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1990-ųjų pavasarį tuometi
nis dvidešimtmetis sovietų jefreitorius iš kariuomenės pa
spruko, kai į dalinį jo aplanky
ti atvykę tėvai atvežė civili
nius drabužius. Po trijų dienų
Lietuva paskelbė apie nepri
klausomybės atkūrimą. Ne
paisant to, D. Kielai teko nuo
lat slapstytis. Kareiviai už
griūdavo bet kuriuo paros
metu. Bėglį mėgino suvilioti ir
aukštesniu laipsniu — siūlė
seržanto antsiuvus, kad jis tik
grįžtų į dalinį. Persekiojimų
išvarginta šeima nurimo tik
žlugus 1991 m. rugpjūtį su
rengtam pučui Rusijoje.
Generalinės
prokuratūros
atstovas spaudai Vidmantas
Putelis sakė, kad vien šiemet Geltonųjų autobusiukų perdavimo ceremonijoje 'iš kaire> Šiaulių miesto Švietimo skynaus vedėja Violeta
Gamino ž;įmuko 'Eita. nuotr
Rusija su analogiškais tei Damskienė prezidento žmona Alma Adamkiene ir prezidentas Valdas Adamkus.
sinės pagalbos prašymais su
* Slaptojo Molotovo-Ribrasti dezertyrus kreipėsi bene
b e n t r o p o pakto metinių iš
20 kartų: „Šie žmonės Lietu
vakarėse Tarptautinė komisi
vos įstatymams nenusižengė,
ja nacių ir sovietinio okupaci
Vilnius, rugpjūčio 22 d. A. Monkevičius.
todėl prokuratūra jų ir neper (BNS) — Trečiadienį Vilniuje,
Pernai Švietimo ir mokslo nių režimų nusikaltimams
sekioja".
Rotušės aikštėje, Lietuvos sa ministerija moksleivių pavė Lietuvoje įvertinti paskelbė
Pranešimų apie dezertyrus vivaldybėms buvo perduoti žėjimui įsigijo 68 „Fiat" auto išsamų to laikotarpio tyrimą.
gauna ir Lietuvos kariuome moksleivių vežimuj į mokyk busiukus, kuriais važinėja Tai jau trečiasis visuomeni
nės naujokų šaukimo tarnyba. las skirti „geltonieji autobu apie 1,200 moksleivių. Vyriau niais pagrindais dirbančios
Kartais paieškos dokumentai siukai".
sybė mokykliniams autobu tarptautinės komisijos, kuriai
siunčiami pagal dezertyro
Savivaldybių atstovams do sams įsigyti skyrė 5 mln. litų. vadovauja Kovo ll-osios Akto
gyvenamąją vietą, pvz., nebe kumentus bei raktelius nuo Tokia suma numatyta ir kitais signataras Emanuelis Zinge
veikiančių karinių komisa autobusiukų įteikė preziden metais.
ris, baigtas darbas. Išvados,
riatų adresais.
Savivaldybių
duomenimis, anot E. Zingerio, gali būti
tas Valdas Adamkus bei švie
Lietuvos pareigūnai tvirti timo ir mokslo ministras Al 2000-2001 m. į mokyklas ve žiaurios Lietuvai ir net sukelti
na, kad dėl Rusijos karinės girdas Monkevičius.
(LR. Eita)
žama per 91,000 moksleivių skandalą.
prokuratūros siunčiamų pra
„Šiandien
galime
pasi (18 proc. nuo bendro mokslei
* Estijos vidaus reikalų
nešimų vadinamiesiems de džiaugti geromis švietimo per vių skaičiaus). Iš jų tik 9 proc. ministras Tarmo Loodus ket
zertyrams baimintis nėra ko.
mainomis. Mokykloms dova naudojasi specialiu mokykli virtadienio rytą neberado savo
nojami geltonieji autobusiukai niu transportu. Jei mokslei tarnybinio automobilio, kurį
— tokių permainų ženklas. vius vežiotų a k mokykliniai nakčiai buvo palikęs prie
Tai geras ženklas Lietuvos autobusai, jų reikėtų per 650.
viešbučio Vilniuje. Ministras,
ateičiai, visų mūsų ateičiai.
