į Ameriką. Visos tų
kalnų gentys laikosi savo įsitikinimų, ir valdžios ponų
iš Bangkoko planams nelabai nori nusilenkti. Kai
Vietnamo karo metu Tailandas buvo viena pagrindi
nių Amerikos kareivių poilsio ir pramogų (R and R)
vietų, Bangkoko gudruoliai bandė čia įvesti „verslą",
kuriuo neblogai pasižymi ir pats Bangkokas. Išdidūs
ir pasipiktinę genčių atstovai atsakė: „Mes mielai pri
imsime amerikiečius, bet tik ne tokiems tikslams,
kaip jūs galvojate". Šiaip, mūsų akimis, keisti tie
žmonės. Vyrai gali turėti kelias žmonas. Kai vienas
mūsų leptelėjo: „Ir pas mus taip būna, kartais vienu
metu, kartais viena po kitos", gidas paaiškino: „Bet čia
tai yra oficiali tradicija". Gatvėje kartais pamatysi se
ną moterį su didžiuliu rūkstančiu cigaru burnoje. Tu
ristų čia netrūksta, vyksta gyva prekyba, mokama už
pozavimą nuotraukom, ne viena reikalauja užmokes
čio ir už nuotrauką be pozavimo. Turistai ypač mėgsta
Akha genties moteris, kurios ant galvos nešioja į tur
baną panašų galvos apdangalą, papuoštą įvairiais pa
puošalais — karoliukais, monetomis, sidabrinėmis
plokštėmis ir kitaip. Akis traukė ir spalvingai deko
ruotos moterų viršutinės kelnės.
Bus daugiau
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„AŠ - SU TREČIĄJA BANGA"
Taip susiklostė, kad pažintį kurias dabar Lietuvių fondas
su Cleveland lietuviais „Gijos" skiria lietuviams, studijuojan
gegužinėje liepos 14 d. pra tiems JAV. Taip elgdamiesi,
dėjau nuo pokalbio su Juozu mes raginame jaunus žmones
Ardžiu. Apie ką gi daugiau palikti Lietuvą. Praktiškai jie,
galėjo eiti kalba, jeigu ne apie baigę čia studijas, nebegrįžta į
lietuviškosios diasporos li Lietuvą. Išeitų, kad mes re
kimą išeivijoje ir konkrečiai - miame ir taip turtingą Ame
Amerikoje, kas šiuo metu. vis « riką, ne Lietuvą. Kita vertus,
labiau neramina aktyvesnius tai neekonomiška. Jeigu LF
lietuvių bendruomenės žmo duoda 1,000 dol., tą sumą JAV
nes. Pašnekovas pateikė labai universitetas išskaičiuoja iš
įdomių samprotavimų, kaip studento stipendijos. Kuriems
galima būtų paskatinti išei- galams mes iš savo taip sun
viškąjį, antrosios kartos lietu kiai sukauptų fondų turime
vių jaunimą domėtis savo tėvų mokėti, jeigu amerikiečiai ir
ir senelių krašto kultūra, kal taip jiems duotų. Ekono
ba ir pačia Lietuva. Manau, miškiau būtų remti studentus,
tos jo mintys bus įdomios ne studijuojančius Lietuvoje, kur
mokslas ne tik pigesnis, bet jis
tik man.
„Lietuvių fondas šiandien ir pakankamai kokybiškas.
remia lietuvius studentus, Baigęs Lietuvos aukštąją mo
studijuojančius JAV. O ar ne kyklą, lietuviukas, reikalui
vertėtų pagalvoti ir apie savą esant, gali įsikurti visoje pa
jaunimą, kurio taip mažai saulio bendrijoje. Lietuvoje tas
įsijungia į lietuviškąjį gyve tūkstantis dolerių būtų didelis
nimą, kalbėjo J. Ardys. - Pvz., pinigas, tuo tarpu Amerikoje
Lietuvių Bendruomenė galėtų gimusiems studentams tai
suorganizuoti, o Lietuvių fon menka parama, nes metams
das paskirti bent dalį išlaidų JAV mokslas kainuoja 12-13
tiems jaunuoliams, kurie no tūkst. dol. Vienas tūkstantis
rėtų važiuoti į Lietuvą susi mažai ką gelbsti, tuo labiau,
pažinti su kultūra, pagilinti kad jis vėliau, gavus stipen
kalbos žinias. Tai jie geriau diją, dar ir atimamas (juk nu
siai galėtų pajusti dirbdami, sikaltimas prašant stipendijos
pavyzdžiui, archeologiniuose nepranešti universitetui apie
kasinėjimuose,
tautosakos Lietuvių fondo stipendiją)".
Vienaip ar kitaip Cleveland
ekspedicijose, kur taip trūks
tama lėšų. Jų talka būtų abi gegužinėje ir po jos, bendrau
pusiai naudinga. Išeivijos jau jant su daugeliu klivlendiečių,
nimas tiesiogiai, per konk kalba sukosi apie lietuvių ben
rečią istorinės vietovės kul druomenę ir jos išlikimą. JAV
tūrą, jos daiktų liekanas, per LB Cleveland apylinkės pir
tos vietovės liaudies papročius mininkė Milita Nasvytienė
susipažintų ir pamiltų savo tiesiai šviesiai sakė: „Aš su
tėvų žeme. Susitarus su lietu trečiąja banga, aš už trečiąją
viškomis institucijomis, tai bangą. Mes, atvykę čia, radom
galima būtų nesunkiai pada vyresniuosius lietuvius, dabar
ryti. Pasitarnautume lietuvy jau mes patys esame vyresnio
bei išeivijoje, o ir jaunimui ji karta. Senieji lietuviai mus
patiktų, nes jam tai būtų egzo labai globojo, tą patį turime
daryti ir mes. Jie kvietė mus
tiškas nuotykis.
Kitas dalykas - stipendijos, ir į savo organizacijas, bet mes

NETURI BŪTI DAUGIAU MIUNCHENU
AR J ALTŲ
Atkelta iš 3 psl.
Jei Vakarų Europos
sostinėse pasisakymai už plėt
rų buvo silpnoki, tai Centri
nėje Europoje galima buvo jus
ti tvirtų paramų plėtrai, ypač
dėl Baltijos šalių. Čekijos pre
zidentas Vaclav Havel birželio
12-tų po susitikimo su Latvi
jos premjeru Adrium Beržiniu,
žurnalistams sakė, kad spren
dimas dėl Baltijos priėmimo į
NATO „bus aiškus išbandy
mas ir ženklas, ar pasaulis
yra iš tikrųjų pasiruošęs su
kurti ne vien santvarkų, bet ir
naujų santvarkų".
Jo požiūris susilaukė atsa
ko. Didžiausių Amerikos laik
raščių redakciniuose pusla
piuose keletas apžvalgininkų
kvietė palaikyti šių poziciją.
Pavyzdžiui, Jan Nowak, buvęs
konsultantas JAV Nacionali
nio saugumo taryboje ir buvęs
Lenkijos skyriaus direktorius
Laisvosios Europos radijuje,
rašė „Washington Times" laik
raščio birželio 13-os numeryje,
kad „šių mažų demokratiškų
šalių priėmimas į NATO su
teikia didžiausias galimybes
išvengti antrojo šaltojo karo",
ir perspėjo, kad „per paskuti
niuosius metus galima buvo
pastebėti nuolat ir pavojingai
didėjančius Rusijos grasini
mus jų kaimynams prie Balti
jos", be kita ko Rusija netgi
keletu kartų pareiškė, kad
Baltijos šalys 1940-tų metų
biržei) prisijungė prie Sovietų
Sąjungos, nes „to pačios pa
f
prašė".
Taip pat, nemažai palaiky
mo Baltijos šalys susilaukė iš
abiejų partijų JAV Kapitoli
jaus romuose. Laiške, pasira

šytame birželio 8-tą d., pusė
tuzino JAV senatorių — Richard Durbin (D), Jesse
Helms (R), George Voinovich
(R), Gordon Smith (R), Barba
ra Mikulski (D) ir George Allen (R) — rašė, kad 2002-ųjų
metų pabaigoje Baltijos šalys
įvykdys NATO narystės reika
lavimus. „Lietuva, Latvija ir
Estija yra pavyzdžiai, kaip rei
kia sėkmingai ir taikiai tapti
laisvąja rinka paremtomis de
mokratiškomis valstybėmis",
rašoma laiške. „Jos pasirinko
civilinę kariuomenės valdymo
formą, dalyvavo taikos palai
kymo operacijose užsienyje,
pademonstravo savo pasiruo
šimą veikti kartu su NATO
šalių karinėmis jėgomis ir pa
gal NATO standartus".
Taip pat birželio 13-tą Va
šingtono Strateginių ir tarp
tautinių studijų centro (CSIS)
surengtų apvaliojo stalo dis
kusijų metu senatorius Richard Lugar yra pasakęs, kad
NATO plėtrą „apibrėžiantis
veiksnys bus Baltijos šalys.
Lietuva, Latvija ir Estija yra
tarpe tų šalių, kurios sėkmin
gai įveikia pokomunistinės
Europos pereinamojo laikotar
pio užduotis. Tai, kad prieš
šešiasdešimt metų jas netei
sėtai okupavo Sovietų Sąjun
ga, neturėtų nuspręsti, kokia
yra Vakarų politika šiandien.
Jei Baltijos šalys ir toliau sėk
mingai sieks ir pasieks mošų
nustatytų standartų, mes tu
rėtume jas visas pakviesti na
rystei Prahos susitikimo me
tu".
Lugar savo klausytojams
taip pat sakė, kad JAV „turi
pabaigti pradėtą darbą, atsi
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Paslaugos
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBUO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse
S. Kane Kalba lietuviškai.