kuris į Lietuvą antradienį at
Leningrado srities Vyborgo
* Kauno savivaldybė, no vyko neoficialaus vizito, buvo
Jis liudija, kad vaikų kelias į
teismas V. Šustauską buvo
mokyklą gali ir turi būti sau rėdama sumažinti išlaidas su žmona apsistojęs vidutinės
nuteisės 2 metų laisvės atė
gesnis, kad ne tik miesto, bet švietimui ir ikimokykliniam klasės viešbutyje „Victoria".
mimo bausme už piktybinį
ir kaimo vaikams gali ir turi ugdymui, panaikino 20 mo Televizijos kanalo LNK žinio
chuliganizmą ir nepilnamečių
būti prieinamas kokybiškas kyklų direktorių pavaduotojų mis, ministras viešbučio regis
įtraukimą į nusikalstamą
išsilavinimas", sakė V. Adam etatų bendrojo lavinimo mo tratūroje nepranešė atvykęs
veiklą.
kus. Prezidentas taip pat pa kyklose. Penkiose švietimo ir automobiliu. Viešbučio atsto
Pildydamas kandidato į Sei
sveikino visus mokinius su ugdymo įstaigose, kurios buvo vai keliaujantiems automobi
mo narius anketą, V. Šustaus
artėjančiais naujaisiais moks šildomos kietu kuru, įdiegtas liu nerekomenduoja palikti jį
kas apie šį faktą nepranešė.
lo metais. Valstybės vadovas šildymas dujomis, panaikinti gatvėje. Iš ministro pavogtas
VRK kreipėsi į Teisingumo
kūrikų etatai. Taip pat darže
palinkėjo Lietuvos jaunimui
tarnybinis 2000 metų gamy
ministeriją dėl teisinės pagal
liuose atsisakyta skalbyklų.
malonaus sugrįžimo į mokyk
bos prašymo Rusijos teisėsau
Taip savivaldybė sutaupė dau bos automobilis „Audi A6",
las ir sėkmės moksle.
giau kaip 400,000 litų. <BNS. priklausantis Estijos išperka
gos organams dar prieš pra
mosios nuomos bendrovei.
Vykdant
programą
„Gelto
ėjusį spalį vykusius Seimo rin
* Dėl stojančiųjų „migra
* Valdančiosios Naujo
nasis
autobusas",
Švietimo
ir
kimus. Negavusi atsakymo,
cijos" aukštosiose mokyk sios sąjungos (NS, sociallibe
mokslo
ministerija
(ŠMM)
VRK leido V. Šustauskui daly
lose atsirado nenumatytų ne
vauti Seimo rinkimuose. Sei rengė tarptautinį „geltonųjų tikėtumų ir užsitęsė studentų ralų) frakcijos nariai Dangutė
mo nario Įgaliojimą jis iško autobusų" įsigijimo konkursą. sąrašų tikslinimas. Pasiry- Mikutienė ir Eduardas Šabvojo Kaimo vienmandatėje Ši Šiemet jį laimėjo UAB „Drau- žusieji siekti aukštojo mokslo linskas apskundė Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai
dos autocentras", nes jo pasiū
lainių apygardoje.
lymas buvo ekonomiškai nau atsidūrė prieš viliojančių per (VTEK) valstybės kontrolierių
* Per praėjusią Seimo dingesnis. „Draudos autocen spektyvų ir specialybių pa Joną Liaučių. Pasak socialli
rinkimų kampaniją milži tras" aprūpins mokyklas 49 siūlos jūrą, juolab kad šiemet beralų, savaitraštyje „Ekstra"
niškas pinigų sumas prasisko „Mercedes-Benz Sprinter 308 septynios aukštosios mokyklos išspausdintame rašinyje „vi
vykdė bendrą studentų pri suomenė buvo informuota
linusiems
konservatoriams CDI" (M2 klasės) autobusais.
(KD, Elta)
kreditoriai jau pradeda grū
apie valstybės kontrolierių J.
20 vietų „geltonieji autobu ėmimą.
moti teismais. Yra žinių, kad siukai" moksleivius veš į greti
* Lietuvos žydai kreipėsi Liaučių kaip apie teisininką,
apie ketinimus skolą atgauti mas pradinį, pagrindinį ar \ pasaulio žydų bendruo nesilaikantį įstatymų". Kovo
teisme, konservatorius pers vidurinį išsilavinimą teikian menę, ragindami paremti Lie mėnesį spausdintame straips
pėjo reklamos bendrovė „Alo- čias mokyklas. Taip pat moks tuvos siekius kuo greičiau tap nyje valstybės kontrolierius
ra". Šiai bendrovei rinkimus leiviai šiais autobusais galės ti NATO ir Europos Sąjungos buvo kritikuojamas už tai, kad
pralaimėjusi partija tebėra vykti į ekskursijas, įvairius (ES) nare. Kreipimąsi pasira naudojasi dviem tarnybiniais
skolinga apie 460,000 litų. renginius.
šė Lietuvos žydų bendruome butais, esančiais Klaipėdoje ir
Tėvynės sąjungos atsakinga
„Tikimės, kad 'Mercedes' nės pirmininkas Simonas Al- Vilniuje. Pasak pranešimo, J.
sis sekretorius, parlamentaras autobusai bus tinkami bei ats peravičius bei Lietuvos žydų Liaučius iki šiol valdo 2 tarny
Jurgis Razma pranešė, kad parūs ir nelabai geruose kai kultūros palikimo paramos binius butus, kurių viename
trečiadienį į bendrovės „Alora" mo keliuose", sakė ministras fondo valdybos pirmininkas Klaipėdoje gyvena jo šeima, o
sąskaitą buvo pervesta 20,000
Emanuelis Zingeris. „Nepai kitame bute Vilniuje — jis
;BNS!
litų.
(LR, EIUI socialliberalai) gavo 56,600 sant tragiškos Lietuvos žydų pats.
* Vyriausioji rinkimų ko litų, Lietuvos liberalų sąjunga žūties ir Lietuvoje neįsisąmo
* Vilniuje advokatas pra
misija (VRK) politinėms par — 52,400 litų, Tėvynės są ninto holokausto tragedijos nešė policijai, kad per api
tijoms padalino antrajam pus junga (Lietuvos konservato masto, mes, parėmę nepri plėšimą neteko advokato man
mečiui skirtą valstybės finan riai) — 28,700 litų, Lietuvos klausomos Lietuvos atkūrimą, tijos, pažymėjimo bei kny
sinę paramą. Šių metų biu valstiečių partija — 21,600 manome, kad Lietuva turi bū gelės. Kaip pranešė Vilniaus
džete politinėms partijoms iš litų, Lietuvos centro sąjunga ti kuo greičiau priimta į NA vyriausiasis policijos komisa
viso buvo skirta 524,000 litų, — 20,800 litų, Lietuvos TO ir Europos Sąjungą. Taip riatas, advokatas į policiją
iš jų 262,000 litų partijos gaus krikščionių demokratų partija būtų kuriamas modernios Lie kreipėsi rugpjūčio 22 d., nors
antrąjį pusmetį. Daugiausia (dabar — politinė partija tuvos pilietinės visuomenės ir apiplėštas buvo beveik prieš
lėšų iš valstybės gavo Lietu „Lietuvos krikščionys demok holokausto atminties garan mėnesį — liepos 24 dieną. Ad
vos socialdemokratų partija ratai") — 14,900 litų. Lėšos tas", rašoma kreipimesi. Pa vokato pavardė neskelbiama.
(LSDP). Jai buvo skirta buvo paskirstytos pagal par reiškime pabrėžiama, kad žy Pareigūnus nustebino tai, kad
30,400 litų, tekusių LSDP ir tijų gautus rinkėjų balsus per dai rėmė Lietuvos nepriklau teisėtvarkos sistemą išmanan
36,500 litų, skirtų buvusiai paskutinius Seimo ir savival somybę XX amžiaus pradžioje tis žmogus taip ilgai r.c^ianeLDDP. Naujoji sąjunga (NS, dybių rinkimus.
(BNS)
<BNS>
ir pabaigoje.
<BNS> šė apie nusikaltimą.

V. Šustauskas savo teises
pasiryžęs ginti kumščiais
Kaunas, rugpjūčio 23 d.
(BNS) — Radikalusis Seimo
narys Vytautas Šustauskas,
kuris, kaip įtariama, prieš 28
metus buvo teistas už chuliga
nizmą, pripažino, kad neven
gia savo teisių apginti kumš
čiais.