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

Kalame visų rūš\ų „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Senatoriaus George V. Voinovich pagerbimas 65-ojo gimtadienio proga Cleveland Public Hali. Iš kaires: Vincas
ir Liuda Apaniai, Cleveland LB vicepirm.; dr. V. Stankus. Milita Nasvytienė, JAV LB Cleveland apylinkes pir
mininke; Ingrida Bublienė, garbės konsule Cleveland; senatorius George Voinovich, Lietuvos užtarėjas NATO
plėtimo byloje.

į jas neįsiliejome, nes mus
daug kas skyrė. Taigi reikia
suprasti ir dabartinius - tre
čiosios bangos lietuvius, kurie
kuriasi savo organizacijas.
Juk ir mes sustiprėję kūrėme
savo organizacijas: skautus,
ateitininkus,
sportininkus,
steigėme mokyklas. Pastarai
siais metais mūsų veikla
sulėtėjo, prigeso. Ir jeigu ne
trečioji lietuvių banga, kuri
mus atgaivino, būtų labai sun
ku. Naujieji lietuviai mūsų
bendruomenėje vaidina labai
dideli vaidmenį. Jie mus
gelbsti iš to nuosmukio. 0 su
silieti nėra lengva, bet to rei
kia siekti. Vyresnieji žmonės
užkietėja, todėl sušilimas eina
labai lėtai. Negalima užmiršti,
kad tik trečiosios bangos dėka
gyvuoja mūsų lituanistinės
mokyklos, naujieji įsilieja į
skautų organizacijas, ir ypač
aktyvūs sporte. Būdavo, Ka
ziuko mugėje sėdi 5 skautelės,
o dabar skautai kolonomis
eina. 85 proc. mokytojų litua
nistinėse mokyklose yra mo

kytojai iš Lietuvos", - kalbėjo
M. Nasvytienė.
Cleveland lietuvių bendruo
menė buvo viena stipriausių
JAV, ji turi puikią istoriją.
Šiemet, kartu su visa JAV
Lietuvių Bendruomene, Cleve
land lietuviai švenčia savo or
ganizacijos 50-metj ir rudeniui
planuoja didžiulį renginį su
„Ąžuoliuko" choru, kuris lan
kysis ne viename telkinyje
Amerikoje.
Po Antrojo pasaulinio karo į
Ameriką atvykus antrajai lie
tuvių emigrantų bangai, kū
rėsi visuomeninės ir politinės
organizacijos, meno kolekty
vai. Telkinys išaugino daug
žymių veikėjų. Čia veikė pir
masis LB pirmininkas Stasys
Barzdukas. (Mums viešint
Cleveland, ten lankėsi jo
sūnus, šiuo metu gyvenantis
VVashington, Aj*ydas Barzdu
kas, beje, vienas iš „Draugo"
korespondentų.)
Cleveland
skautų organizacijoje užaugo
dabartinis Pasaulio lietuvių
bendruomenės
pirmininkas

Vytautas Kamantas. Cia veikė
puikūs, po visą išeiviškąjį lie
tuvių
pasaulį koncertavęs
Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas taip pat garsaus
menminko Alfonso Mikulskio,
Ryto Babicko oktetas, iki šių
dienų dar gyvuojantis an
samblis „Grandinėlė", Ritos
KJiorienės vadovaujama „Ne
rija", parapijų chorai ir kt.
Šiandien stipriausias ir vi
same JAV lietuvių telkinyje
garsus yra Ritos Kliorienės
vedamas „Exultate" choras.
Prieš porą metų jis dalyvavo
Lietuvių bendruomenės Kul
tūros tarybos organizuotame
chorų festivalyje.
Cleveland vis dar eina, nors
jau turi problemų, tautinės
minties savaitraštis „Dirva" ir
veikia net du radijai. Liepos
15-ąją teko išklausyti garsio
sios solistės Aldonos Stempužienės vedamo radijo „Tė
vynės garsai" dviejų valandų
laidą.
Nukelta į 5 psl.

kratant šaltojo karo Europos gavo. Daug politikos analitikų Vokietijos rezultatas, kada dvi
pasidalijimo padariniu,... mes sakė, kad tai buvo gerai ap diktatūros pasidalijo tarp jų .
turim paruošti savo strategi skaičiuotas Buah žingsnis. Jis esančius kaimynus. Šiam pak
nes sąjungas ateities iššū galėjo tikėtis daugiau para tui buvo sudaryta galimybė
mos iš Lenkijos nei iš kitų Eu atsirasti dėl Miunchen nuo
kius".
Taigi Kongrese, konferenci ropos šalių, esančių toliau į laidžiavimo, kada Hitleris bu
jose ir simpoziumuose Va vakarus, ir tai, ką jis kalbėjo, vo paskatintas pasiruošti ka
šingtone bei kitur, televizijos buvo daug primtiniau Lenki rui, Stalinas — griebti Balti
naujienų programose pritari joje, nei tai bttų buvę kitose jos šalis.
mas Lietuvos narystei NATO Europos sostinėse.
Vakarų korespondentai, per
nuolat augo ir buvo daug di
Taip ir buvo Mieste, kuris duodami reportažus iš Vil
desnis, nei prieštaravimas jai. prieš penkiasdešimt metų pa niaus, rašė ir apie trėmimų
Į pasipriešinimą, kai jis buvo tyrė daug skriaudų dėl globa paminėjimą. „Masiškai Stali
girdimas, ypač iš aukštų Rusi linės diplomatijos, kada buvo no vykdytų lietuvių trėmimų
jos vyriausybės atstovų, daly pasikliaujama nuolaidžiavi veteranai susirinko prie buvu
vaujančių
simpoziumuose, mu. Prisimindamas Miunchen sios KGB būstinės, kur maldo
kaip kad įvyko Carnegie En- Bush paminėjo pražūtingą mis ir himnais paminėjo die
dowment for International nuolaidžiavime politiką, pro ną, kai prieš 60 metų jie buvo
Peace surengtame simpoziu paguotą Britų premjero Ne- suvaryti į gyvulinius vagonus
me kelios dienos prieš Bush ville Chamberlain, kada 1938- ir išvežti į Sibirą" — rašė Marvizitą į Europą, visad buvo pa tais metais Miunchen Vakarų cus Warren britų laikraštyje
ruoštas darnus amerikiečių jėgos pasidavė nacių vado „Daijy Telegraph" birželio 15atsakas — „NATO plėtra Hitlerio reikalavimui anek tą — tą pačią dieną, kai Bush
įvyks ir jums reikės su tuo su suoti Čekoslovakiją. Šis nuo sakė kalbą Varšuvoje.
sitaikyti".
laidžiavimas labai aiškios na
Vienas buvęs tremtinys, da
cių agresijos akivaizdoje ne lyvavęs renginyje, Stasys Gotrukus baigėsi Antruoju pa beris, — kuris buvo dvylikos
Miunchen, Jalta
sauliniu karu. Kalbėdamas* metų, kai slapta policija įėjo į
ir istorija
apie Jaltą, Bush turėjo ome jo kambarį ir liepė pasiruošti
Istorija buvo dažnai prisi nyje susitikimą šiame sovietų kelionei, kuri tęsėsi net 27
minta prezidento Bush kelio kurorte, kur 1945-taisiais JAV metus — pasakė Warren, kad
nės metu, ypač Varšuvoje, kur prezidentas Franklin Roose- „narystė NATO yra ypatingai
Bush pasakė pagrindinę savo velt, britų premjeras Neville svarbi. Rusija yra valdoma bu
kalbą Europoje. Suprantama, Chamberlain ir sovietų vadas vusios KGB ir generolų. Situa
Joseph Stalin pasidalino Eu cija yra labai pavojinga".
tai, kad Bush pasirinko bū
ropą į įtakos zonas ir tuo būdu
Ir iš tikrųjų, kiti Vakarų ko
tent Varšuvą šiai kalbai, buvo
pasmerkė Centrinę ir Rytų respondentai ir komentatoriai
labai simboliška.
Europą pusei šimtmečio sovie pastebėjo, kad Rusijoje yra
„Jalta neratifikavo natūra
tų okupacijos ir dominavimo.
skelbiama visai kita istorijos
lios skiriamosios juostos", pa
Kai
Bush
pristatinėjo
savo
versija.
Jau keletą mėnesių
sakė jis lenkams. „Ji padalijo
politiką, baltai minėjo tų dvie Maskvos laikraščiai prisimena
gyvą civilizaciją. Europos pa
jų nuolaidžiavimo atvejų pra seną mitą, kad Baltijos šalys
dalijimas nebuvo geografinis
žūtingus rezultatus. Visose 1940-aisiais prisijungė prie
faktas. Tai buvo smurto aktas.
Baltijos Šalyse birželio vidu- Sovietų Sąjungos savanoriš
Mūsų tikslas — ištrinti netei
*ryje lietuviai, latviai ir estai kai.
singas linijas, kurios dalijo
minėjo 60-ties metų sukaktį
Estijoje prezidentas Lennart
Europą per ilgai. Kiekvienos nuo to laiko, kai sovietai pra
Meri praleido tris savaites ke
Europos tautos ateitis turi pri dėjo žmonių trėmimus į Sibirą
liaudamas aplink šalį tam,
klausyti nuo didėjančių vidaus ir baigė Šių trėmimų procesą
kad asmeniškai susitikti) su
reformų, o ne nuo išorinių tik praėjus dešimtmečiui. Tai
septyniais tūkstančiais liku
jėgų interesų".
buvo 1939-tų metų Molotovo- sių gyvų trėmimų aukų. Be
Kaip ir galima buvo spėti, Ribbentropo pakto tarp So keliaujant jo neapleido mintys
lenkai, ir ne tik lenkai, džiū vietų Sąjungos ir nacistinės apie NATO plėtrą.