„Vieną kartą jūs visi žurna
listai taip gausite į sprandus,
kad verkdami bėgsite skųstis į
policįją. Aš nesu davatka ir
neatsuksiu kito žando, kai esu
puolamas", sakė V. Šustaus
kas, paprašytas pakomentuoti
įtarimus, jog jis nuo rinkėjų
nuslėpė savo teistumą. Jis ne
gailėjo kritikos ir teisinin
kams, sakydamas, kad „gaila,
jog jie tokie neišmanėliai, nes
gaišta laiką gavę kažkokią
'špargalką', o ne tikrus doku
mentus".
Paklaustas, ar Rusijos Vi
daus reikalų
ministerijos
(VRM) pažymos apie politiko
teistumą 1973 metais jis ne
laikąs dokumentu, V. Šus
tauskas tepasakė, kad ne
mėgsta kvailų klausimų.
Parlamentaras tvirtino, kad
tikras vyras turi sugebėti ap
siginti ir, jei reikia, „duoti į
snukį". „Dabar Lietuvoje neli
ko vyru, yra tik sugebantys
priprsU kelnes", nesirinkda
mas žodžių kalbėjo Seimo na
rys.
Paklaustas, ką veiks, jei iš
jo ris dėlto būtų atimtas par
lamentaro įgaliojimas, V. Šus
tauskas atsakė nieko nebijąs.
„Du kartus žvelgiau mirčiai į
akis, kai būdamas jūreiviu at
sidūriau už borto vandenyne.
Niekada nieko iš valdžios ne
prašiau, man visais laikais
buvo gerai, nes visada buvau
laisvas ir mirsiu laisvas", kal
bėjo jis.
Rugpjūčio pradžioje Vyriau
sioji rinkimų komisvja (VRK)
gavo Rusijos VRM pažymą,
kurioje teigiama, jog 1973 m.
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Maskva Lietuvoje ieško'
sovietų kariuomenės dezertyrų
Vilnius, rugpjūčio 23 d.
(BNS) — Prieš 11 metų sava
vališkai iš sovietų kariuome
nes pasitraukusį 31 metų pa
nevėžietį Darių Kielą perse
kioja Rusijos karinė prokura
tūra.
Kaip pranešė dienraštis
JLietuvos rytas", Panevėžio
policijos komisariato migraci
jos skyrius gavo iš Maskvos
raita, kad šis žmogus ieš
komas kaip dezertyras.
1990 m. kovo mėnesį iš dali
nio Pamaskvyje pabėgęs lietu
vis ir šiandien dar negali jaus
tis visiškai saugus — vykstant
į Rusiją, pasienyje jį gali sulai
kyti.
Lietuvos Generalinės proku
ratūros pareigūnai pripažino,
kad tarpvalstybiniai susitari
mai tokius žmones kaip D.
Kiela gina tik formaliai.
.Žmogus pas mane atėjo la
bai išsigandęs, bet aš jį nura
minau. Teko įspėti, kad vyks
tant į Rusiją.pasienyje jis gali
turėti problemų", sakė Pa
nevėžio migracijos skyriaus
komisarė inspektorė Bronislava Pliavgienė. Jos darbo prak
tikoje tai pirmas atvejis, kai
po tiek metų ieškomas buvu
sios kariuomenės dezerty
ras. Pareigūnė informavo Ru
sijos karinę prokuratūrą, jog
nebeegzistuojančios
Sovietų
sąjungos įstatymus pažeidęs
žmogus yra Lietuvos pilietis ir
negali būti persekiojamas.
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* Vienas iš valdančiosios
* Pasaulio lietuvių ben
druomenės (PLB) atstovai Socialdemokratų partijos
ketvirtadienį vykusiame susi vadovų Vytenis Andriukaitis
tikime su premjeru Algirdu ir jo šalininkai vis smarkiau
Brazausku padėkojo už jo dė spaudžia partijos vadovus bei
mesį Valdovų rūmams. PLB premjerą Algirdą Brazauską,
Valdybos pirmininkas Vytau kad jau šį rudenį būtų iškeltas
tas Kamantas po susitikimo partijos kandidatas į preziden
su premjeru sakė, jog dau tus ir pradėta rinkimų kampa
giausia dėmesio pokalbyje su nija. Šaltiniai soedemų vado
A. Brazausku buvo skirta Val vybėje tvirtina, kad partijos
dovų rūmų atstatymui, kurį kandidatu, kuriam dirbtų visa
užsienio lietuviai ypatingai re socialdemokratų propagandos
mia. PLB atstovai premjerui mašina, ketina tapti V. An
Socialdemokratų
priminė, kad lygiai prieš me driukaitis.
tus buvo įkurtas Valdovų vadovai išV buvusios LDDP
rūmų atstatymo paramos fon gretų kol kas .tvirtina nesutin
das, kuriame dabar yra apie ką su tokiais pasiūlymais.
(R.LZ.E1U)
200,000 litų. PLB dėkojo A.
Brazauskui, kad jis imasi ryž
* Muitinės departamento
tingų žingsnių, siekiant atsta kovos su kontrabanda sky
tyti Valdovų rūmus. Kaip ži riaus pareigūnai
atsidūrė
nia, A. Brazauskui tapus skandalo sūkuryje. Verslinin
premjeru, iš vyriausybės re kai Algirdas Dobrovolskas ir
zervo fondo praėjusią savaitę Vidmantas
Zumbakis pa
Valdovų rūmų konservavimui reigūnus kaltina dėl patirtų
buvo skirta 300,000 litų. Val 20,000 JAV dolerių nuostolių
dovų rūmų atstatymui Seimas ir ketina kreiptis H teismą.
yra skyręs 1.6 mln. litų. (BNS) Verslininkai tvirtino, kad dėl
* Valdovų rūmų paramos kovos su kontrabanda sky
fondo metiniame susirinkime riaus pareigūnų kaltės Kalva
dalyvavęs JAV. lietuvis versli rijos muitinėje tikrinant kro
ninkas Juozas Kazickas Vai- * vinį, buvo sugadinta jų įmonės
dovų rūmams atstatyti paau produkcija — 7.6 tonos tortų.
kojo 100,000 litų. Dr. J. Kazic Nekokybiškas prekes atsisakė
kas teigė, jog kaip verslinin paimti bendrininkai Vokieti
kas mato Valdovų rūmų pers joje. Verslininkai apskaičiavo
pektyvą ne tik kultūriniame ir ne tik tortų vertę, bet ir trans
istoriniame, bet ir ekonomi porto bei prastovų išlaidas.
niame Lietuvos kontekste. Pa
(LR.E1U)
sak jo, atstatyti Valdovų rū
* Spalio pabaigoje Euro
mai galėtų būti patrauklus ob pos žemynui persukus laik
jektas turistams, nes Vilniuje rodžių rodykles viena valanda
kol kas nėra ryškaus traukos atgal, Lietuva gali likti vienin
taško, kokie yra kitų valstybių telė valstybė, gyvenanti be
turistiniuose
maršrutuose. žiemos ir vasaros laiko skirtu
Kad Valdovų rūmų atstatymo mo. Vasaros laiką į žiemos
idėja sulauktų platesnio prita keis visos 15 Europos Sąjun
rimo Lietuvos visuomenėje ir gos valstybių narių, taip pat
pritrauktų kuo daugiau inves daugybė kaimyninių valsty
tuotojų, apie ją daugiausiai bių, prie kurių jau ketina pri
rašantiems žurnalistams J. sijungti ir Estija. Prieš metus
Kazickas pažadėjo 5 metus trys Baltijos valstybės — Lie
kasmet skirti 5,000 litų pre tuva, Latvija bei Estija — nu
miją. Tiek pat laiko kasmet sprendė nepereiti į vasaros
verslininkas skirs 10,000 litų laiką. Tačiau šiemet Latvijos
premiją žmonėms, daugiausiai vyriausybė priėmė nutarimą
prisidedantiems prie Valdovų grįžti prie anksčiau galiojusios
rūmų atstatymo idėjos įgyven praktikos. Galimybę grįžti
dinimo.