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Vanklio kompiuterinis
patiknnimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos 3800 W. 79 St.
Tet. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Atlieku dažymo darbus iš
lauko ir vidaus.
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tel. 708-499-3279,
Algirdas.
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
Tel. 630-789-1928.
įvairus
MTCI siūlo:
2 mėn stomatologo padėjėjo
kursus tik sekmadieniais,
praktiką atliekant Amerikos
biure, kuriame dirba skirtingų
specialybių stomatologai,
jums patogiu laiku.
Išmoksite dirbti kompiuteriu.
sudaryti autobiografiją
(reziume) ir daug kitų dalykų.
Daugiau informacijos
tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.

773-585-9500

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
SJJL RE/MAX
ylREALTORS
0FFCI773I 2 » - «7«1
MOMC Om 425 • 7 ICO
.1773)!

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

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vokely** 773*47820
Fax: 708-361-9618

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

Siuto d a r b ą

Ieškome vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kuri
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
TeL 815-922-2876.
Window VVasbers Needed!
40,000 per year We need 100 crew»
No exp. necessary Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L. A. McMahon Window WasMng.
Tel. 8 0 0 4 2 0 - 6 1 5 5 .

Reikalingas pagalbininkas su
gyveniniu (moteris arba vyras).
Yra atskiras butas.
Privalo gerai kalbėti angliškai,
turėti vairuotojo teises.
Tel. 847-647-8009.
Ieško d a r b o

52 metų moteris ieško darbo
prižiūrėti senelius. Skaniai
gamina maistą, kerpa plaukus,
daro klasikinį masažą.
TeL 773-416-5758.

atsakant į klausimą „ką dabar
daryti?", turi tarti Lietuvos
diplomatai, dirbantys NATO
klausimais kiekvieną dieną.
Ambasadorė Damušytė ir am
basadorius Ušackas yra vieni
iš labiausiai susijusių žmonių
su NATO plėtra Lietuvoje.
Kas dabar?
Abu sako tą patį — nors nau
jienų yra gerų, bet atlikti dar
Prezidentas Bush Europoje
bų dar lieka daug. O Lietuvai
daugiau ar mažiau pasiekė
reikia kiekvieno pagalbos ir
tai, ko norėjo. Jei į jį ir buvo
žiūrima skeptiškai, kaip į ne ypač pagalbos iš Amerikos lie
sugebantį būti paskutinės pa tuvių.
saulio supervalstybės vadovo,
Ambasadorė Damušytė: „Aš
tai prieš jam išvažiuojant, po nesu iš tų, kurie sako, kad
galimybės
tapti
penkių dienų vizito, ši nuomo Lietuvos
NATO
nare
yra
labai
didelės.
nė buvo pasikeitusi.
Pasak Lietuvos ambasado Yra daug faktorių, nuo kurių
riaus Jungtinėse Amerikos priklausys, ar Lietuva bus pa
Valstijose Vygaudo Ušacko, kviesta į sąjungą — ir nevis
„susitikdamas su užsienio • kas priklauso vien nuo Lietu
šalių ambasadoriais čia, Va vos... Tačiau yra taip pat poli
šingtone, supratau, kad jiems tiniai faktoriai, pavyzdžiui to
kie, kaip dabartinių NATO
padarė įspūdį jo vizija".
Reakcija Lietuvoje buvo taip narių noras priimti politinį
pat „labai pozityvi. Mes visi sprendimą pakviesti naujus
laukėme lyderio veiksmų", sa narius. Amerikos lietuvių pa
kė Ušackas. Jis taip pat pa rama ir aktyvi visuomeninė
brėžė, kad vizitas į Europą veikla padeda palaikyti ir su
„įpareigojo JAV administraci stiprinti JAV poziciją, ne Vien
ją plėsti NATO* ir tęsti spau dėl NATO plėtros būtinumo ir
dimą administracijai, kad ji reikalingumo, bet konkrečiai
savo įsipareigojimus vykdytų. dėl Lietuvos narystės. JAV vis
„Jo tvirtai išreikštas noras dar tebeatlieka lyderio vaid
visiems paliko labai gerą įspū menį".
dį" — sakė Ušackas, kalbėda
Vygaudas Ušackas pritaria
mas apie Bush kalbą. „Bet dar
Damušytei
ir sako, kad dar
vis nėra atsakymo į klausimus
daug
reikės
atlikti
ir Lietuvoje
'O kas dabar? Kokios proce
—
ypač
lėšų
skyrimo,
gynybos
dūros laukia toliau?"
biudžetui. Jis taip pat pri
Prezidento Bush vizitas nu
pažįsta Amerikos lietuvių įta
statė dienotvarkę, toną ir tvar
kos svarbą JAV Kongresui ir
karaštį. Buvo nuspręsta, kad
Baltiesiems romams. Jo pra
sprendimas, kurias valstybes
šymas Amerikos
lietuvių
pakviesti į NATO bus priim
bendruomenei yra labai pa
tas Prahoje kito NATO susiti
prastas ir aiškus: „Dirbkite to
kimo metu, 2002 metų lapkri
liau!"
tį. Tai įvyks mažiau nei už pu
santrų metų.
Turbūt paskutinius žodžius,
Vertė Marius Petrušonis

„Estija tikisi tapti NATO
nare", sakė Meri. „Tai reiškia,
kad mūsų vaikams ir mūsų
vaikų vaikams nebereikės jau
dintis dėl savo saugumo. Tegu
geriau jie jaudinasi dėl savo
matematikos namų darbų".

LAIŠKAI

IR

NUOMONĖS

P R O F E S O R I U S R. DANIELIUS DAPKUS —
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJOS
INSTITUTO LAUREATAS
Profesorius R
Danielius
Dapkus iš Pietų Kalifornijos
universiteto Los Angeles mies
te laimėjo IEEE David Sarnoff
premiją už savo darbą (metalų
organinių junginių garų nusėdinimą), kurį jis pritaikė

elektroninių prietaisų gamy
boje. Jis pradėjo dirbti univer
sitete 1982 metais, o prieš tai
šešerius metus dirbo Jtockwell International* bendro
vėje.
Saulius Šimoliūnas

UETUVIŲ PARAPIJOS
MARQUETTE PARK
ATEITIS
Šios parapijos bažnyčią ir
didingus pastatus pastatė
lietuviai iš savo suaukotų pi
nigų. Jie ir šiandien aktyviai
dalyvauja parapijos religinia
me gyvenime. Į pamaldas at
silanko 90 proc. lietuvių ir lie
tuviškai kalbančių amerikie
čių, vienas kitas juodosios
rasės katalikas, meksikiečiai,
nors dauguma jų eina į St.
Adriens parapiją, kurioje yra
laikomos šv. Mišios ispanų
kalba, keliolika filipiniečių
šeimų.
Skaitant „Draugo" dienraš
tyje pokalbį su ankstyvesnės
kartos visuomenininke, BALFo centro valdybos pirmi
ninke Marija Rudiene, reikia
sutikti su jos iškeltomis pas
tabomis, liečiančiomis Marųuette Park parapijos reika
lus. Išėjus į pensiją lietuvių
patriotui,
visuomenininkui,
vienam iškiliausių šios para
pijos lietuvių klebonų, kun.
Jonui Kuzinskui, atsirado
tuštuma.
Naujoms klebono parei
goms vyskupija buvo pasky
rusi kun. Michael T. Yakaitis,
STD, kuris taip pat ėjo kle
bono pareigas St. Barbara parapijojeu Dėl laiko stokos ne
galėjo paskirti viso laiko Marauette Park lietuvių parapi
jai. Didžiąją dali religinės
sielovados darbų atlieka pen
sininkai kunigai: kun. Vito
Mikolaitis, ir buvęs klebonas
kun. Antanas Zykai-nnalma
bei vikaras Rimas Gudelis,

kuris nemažai laiko skiria
studijoms, siekdamas įsigyti
daktaro laipsnį.
Kviestinis parapijos finan
sų komitetas lankėsi pas šios
apylinkės vyskupą John Gorman pasikalbėjimui parapijos
reikalais ir kartu raštiškai pa
teikė parapijiečių pastebėtas
neigiamybes, kurias išvardijo
Marija Rudienė pasikalbėjime
su Leonu Narbučiu.
Vyskupas John Gorman pa
sikalbėjimo metu komiteto na
rius užtikrino, kad šiai para
pijai reikia lietuviškai — ang
liškai kalbančio klebono ir pa
žadėjo pasirūpinti, kad tai
būtų įgyvendinta. Pažadai
liko kol kas tik pažadais. Į lie
tuviškas pamaldas ateina
apie 50 proc. naujosios ban
gos lietuvių, kuriems labiau
siai yra reikalingas lietuviš
kai kalbantis klebonas. Para
pijai reikia veiklaus ir ener
gingo klebono, kad pritrau
kus kuo gausesnį skaičių
naujų parapijiečių. Taip pat
reikia stiprinti religines drau
gijas. Kai kurios yra prie už
sidarymo slenksčio. Klebonas
M. Yakaitis yra išsireiškęs,
kad, sumažėjus parapijiečių,
parapijai nepajėgiant išsilai
kyti, bažnyčia gali būti pava
dinta „Lietuvių šventove", ku
rioje pamaldos būtų laikomos
per didžiąsias šventes, ar žy
mesnius minėjimus. Turint
omenyje, kun. Michael Yakaičio gerus santykius su kun.
Šarausku, nereikėtų stebėtis,
kad tas galėtų įvykti, nes jis
Čikagoje buvo žinomas kaip
daugelio bažnyčių uždaryto-

I Š O L I M P I A D Ų M O K S L E I V I A I N U O L A T VEŽA
„AUKSĄ"
Net penki Lietuvos mokslei
viai, dalyvavę Maskvoje vyku
sioje X tarptautinėje mokslei
vių rusų kalbos olimpiadoje,
laimėjo aukso medalius.
Tai — Biržų „Saulės" gim
nazijos moksleivė Ana Šlikaitė
(mokytoja Jadvyga DžiugienMr- Mažeikų Merkelio Rač
kausko gimnarijos moksleivė
Danielė Vasilavičiūtė (moky

toja Violeta Eibutienė), Pane
vėžio Juozo Balčikonio gimna
zijos moksleivis Algis Malickas (mokytoja Nyolė Stanke
vičienė), Širvintų Lauryno
Stuokos - Gucevičiaus vidu
rinės mokyklos moksleivė
Inga Oršauskaitė (mokytoja
Anna Geigalienė) ir Jonavos
Jeronimo Ralio vidurinės mo
kyklos moksleivis Ivanas Šik-

„AŠ - S U TREČIĄJA BANGA"
Atkelta iš 4 psl.
Programa buvo pareng
ta pasigėrėtinai: puikios muzi
kos koncertas, profesionaliai
parinkta ir susisteminta infor
macija iš Lietuvos ir gausios
vietinės žinios. A. Stempužienei talkina Roma Zorska,
Dalia Staniškienė, kalbos va
landėles veda Ona šilėnienė.
Ir visa tai vykdoma ne už atly
ginimą, o iš geros valios.
Cleveland lietuvių bend
ruomenės pirmininkės Militos
Nasvytienės žodžiais, bend
ruomeninė lietuvių veikla
neįsivaizduojama be parapijos
klebono Gedimino Kijausko
patriotizmo ir idealizmo, be
parapijos namų vadovės, poe
tės ir dainų, giesmių žodžių
autorės, Nyolės Kersnauskaitės pagalbos. Parapijos na
mai, kur yra didelė salė, talpi
nanti iki 500 žmonių, yra
didžiųjų renginių vieta, šiuo
metu Cleveland jau ruošiasi
.Ąžuoliuko" choro priėmimui.
Tam sudaryt* net du komite
tai: nakvynės ir vaišių. Apgy
vendinti 40 žmonių šiandien
jau yra nelengva. Bet į di
džiuosius lietuvių renginius

vis dar susirenka iki pusės
tūkstančio lietuvių. Labai ak
tyvūs ir gausūs yra sporto
būreliai. Vienas iš sporto en
tuziastų yra ir mūsų čikagiškį
ekipažą globojęs Vytautas
Nasvytis, šachmatų būrelio
vadovas.
O iš viso Cleveland, mano
ma, šiuo metu gyvena apie
4,000-5,000 tūkst. lietuvių,
įskaitant ir naująją bangą. Ir
po šiai dienai lietuviai čia dar
šį tą reiškia. Mūsų viešnagės
išvakarėse Cleveland lietuviai
dalyvavo senatoriaus George
V. Voinovich šventėje jo 65-ojo
gimtadienio proga ir sudarė
net tris stalus. Daugeli lietu
vių sieja maloni pažintis su
šiuo JAV valstybės veikėju, ki
lusiu iš Cleveland ir 6 a
pradėjusiu savo karjerą.
Matydami, kad Cleveland
yra pakankamai ir vyresniųjų,
ir jaunesniųjų lietuvių geros
valios bei iniciatyvos, išvažia
vome tikėdami, kad lietuvių
telkiniui čia yra visos sąlygos
toliau gyvuoti ir tęsti garbin
gas žymiųjų klivlendiečių tra
dicijas.
Audronė V. Škiudaitė