(BNS) prie vasaros-žiemos laiko sis
* Lietuvos centro sąjun temos jau svarsto ir Estija.
gos atstovų nuomone, ne Laiko keitimas Europoje buvo
valdžia, o visuomenė turėtų fi įvestas 1973 m., kai pasaulį
nansuoti Valdovų rūmų atsta ištiko pirmoji naftos krizė, ir
tymą Vilniuje. „Jeigu visuo vyriausybės stengėsi taupyti
IEIU>
menei tokių dalykų reikia, ji elektros energiją.
pati turi ieškoti, iš kur gauti
* Antradienio vakare sulai
lėšų", teigė CS atstovas, Seimo
kytas dar vienas įtaria
narys Virginijus Martišaus
masis, kurį Valstybės saugu
kas. „Aš labai sveikinčiau A.
mo departamento ir Kauno
Brazauską, jeigu jis paaukotų
apygardos prokuratūros Orga
į Valdovų rūmų atstatymo
nizuotų nusikaltimų ir korup
fondą savo vieną ar du, o gal
cijos tyrimo skyriaus prokuro
ir daugiau, atlyginimų ir taip
rai sieja su bėgių išardymu,
paskatintų turtingus Lietuvos
liepos 6 d. sukėlusiu tarptauti
piliečius prisiimti asmeninę
nio traukinio Ryga-Vilnius
atsakomybę už kultūros pavel
avariją ties Neveronimis. Su
do atstatymą", teigė CS valdy
skandalinguoju pakaunės bė
bos narė Giedrė Kvieskienė. Ji
gių išardymu siejami net 8
piktinosi, jog vyriausybė, nu
žmonės. Vis dar atsisakoma
sprendusi skirti „ženklią su
įvardyti ir šio nusikaltimo mo
mą" valstybės lėšų rūmų at
tyvą. Tačiau, pasigirdus kal
statymui, nesugeba laiku, iš
boms, kad, išardžius bėgius,
mokėti socialinių pašalpų dau
planuota apiplėšti traukinio
giavaikėms šeimoms.
<BNS>
keleivius, Kauno apygardos
* Net ir tapęs pasaulio vyriausiasis prokuroras paga
čempionu, vokietis Lars Ry- liau prisipažino, kad tokia
del Tarptautinės lengvosios prielaida buvo iškelta nuo pat
atletikos federacijos (IAAF) pirmos šios bylos tyrimo die
populiarumo lentelėje nesuge nos.
(KD. Elta)
bėjo aplenkti olimpinio čem
KALENDORIUS ~
piono, lietuvio
Virgilijaus
Aleknos. Disko metikų TOPRugsėjo 24 d.: Ema. Gedvinas.
50 sąraše šie sportininkai —
Gedvinė, Gerardas, Rupertas.
greta vienas kito: V. Alekna —
Rugsėjo 25 d.: Aurelija, Kleopas,
pirmas (1,397 taškai), L. Ry- Ramvydė, Vaigintas, Vladislovas.
| del — antras (1.373). <KD. Eita. Želvė.
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JAV RYTINIO PAKRAŠČIO
SPORTO APYGARDOS
KREPŠINIO TURNYRAS
Po 25 metų pertraukos, š.m.
gegužės 20-21 d. savaitgalį,
Long Island, NY, įvyko
ŠALFASS -gos JAV Rytų spor
to apygardos krepšinio pirme
nybės. Buvo smagu vėl girdėti
kamuolio dunksėjimą aikštėje,
teisėjų skardžius švilpuko gar
sus, entuziastingą žiūrovų plo
jimą. Smagu jausti, kad ryti
niame JAV pakraštyje spor
tinė veikla nemirus, tik kiek
prisnūdusi!
Istorinis įvykis
Šis Rytinio pakraščio turny
ras buvo tikras istorinis įvy
kis:
— pirmą kartą JAV LB
Krašto valdyba kartu su
ŠALFASS-gos rytinės apygar
dos vadovu suglaudusi pečius,
sujungusi energiją suruošė
krepšinio turnyrą;
— pirmą kartą du Lietuvos
ambasados atstovai JAV-se —
ambasadorius
Vygaudas
Ušackas ir ministras pa
tarėjas Kęstutis Jankauskas
dalyvavo turnyre ne stebėto
jais, bet žaidėjais;
— pirmą kartą po vienu sto
gu susirinko 20 JAV-se studi
juojančių studentų-krepšininkų.
D a u g krepšininkų
Į varžybas suvažiavo 22 ko
mandos su daugiau negu 140
įvairaus amžiaus krepšinin
kais — moterys, vyrai, jau
niai, jaunuoliai. Žaidynės pra
sidėjo šeštadieni 9 vai. r. ir
baigėsi trimis finalais sekma
dienį.
Visos rungtynės pasižymėjo
žaidėjų energingumu ir entu
ziazmu, stebėtojų garsia reak
cija
Žaidynių rezultatai
Vyrų A — laimėjo Bostonas
prieš Philadelphijos „Arą"
90:88.