jas, nors tą darbą darė Vys
kupijos nutarimu (bet daug ir
nuo jo priklausė).
Kita vertus, klebonauti dve
jose parapijose nebuvo leng
va, trūko laiko. Klebonas ret
karčiais kviesdavo kunigus iš
Lietuvos vesti religinius susi
kaupimus, bet tai parapįjai
kainuoja, o išleisti pinigai ga
lėtų būti panaudoti bažnyčios
ir klebonijos pataisymo dar
bams. Turint veiklų ir dva
singą lietuvį kleboną, daug
darbų galima būtų atlikti
savomis jėgomis.
Reikia tikėti, kad vyskupas
John Gorman išlaikys savo
pažadą ir Marųuette Park lie
tuvių parapijai bus paskirtas
lietuviškai-angliškai kalban
tis klebonas.
Antanas Paąžuolis
Chicago
PAGARBA ANTANUI
ŠIMKŪNUI
Antanas Paužuolis, .Drau
go" liepos 13 d. laidoje pa
sidžiaugė ir pakomentavo
dienraščio atkarpoje spaus
dintą rašinį „Petreikių ak
muo". Gaila, neteisingai nuro
dytas šio rašinio autorius. Tai
ne Antanas Šimokėnas, bet
Antanas Šimkūnas. Taipgi,
reikėtų pridurti, kad anks
čiau, dienraščio „Tarp mūsų
kalbant" skiltyje, buvo pasi
naudota Antano Šimkūno,
knygos „Kalbėsim, kol gyvi"
ištraukomis.
Antanas Šimkūnas, knygų
JDaujėnai" ir „Kalbėsim, kol
gyvi" autorius, neseniai pa
minėjęs savo gyvenimo 70
metų sukaktį, yra Vilniaus ra
dijo darbuotojas. „Draugo"
dienraštyje spausdinti Antano
Šimkūno dienoraštiniai atsimi
nimai nušvietė Lietuvos oku
pacinių metų gyvenimą ir
išryškino lietuvių tautinius
siekimus.
Padėka ir pagarba Antanui
Šimkūnui už knygas, Stasei
Petersonienei už tarpininka
vimą ir Antanui Paužuoliui už
parodytą dėmesį.
Petras Petrutia
Čikaga IL
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Liepos 4-ąją ir Lietuvoje gyvenantys amerikiečiai šventė JAV nepriklau
somybes dieną Tuo metu lankęsis Lietuvoje Jonas Urbonas su žmona
Gražina iŠ Clawson, MI, šventes metu susitiko ir apie Lietuvos politiką
kalbėjosi su Seimo nariu prof. Vytautu Landsbergiu. Nuotraukoje (ii
kairės): Jonas Urbonas, Gražina Ručytė Landsbergienė, prof. Vytautas
Landsbergis ir Gražina Urbonienė.

VYTAUTO I G N O P A R O D A KAUNE
Kaune atidaryta lietuvių tei-Vasaris priklausantys miš
išeivijos dailininko Vytauto rios technikos paveikslai.
Igno personalinė tapybos ir
V. Ignas iš kitų lietuvių iš
grafikos darbų paroda. Mėne eivijos dailininkų išsiskiria
sį Kauno paveikslų galerijoje savita lietuvių liaudies meno
bus rodomi įdomiausi V. Igno
tradicijų interpretacija. Jis pa
kūriniai iš Lietuvos muziejų
sižymi lakia fantazįja, poetine
ir Beatričės Kleizaitės-Vasasiela.
Liaudiškus motyvus V.
ris kolekcijų.
Ignas naudoja ne kaip siuže
Didžiąją ekspozicijos dalį su
daro praėjusiais metais sosti tus, o simbolius, slypinčius
nėje, Vyriausybės rūmuose tautos kultūros atmintyje.
rodyti darbai Paroda Kaune Dailininkas sukuria naujas,
papildyta ir pirmą kartą eks savitas kompozicijas. Grafiko
ponuojamais darbais. Tai au je jis naudoja sudėtingą lini
toriaus dovanoti kuriniai Na jinį ornamentą, o tapyboje Ža
cionaliniam M. K. Čiurlionio vi žaismingomis spalvomis.
dailės muziejui ir B. Kleizai- (ELTA)
VOKIEČIAI PADĖS
RESTAURUOTI
KALVARIJOS
SINAGOGAS
Vokietijos tautodailės ir pa
minklų apsaugos centras Pui
da (Heseno žemė) nusprendė
imtis unikalaus Kalvarijos
sinagogų komplekso restaura
vimo.
Apie tai šią savaite centro
vadovė Beatriče Schunke pra
nešė Lietuvos žydų bendruo
menei. Centras numatė pa
ruošti projektą ir skirti 100
tūkstančių markių (apie 180
tūkstančių litų) restauravimo
darbams, tikėdamasis lygia
verčio Lietuvos kultūros pavel
do institucįjų įnašo.
Pasak Lietuvos žydų religinį
paveldą tyrusios architektės ir
.muziejininkės Marijos Rupei
kienės, „barokinė sinagoga —
viena vertingiausių mūrinių
sinagogų Lietuvoje: su išli
kusia pirmine struktūra, ne
pakitusiomis išorės formomis
bei Aron kodešu (spinta to
roms laikyti)".

lo (mokytoja Roma Kamins
kienė). Anai Sukaitei iš Biržų
atiteko ir stipendija studijuoti
vienoje iš Rusuos aukštųjų
mokyklų.
Olimpiadoje Maskvoje daly
vavo 258 moksleiviai iš 39
pasaulio šalių. Tik Lietuvos ir
Gruzįjos komandos iškovojo
aukso apdovanojimus, o sti
pendijas studijoms Rusįjoje
dar pelnė Suomijos, Vengrijos,
Moldovos, Vietnamo ir Ka
zachstano atstovai.
32-ojoje tarptautinėje moks
leivių fizikos olimpiadoje, vy
kusioje birželio 28 — liepos 6
d. Turky'oje, sidabro medalį
„Antroji — eklektinė — sina
iškovojo Vilniaus tiksliųjų, goga bei rabino namas statyti
gamtos ir technikos mokslų li 19 amžiaus antroje pusėje", —
cėjaus dvyliktokas Jurgis Pa apibūdina M. Rupeikienė vo
šukoms (mokytojas Vidas kiečių dėmesio sulaukusius
Kudzmanas), bronzos medalį statinius prieš ketverius me
— Visagino .Atgimimo" gim tus Vilniuje pasirodžiusiame
nazijos dvyliktokas Jevgeni leidinyje „Lietuvos sinagogos".
jus Solovjavas (mokytoja Tat
„Kalvarijos sinagogų komp
jana Selivanova), o Vilniaus
tiksliųjų, gamtos ir technikos leksas grąžintas Lietuvos
mokslų licėjaus vienuolikto žydų bendruomenei. Deja, ne
kas Vytautas Liuola apdova- turime lėšų mūsų paveldo ob
jektams restauruoti. Esame
notas pagyrimo raštu.
Tarptautinėse
moksleivių dėkingi vokiečiams už inicia
fizikos olimpiadose Lietuvos tyvą ir jau kreipėmės paramos
moksleiviai dalyvauja nuo į atitinkamas Lietuvos institu
1989 m. ir kasmet grįžta su cijas", sakė bendruomenės pir
mininkas Simonas Alperavimedaliais. (ELTA)
C1U8.

(BNS)

TREMTIES
ŠEŠIASDEŠIMTMETIS
KRASNOJARSKE
Liepos 4 d. Lietuvių delega
cija buvo išvykusi į Rusįjos fe
deracijos miestą Krasnojarską
dalyvauti tragiškų 1941-ųjų
metų įvykių šešiasdešimt
mečio minėjime.
Minėjimą .Atminties akci
ja", skirtą masinių lietuvių
tautos
trėmimų pradžios
60-osioms metinėms, rengia
Krasnojarsko lietuvių ben
druomenė. Minėjime, kaip sa
kė Kultūros viceministre Ina
Marčiulionytė, dalyvavo Sei
mo bei vyriausybės nariai,
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro
darbuotojai, taip pat buvę
tremtiniai
Minėjimo programoje —
tarptautinė konferencija „Bu
vusios Sovietų Sąjungos tautų
genocidas stalinizmo epocho
je".
Lietuvių delegacija Krasno
jarske aplankė atmintinas vie
tas, padėjo gėlių, dalyvavo Šv.
Mišiose ištremtiesiems atmin
ti.
Kuriam laikui Sibire pasili
ko delegacijos narys, buvęs
tremtinys Antanas Seikalis,
pasiryžęs ieškoti dar nesu
rastų lietuvių tremtinių kapų.

Nuliūdę: vyras, sesuo, sūnėnai, dukterėčios.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
r .petkusfuneralhome8.com
Su liūdesiu pranešame, kad po sunkios ir ilgos ligos,
2001 m. liepos 17 d., 2 v.p.p., mirė

A.tA.
EMILIJA BRIZGIENĖBANIUKAITYTĖ
Velionė gyveno Hickory Hills, IL. Gimė Lietuvoje,
Kėdainių apskrityje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: vyras Petras, sunūs Antanas, Romualdas
ir Vincas su šeimomis; duktė Vida su šeima; seserys Bronė
su šeima ir Jane bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Aa. Emihja bus pašarvota liepos 22 d., sekmadienį, nuo
3 v.p.p. iki 8:30 v.v. Petkus laidojimo namuose, Lemont,
IL, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laidotuvės
pirmadienį, liepos 23 d. Iš laidojimo namų velionė bus
atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,
kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a a Emihja bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
• ~= ----••
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Jesuit
Fathers-Baltic Project.
Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusnmeramomes.com
•

A.tA.
VYTENIUI ANDRIUI
PETRUŽIUI
iškeliavus į Amžinuosius Namus, žmonai AUDRONEI,
dukrai DIANAI, sūnui ANDRIUI, mamytei p. JANINAI
PETRUŠIENEI, broliui VITALIUI su šeima ir uošvei
p. HALINAI BAGDONIENEI reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą.
Sofija Jelionienė
Guoda ir Raminta
Čikaga, IL

Mietai AUDRONEI, netekus brangaus gyvenimo draugo

A.tA.
VYTENIO,

UNIVERSITETAS
REKTORIŲ TURĖS
Beveik metus be vadovo dir
banti seniausia šalies aukšto
ji mokykla — Vilniaus univer
sitetas — naują rektorių tu
rės ne anksčiau kaip šį rude
nį. Šiuo metu laukiama, kol
Seimas patvirtins naująjį Vil
niaus universiteto statutą.
Šiuo metu universitetui laiki
nai vadovauja prof. Benedik
tas Juodka.
(ELTA)

Narnami Paskatoj, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

tari

Mirė 2001 m. liepos 18 d. Gyveno Downers Grove, IL. Gimė
Chicago Heights, IL.
Nuliūdę liko: vyras Augustas, sesuo Jadvyga Vanagienė
su sūnumis Algiu bei jo šeima ir Ramūnu Toronte;
dukterėčios Severiną Juškienė ir Daiva Panarienė su
šeimomis, sūnėnas Arnoldas Kaminskas su šeima Lietuvoje.
Velionė priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai,
Lietuvos Dukterų draugįjai.
Aa. Stella bus pašarvota penktadienį, liepos 20 d., nuo 3
v.p.p. 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, liepos 21 d. Iš Petkus Leomont laidojimo namų
9:30 v j . velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misįjos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos gedulingos
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Stella bus palaidota Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

2212We*CcmitkRoKL Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Staphen M. Oksfts, Prertdenl
Ftumsą/mm ČOagtt Ir ApyUmMą Uttmvitmu DmmgUm Kaip 93 Mttu.

ir visai jos šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Su liūdesiu,
Joana Drukteinienė
Virginia ir Imelda su šeimomis
Omaha, NE

A.tA.
VLADUI PALUBINSKUI
palikusiam sunkų, jam skirtos žemiškos kelionės
gyvenimą,reiškiamegilią užuojautą jo žmonai, dailininkei
NIJOLEI, dukrai LINAI, sūnui TOMUI ir a.a. Vlado
broliui MEČIUI. Liūdime kartu, netekę artimo žmogaus.
Jadvyga ir Adolfas Damušiai
Vilnius