Vyrų B — laimėjo Phila
delphijos „Aras" prieš New Yorko
JLAK" —61:41.
Vyrų senjorų — laimėjo
Philadelphijos „Aras" prieš
New Yorko „LAK" — 58:35.
J a u n i ų A — laimėjo Phila
delphijos ,Aras" prieš New
Yorko „LAK" — 67:64.
Moterų — laimėjo Long Is
land JStars" prieš New Yorko
„LAK" — 41:36.
Mergaičių C — laimėjo
New Yorko JLAK" prieš Phila
delphijos „Arą" — 52:24.
B e r n i u k ų C — laimėjo New
Yorko JLAK" prieš William
Floyd 78:48.
B e r n i u k ų D — laimėjo Phi

ladelphijos „Aras" prieš New
Yorko JLAK" —25:17.
Vyrų A grupė
Šią grupe sudarė 3 koman
dos: Bostono, New Yorko
„LAK"
ir
Philadelphijos
„Aras". Visi Lietuvos studen
tai žaidė šioje grupėje. Jie bu
vo suvažiavę iš Hawaii, N. Carolina, S. Carolina, Virginia,
Texas, Kansas, Connecticut,
Pennsylvania, Massachusetts
ir New Yorko valstijų. Jų tar
pe buvo žaidėjai iš geriausių
JAV krepšinio konferencijų —
iš Atlantic Coast Conference
— Tomas Nagys (Clemson utas), iš Big East — Donatas
Savickas ir Marius Janulis
(baigęs Syracuse u-tą).
Visos trys komandos buvo
lygaus pajėgumo (didžiausia
persvara buvo 3 taškai). Var
žybos buvo įtemptos, pilnos
gražių pasuočių, tikslių tri
taškių metimų ir triukšmingų
kamuolio į krepšį dėjimų, ste
bėtojų šūksniais entuziastingu
įsijungimu.
Finalinės rungtynės vyko
tarp Philadelphijos „Aro" ir
Bostono. Beveik per visas
rungtynes didžiausia persvara
buvo 6 taškai. Kartais atrodė,
kad viena ar kita komanda
prasiverš į priekį, bet staiga
kita komanda pasiveja ir vėl
lygiosios... Persvara keitėsi 10
kartų.
Likus penkioms sekundėms
Marius Janulis (Bostonas) me
tė gražų „pasą" tarp dviejų
„Aro" žaidėjų, kur Vaidas Nutautas pagavęs kamuolį ir tuo
pačiu judesiu iš po krepšio
metė kamuolį. Kamuolys įkrito
į krepšį — laiko nebeliko...
Teisėjas sušvilpė — žaidynės
baigėsi Bostono naudai —
90:88. Ir aukso medalis bostoniškiams.
Po rungtynių amerikiečiai
teisėjai teigė, kad žaidynės
buvo aukšto lygio, gerai žais
tos aukšto lygio krepšininkų.
Teisėjai tikisi, kad ateinan
čiais metais vėl matys tokį pat
gražų talentingų krepšininkų
būrįVyrų B grupė
Šioje grupėje dalyvavo 4 ko
mandos: iš Connecticut, New
Jersey („Liepsna"), New Yorko
(JLAK") ir
Philadelphijos
(„Aras").
Mums buvo didelė garbė,
kad šioje grupėje, Philadelphi
jos „Aro" komandoje sutiko
žaisti Lietuvos ambasadorius
Vygautas Ušackas ir minist
ras patarėjas Kęstutis Jan-

galioja.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vašingtone Vygauii.-.i Ušackas aktyviai dalyvavo š.m. gegužes 20 ir 22 d.
Long Island, NY, vykusiame JAV Rytinio pakraščio sporto apygardos krepšinio turnyre, žaisdamas pirmą vietą
laimėjusioje Philadelphijos „Aro" B grupes komandoje Del tarnybinių įsipareigojimų negalėjusiam dalyvauti
apdovanojimų įteikime, ambasadoriui aukso medalis buvo įteiktas š.m. liepos 10 d. ambasadoje Vašingtone at
silankiusių minėto turnyro rengėjų ir žaidėjų atstovų. Iš k: ambasados ministras patarėjas Renatas Norkus,
turnyro šeimininkas Robert Hodgson, aukso medaliu papuoštas ambasadorius Vygaudas Ušackas, žaidėjai Ai
das Gedeika ir Ryan Hodgson ambasadoriui prisiminimu. įteikę rungtynių nuotraukas ir JAV LB Krašto valdy
bos VP sporto reikalams Rimas Gedeika.