J

•

DRAUGAS, 2001 m. liepos 20 d., penktadienis

• „VAIKO VARTAI J
taip išsiplėtė, kad jį jau negė
<§C3Ęf8£^g^^^^^^^^^H^įjg^K&.;.
MOKSLĄ" būrelio darbas,
da parodyti išrankiems ameri
|g> .r>
kiečiams bei kitataučiams.
dirbant Lietuvoje su apleistais
Muziejaus pastate yra ir dvi
ir pamirštais vaikais, buvo
Visus, kuriems rūpi apy
salės, iš kurių viena naudoja
paremtas ir įvertintas šių au
linkės saugumas, kviečiame j
: «
ma didesniems susirinki
J o n a s Paliulis iš WaterbuA. a. Justino Žako, gyve susirinkimą, kurį šaukia 15 kotojų. L. ir P. Ragai $100; E.
mams, puotoms, o kita — dai
ir
M.
Vasiliauskai
$100;
Irena
ry, IL, pratęsdamas „Draugo" nusio Kanadoje, Toronto mies apylinkės seniūnas (Alderlės parodoms, koncertams ir
Kriaučeliūnienė
$100;
Edward
prenumeratą, mums pridėjo te, testamentu „Draugo" para man) Theodore Ted Thomas,
kt. Antrame aukšte yra įsikū
Leugoud
$100;
Brutenis
ir
Ire
dar 100 dol. Dėkojame iš visos mai buvo paskirti 765 dol. 16 apylinkės seniūnas (Alderręs
ir Lietuvos Respublikos
na
Veitai
$150;
Dijana
Ignatoširdies!
Nuoširdžiai dėkojame šiuos man) Thomas Murphy ir Markonsulatas
(nors pagrindinė
nienė
$1,000;
kun.
Vytas
Me
Tarptautinių
konkursų pinigus atsiuntusiam Vincui ąuette Parko Apsaugos komi
konsulato
raštinė
yra miesto
menąs
$100;
Alezandra
Kaziclaureatas, akordeonistas Rai Kolyčiui. Viešpatis tesuteikia sija SSA#14.
centre)
bei
kitos
įstaigos.
kienė
$88;
Teresė
Gečienė
$129;
mondas Sviackevičiųs koncer velioniui ramybę Amžinybės
Šiame susirinkime bus dis Racine Bakery - Danutė KapaŠio rašinio tikslas nėra pla
tuos liepos 29 d., sekmadienį, namuose.
kutuojamas privačios apsau činskienė $100; Vanda Gvildie-'
tus
ir išsamus Balzeko lietu
D o c dr. Daiva Kšanienė, gos reikalingumas Marąuette
Pal. J. Matulaičio misijos baž-t
vių
kultūros muziejaus apra
nė
$30;
J,
ir
A.
Abromaitis
$40;'
nyčioje ir atliks klasikinės bei Klaipėdos universiteto Menų Parko apylinkėje. Kaip žinote,
šymas.
Čia pasitenkinsime tik
V
R.
ir
A.
Tautkus
$50;
Meilutė
bažnytinės muzikos kūrinius. fakulteto muzikos, istorijos ir dabartinis privačios apsaugos
k
'.Strumpu
šios kultūrinės įstai
Kusak
$40;
Rūta
Šmulkstienė
Į Čikagą muzikantas atvyks teorijos katedros vedėja, nese projektas, vadinamas MPSSA
gos
35
m.
minėjimo aprašymu
$38;
Ada
Juškienė
$30;
Saliute
po tarptautinio festivalio, vy niai buvo pagerbta Mažosios #14, yra pratęsiamas kas 4
ir
vienu,
kitu
sakiniu apie patį
Undritienė
$30;
Sigutė
Mikrut
!
kusio San Antonio,Texas vals Lietuvos fondo Vydūno mok- metai ir šiais metais reikalin
muziejų
bei
jo
savininką —
$28;
Irena
Kerelienė
$28;
V.
ir
sline-literatūrine
premija. ga jį pratęsti arba jo atsisaky
Švenčiant Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 35-erių metų jubiliejų
tijoje.
Stanley
Balzeką,
jaunesnįjį.
R.
Jautokai
$13;
Vytautas
Abro
Stanley Balzekas jaunesnysis (dešinėje) su Jonu Tamulaičiu.
Doc. dr. Daiva Kšanienė, lan ti.
Nijolė Kinčinienė, grąžin
maitis
$10;
Dona
Laučienė
$38;
Čia
reikia
paminėti,
kad
kydamasi Čikagoje, porą die
Kviečiame visus ateiti į susi A. ir V. Jonušai $13; Marija
dama „Draugo" pokylio laimė
apie
muziejaus
veiklą
galima
nų praleido Lituanistikos ty rinkimą ir pasisakyti, ar rei
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS
jimų bilietėlius, mums atsiun
skaityti kas du mėnesius išei
rimų ir studijų centre, Žilevi- kalinga, ar ne Marąuette Par Ambrazaitienė $38; Vida Švartė 100 dol. auką. AciQ už dė
cienė
$8;
Juozas
Ališauskas
MUZIEJUI
—
35-ERI
nančiame leidinyje „Lithua
čiaus-Kreivėno muzikologijos ko privati apsauga. Susirinki
mėsi ir dosnumą!
$20;
A.
ir
J.
Maurukai
$8;
Ada
archyve. Domėjosi Mažosios mas šaukiamas liepos 26 d.,
Balzeko lietuvių kultūros vykusieji, ir rečiau čia turėję nian Museum Revie" (čia me
Sutkuvienė
$38;
Teresė
Kaz
Anoniminių
alkoholikų Lietuvos muzikus liečiančia ketvirtadienį, 7 val.v. St. Admuziejus (angį. „Balzekas Mu- progą viešėti dalyviai, galėjo džiaga skelbiama lietuvių ir
lauskienė
$100;
A.
ir
A.
Rauchai
anglų kalbomis), kurį dabar
susirinkimai lietuvių kalba medžiaga.
rian mokyklos salėje, 7050 S. $10; Halina Plausinaitis $8; seum of Lithuanian Culture") susipažinti su pačiu muzieju gana sumaniai redaguoja mu
vyksta kiekvieną sekmadienį
yra vienas iš didesnių Čikagos mi, ekspozicijomis, jo istorija.
Dermatologas dr. Kasty Washtenaw. Prašome visus
6 val.v. Pasaulio lietuvių cent čio Jučo ir Čikagos Dermato apylinkės gyventojus susirin Rūta Daukienė $13; Danutė lietuvių pasididžiavimo ob
Beje, kalbant apie istoriją, ziejaus darbuotoja Karilė
Korzonienė
$13;
Genė
Juodikie
re, Lemonte. Skambinkite Li logų akademijos pastangomis kime dalyvauti. Marąuette
jektų. Apie šią lietuvių kultū reikia paminėti, kad ši kultū Vaitkutė.
nė
$8;
Sofija
Beigienė
$8;
G.
ir
Norisi pasveikinti muziejaus
nui 630-533-0658 arba Matui čikagiečiams ruošiamas visuo Parko rajonas, kuris turi pri
ros įstaigą dažnai randame ros įstaiga buvo įkurta 1966S. Damušiai $38; Aldona Mar pranešimus amerikiečių ir ki
savininką
Stanley Balzeką,
630-964-1826.
aisiais dviejų aukštų nedidutinas nemokamas kūno odos vačią apsaugą, yra tarp 67-tos kelis $8; Rima Sidrienė $18;
jaunesnįjį
su
šia neeiline su
apžiūrėjimas liepos 21 d., šeš ir 75-tos gatvių bei tarp Bell ir Jonas Krutulis $8; Rima Sell tomis kalbomis išeinančioje kame name Archer gatvėje, vi kaktimi, palinkint jam ir mu
„LITUANICOS"
spaudoje (ypač tada, kai mu sai šalia automobilių parduo
tadienį, nuo 11:30 val.r. iki 4 Kedzie gatvių.
FUTBOLO TURNYRAS
$10; V. ir A. Kleizai $13; A. ir ziejuje atidaromos parodos ar
tuvės. Ten buvo patalpinti ziejui dar daug sėkmingų me
val.'p.p.
North
Avenue
Beach,
į
— GEGUŽINĖ
T. Černiai $8; A Valaitis $8; E. kitokie renginiai), o didesniuo
paties S. Balzeko įsigyti įvai tų!
šiaurę nuo tiltelio. Norėdami
Stccibii
ir M. Vasiliauskai $8; B. ir J. se keliuose matome užrašus,
Edvardas Šulaitis
Jau artėja „Lituanicos" va
rūs muziejiniai rinkimai, ku
daugiau informacijos skam
Nausėdai $38; A ir D. Barzdu- nurodančius kryptį į „Balze
saros futbolo turnyras • ge
• A.4 L. Insurance Agenrie nuolatos didėjo — kai kas
binkite dr. K. Jučui tel. 773kai $13; K. ir G Vasaičiai $38; kas Museum of Lithuanian
gužinė, kuri vyks rugpjūčio
cy praneša, kad nuo 2001 m.
buvo gauta dovanomis iš kitų
233-0744.
G. ir D.Dragunai $38; A. ir R. Culture".
12 d. aikštėje prie PL centro,
liepos 30 d. įsikuria naujose
asmenų.
Marie Kapačinskas, gyve patalpose—Balzeko muziejuje, Rimai $13; R. ir D. Jakai $16;
Lemonte. Tokios gegužinės
Šiemet ši svarbi lietuvių
Kadangi eksponatai mažose
ten rengiamos kiekvienais nanti Chicago, IL, grąžindama adresu 6500 S. Pulaski Rd., J. ir E. Vadopalai $10; M. ir E. kultūrinė įstaiga švenčia savo patalpose nesutilpo, prireikė
metais ir sutraukia gana daug „Draugo" rudens šventės bi Chicago, DL 60629, n aukš Laniauskai $25; S. ir S. Džiugai 35 metų gyvavimo sukaktį. Ji dairytis didesnės vietos. Todėl
$28; A. ir J. Abromaičiai $18; V.
lietėlius, atsiuntė ir 40 dol. tas. Tel. 773-581-4030.
futbolo entuziastu.
buvo iškilmingai paminėta buvo nupirktas didokas trijų
ir A. Domanskiai $13; A. Biti
-Šiemet, kada „Lituanicos" mūsų dienraščio paramai, už
• Amerikos Lietuvių ra nas $8; K. ir N. Nelson $13; J. birželio 16 d. popietę muzie aukštų pastatas Pulaski gat
•yru komanda vėl iškovojo kurią esame didžiai dėkingi.
dijas, vad. Anatolijus Siutas - M.Vizgirda $8; A. ir T. Lands jaus patalpose. Į antrame vės pietinėje dalyje (6500 S.
teise žaisti „Metropolitan" ly
Čikagos tautininkai ren
aukšte esančią salę susirinko Pulaski Ave.). Šie namai
gos aukštojoje divizijoje, su gia tradicinę vasaros išvyką į kiekvieną sekmadienį 7 v.r. bergiai $23; M. ir A. Pakščiai apie 250 nuolatinių muziejaus anksčiau buvo priglaudę ligo
sidomėjimas futbolu lietuvių gamtą - gegužinę š. m. liepos p e r WCEV 14.50 AM. Tel. $12; Ofelia Vainienė $88; A. ir rėmėjų, bičiulių, spaudos žmo ninę, kuri buvo iš pagrindų
tarpe geroka* išaugo. Tai 29 d., sekmadienį, Ateitininkų 773-847-4903, adresas: 4459 T. Lesniauskai $13; G. ir R. nių.
pertvarkyta, pritaikant pas
galvojama, kad šis renginys namuose, Lemonte. Bus pa S Jrancisco, Chicago, IL 60632. Gaškai $88; A. ir V. Janusai
tatą muziejaus
reikalavi
Į
šventę
atsilankė
ir
žymus
bnsdar sėkmingesnis.
• A t k e l i a v u s v a s a r o s $10; K ir O. Pliuškoniai $20; A. svečias iš Vašingtono — Lie mams. Į naują vietą persikelta Jubiliejinėje šventėje kalbėjo Lietu
teikti šilti pietūs, čiurlens at
Plačiau apie šį turnyrą — gaivos šaltinėlis, veiks ir „lai karščiams, atsipalaiduokite Ješmantas $8; J. Kavaliūnas tuvos Respublikos ambasado 1986 m. ir čia pats muziejus vos ambasadorius Vašingtone Vy
gaudas Ušackas.
gegužinę parašysime kitą kar mėjimų šulinėlis". Muzikės nuo virtuvės darbų. Aplan $25; T. Kulbis $13; G. ir R. rius Vygaudas Ušackas. Jis
tą.
E A Stasės Jagminienės liaudiškos kykite mus, skaniai paval- Valaičiai $8; S. ir M. Tamulio- čia susirinkusiems tarė žodį, o
Teklė Rogutes, gyvenanti muzikos kapela „Tėviškė" gysite, maloniai aptarnausime. niai $50; M. ir Markus-Kramer muziejaus savininkui — Stan
South Boston, MA, siųsdama gros, dainuos, maloniai gai Priimame užsakymus išsine $18; J. ir T. Končiai $8; V. ir M. ley Balzekui, įteikė gražų pa
„Draugo" pokylio laimėjimų vins lietuviškus jausmus. Vi šimui į namus. Sagil's res Černiai $36; L. ir A. Chalmeta žymėjimo ženklą.
knygelę, mums paaukojo 50 sus atvykti ir atsigaivinti se toranas, 6814 W. 87 St., Bur- $100; D. ir J. Anysai $50; B. ir
Svečių tarpe matėsi ir du
dol. Nuoširdžiausiai dėkojame nų šlamančių ąžuolų pavėsyje bank, IL 60459. Tel. 708-598- G. Mikėnai $15; P. ir M. Grušai $38; jauni Lietuvos televizijos dar
J. ir G. Blekaičiai $13; A. ir
kviečia rengėjai.
0685, Irma ir Barbara.
už dosnumą.
A.Lipskiai $50; A. ir B. La buotojai — LNK naujienų re
niauskai $13; P. ir D. Kisieliai daktorius Edmundas Jakilai$76; B. ir J. Čikotai $10; Aldona tis bei to paties kanalo verslo
KUN. J. JUOZUPAIČIO 40 METŲ
Ankus $10; J. Kliorys $8; Er- žinių redaktorė Vilma AnuKUNIGYSTĖS ŠVENTĖ
nest Raškauskas $100; G. ir V. saitė (beje, ši žurnalistė porą
Bučmys $8; Janina Vienužienė metų yra studijavusi Čikagos
Ktmig— Jonas Juozupaitis tuvių liuteronų evangelikų
$13; Vida Tallat-Kelpša $8; Roosevelt universitete). Abu
gimė 1929 metų vasario 13 bažnyčioje.
Sophie Karaitienė $13; Edward žurnalistai šventės dalyviams
Kunigas J. Juozupaitis nuo
dieną Kilpinių kaime, Šilalės
Leugoud $38; Nijolė Balčiūnas buvo pristatyti ir pasakė svei Spaudos atstovai Balzeko lietuvių kultūros muziejuje per 35-erių metų
apylinkėse, Lietuvoje. Po karo pat savo kunigavimo Zione
$14; Birutė Jasaitienė $38; Al kinimo žodžius.
muziejaus sukaktį. Iš kaires: Jonas Tamuiaitis. Edvardas Šulaitis, Ed
su šeima gyvendamas Vokieti pradžios įvedė pamaldas ang
Ilgiausiai kalbėjo pats Lietu mundas Jasiūnas. l'etr.-i> IVrrutis.
dona
Mažeika
$8;
V.
ir
D.
Surlų
kalba.
Jo
iniciatyva
ir
vi
joje mokėsi gimnazijoje, o į
dėnai $13; Aldona Juozevičienė vos ambasadorius V. Ušackas,
Jungtines Amerikos Valstijas suotiniu parapijos narių nuta
$38; P. ir R. Kiliai $38; Algis negailėjęs gražių žodžių mu
rimu buvo parduota senoji
atvyko 1950 metais.
Strimaitis $138; Ona Daugir ziejui ir jo vadovui S. Balze
Po dvejų metų tarnybos bažnyčia, o žemė, kurią anks
dienė $38; Danutė Augius $50; kui, kuris, beje, neseniai įsi
Amerikos kariuomenėje, kun. čiau parapija buvo įgijusi Le
Stasė Žemgulis $13; Ona Ma- jungė į Lietuvos diplomatinę
J. Juozupaitis pradėjo studi monte, padalinta į sklypus ir
žionytė $8; K. ir V. Kebliai $13; tarnybą, bodamas Lietuvos
juoti University of Illinois, parduota parapijiečiams. Pel
J. ir B. Lintakai $18; J. ir D. garbės konsulu Floridoje. Jo
Chicago. Vėliau studijas tęsė nas ir surinktos aukos 1974
Liubinskai $13; A.V. Dundzila būstinė yra Palm Beach mies
Western New Mezico Univer m. kovo 24 d. leido įsigyti Kunigas Jonas Juozupaitis švenčia
$13; G. ir G. Rimkai $13; A. ir te ir ten jis praleidžia maž
sity at Silver City, New Mezi naują bažnyčios pastatą Oak 40 metų kunigystės jubiliejaus
A. Sauliai $8; Nrjolė Banys $13; daug tiek pat laiko kiek ir
co ir Luther College, Decorah, Lawn, IL. Patalpos buvo ka švente.
Danutė Surdenienė $13; Julia Čikagoje, kur šalia muziejaus
Iowa, o jas baigė 1958 metais piteliai suremontuotos ir per Jų svetinguose namuose daž
Janonienė $40; A. ir V.Gilvy- turi ir automobilių parduotu
gaudamas B A laipsnį verslo tvarkytos. 1982 m. prie bažny nai apsilanko 5 anūkėliai: Mavę „B&lzekas Motor Sales",
čios buvo pristatyta nauja sa rissa, Nicolette, Kyle, John ir džiai $8; Ramutė Aidienė $8; kurią 1919 m. įsteigė jo tėvas
administravime.
Janina Lieponienė $38; Aldona
1958 metais kun. J. Juozu lė, įrengtos patalpos sekma Sean.
Page $8; A. ir D. Kuolai $38; J. — irgi Stanley Balzekas.
Šių metų liepos 22 dieną
paitis buvo priimtas į Concor- dieninei mokyklai ir kunigo
Minėjimo metu ne vien tik
ir B. Kasperavičiai $20; R. ir
dia
teologinę
seminariją, raštinė. Visų šių darbų suma Ziono parapijos parapijiečiai,
buvo klausomasi kalbų: susi
G.
Kriaučiūnai
$13;
L.
ir
N.
Springfield, Illinois. Šioje se nytojas, iniciatorius ir aktyvus kun. J. Juozupaičio artimieji
Maskaliunai $13; L. ir D. Edgar rinkusiems grojo žinomasis
minarijoje jis mokėsi ruošda vykdytojas buvo kunigas Jo ir draugai susirinks į Ziono
$8; D. ir L. Vasiliauskai $38; V. dainininkas iš Lietuvos Artū
liuteronų bažnyčią (9000 S.
masis tarnavimui Dievo vy nas Juozupaitis.
ir R. Lukai $50; Ligrja Bardaus- ras Blažukas. Be to, visi sve
nuogyne. Baigęs akademines
Be darbo parapijoje kunigas Menard Ave., Oak Lawn, IL
kie.iė $50; dr. Gintarė Gečytė čiai buvo pavaišinti skaniais
studrjas vienus metus tarnavo 18 metų tarnavo Liuteronų 60453) švęsti kunigo Jono Juo
$50 ir Ritonė Rudaitienė $25 valgiais, o taip pat ir gėrimais Lietuvos televizijos darbuotojai Edmundas Jakilaitis ir Vilma Anusaite
vikaru St. Paul's Lutheran Bažnyčios Missouri Sinode zupaičio kunigystės 40 metų
Pirmą kartą į šį muziejų at Čikagos lietuvių kultūros muziejaus šventėje
a.a. Aloyzo Dombros atmini
Church, Sheboygan, Wiscon- Šiaurės Illinois apygardos de jubiliejų su padėka ir malda
mui; Danutė Bilaišienė $140
Bendros
sin, ir 1961 metais gegužės 30 kanu viename iš dekanatų bei Aukščiausiajam.
a.a. p.Jelionio atminimui; Stasė
dieną baigė seminariją. 1961 trejus metus šios apygardos šventinės pamaldos prasidės
Žemgulienė $50 a.a. p. Didžmetų birželio 18 dieną Ziono direktorių taryboje. Aktyviai 10 vai. ryto; pamokslus sakys
balienės atminimui; Stefanija
lietuvių evangelikų liuteronų dalyvavo Lietuvių evangelikų vyskupas Jonas Kalvanas,
Mikulskienė $100 ir Danutė
bažnyčioje Čikagoje, Jonas liuteronų išeivijos Bažnyčios Lietuvos evangelikų liuteronų
Hatzitheodorou $100 a.a. Lai. Juozupaitis buvo pašventintas veikloje, tarnaudamas jos Vy Bažnyčios vyskupas bei kuni
mutės-Irenos Eitmanienės at
' kunigo tarnystei.
riausioje taryboje sekretoriu gas Eugene Krentz, Ph.D.,
minimui; H. ir M. Kabliauskai
Kunigas J. Juozupaitis tar mi, o vėliau ir prezidento pa Concordia River Forest prezi $50 ir V. ir G. Damijonaičiai $50
dentas emeritus. Po pamaldų
navo St. John's Lutheran reigose.
Lauraičių vestuvių proga. Vi
Kunigas Jonas Juozupaitis svečiai rinksis šventiniams siems širdingiausias ačiū. Au
Church, Waterbury, Connectieut, Ct. Concordia Lutheran 1958 metų rugpjūčio 10 dieną pietums — priėmimui „Old kas prašome siųsti: „Vaiko
Church irySt Martini Luthe susituokė su Erna Čėsnaite. Barn" restorane.
vartai \ mokslą" c/o Irena
ran Church, abi Čikagos mies Jų šeimyninis gyvenimas buvo
Kviečiame atvykti ir daly Grigaitis, 3990 Gregory Drite. 1972 m. sausio 30 dieną palaimintas dviem vaikais: dr. vauti kunigo Jono Juozupaičio ve, Northbrook, IL 60063.
kun. J. Juozupaitis buvo įves . John P. (Cynthia) Josupait ir kunigystės jubiliejaus šventė
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus jubiliejinėje šventėje dalyvavę svečiai.
Visos nuotraukos - Edvardo Šulatčio
tas į kunigo pareigas Ziono lie Heidi R. (dr. David) Ozinga. je.
' Kun. Valdas Aušra
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