kauskas. Ambasadorius Ušac
kas žaidė iš širdies duodamas
100 proc. krepšinio aikštėje ir
diplomatinėje plotmėje.
Pusfinale, likus mažiau ne
gu trims minutėms, ambasa
dorius agresyviai kovodamas
dėl kamuolio užsigavo koją ir
nebegalėjo žaisti. Būdamas
tikru komandos nariu, jis sa
lėje išbuvo iki rungtynių pa
baigos.
Malonu buvo matyti ir ko
mandą iš Connecticut, nes ją
sudarė žaidėjai iš trijų atskirų
miestelių. Ši komanda geras
pavyzdys, kad kliūtys įveikia
mos jei tikrai nori ką pasiekti.
I baigmę pateko Philadel
phijos „Aras" ir New Yorko
„LAK". Laimėjo „Aras" 61:41.
Jaunių A grupė
Šioje grupėje žaidė dvi ko
mandos iš New Yorko ir viena
iš Philadelphijos. Baigmėn pa
teko New Yorko A ir Philadel
phijos komandos. Pradžioje at
rodė, kad rungtynės nebus
rimtos, nes „Aras" tuoj pradėjo
pirmauti ir vedė net 14 taškų.
New Yorkas nepasidavė ir be
veik pasivijo. Paskutinė mi
nutė buvo labai įtempta, nes
New Yorkas prisivijo iki trijų
taškų skirtumo. „Aras" nepasi
davė ir laimėjo 67:64 taškais.
Vakarinė programa
Šeštadienį po rungtynių
kun. V. Volertas iš New Yorko
aukojo šv. Mišias sportinin
kams. Po Mišių buvo smagus
susipažinimo vakaras, kuria
me sportininkai ir jų draugai
galėjo geriau susipažinti, pa
šokti ir užmegzti draugystes.

kon įsijungė studentai. Be jų
pagalbos nebūtume galėję pri
traukti tiek daug studentų.
Už šią talką esam ypač dė
kingi Mariui Januliui (Massa
chusetts), Mantui Ignatavičiui
(North Carolina i ir Donaldui
Kairiui (Virginia).
Nuoširdi padėka Robertui
Hudgsenui, antros kartos lie
tuviui, šio turnyro šeiminin
kui. Jis parūpino sales ir tei
sėjus. Ačiū Pranui Gvildžiui
puikiai atlikusiam visus koor
dinatoriaus darbus ir New
Yorko JLAK" pirmininkui Juo
zui Milukui, kuris su savo klu
bo nariais sąžiningai atliko vi
sas administratoriaus parei
gas.

teikė mums didelę psichologi
nę paskatą. Dalyvaudamas,
ambasadorius įrodė, kad jis
vertina sportą kaip vieną iš
būdų išlaikyti lietuvybę. Tiki
•
mės, kad šis jo dalyvavimas
Tai - Jūsų laikraštis
nebuvo paskutinis dalyvavi
DRAUOAS
mas mūsų tarpe. Tikimės jo
THI UltUAMAM *0*LD-«MDt OM1T
dalyvavimo mūsų antrame sų paramos prašymą neatsi
turnyre.
liepė daugiau Rytinių LB apy
Mūsų visos pastangos ir pla linkių, kad negavom iš kitų
nai nebūtų sėkmingi be finan organizacijų ir kad ŠALFASSsinės paramos. Už šią paramą gos valdyba neparodė dėmesio
esame labai dėkingi JAV LB paremti mūsų pastangas at
Krašto valdybos pirmininkui kuriant JAV Rytinio pakraščio
Algimantui Gečiui, LB New apygardos veiklą.
Yorko apygardos pirm. Gied
Tikimės, kad šis turnyras
rei Kumpikaitei ir LB Phila įtikins visas Rytinio pakraščio
delphijos apylinkės pirm. Vytui apylinkes, kad įmanoma čia
Bagdonavičiui.
Dėkojame kadaise klestėjusi sportinė
jiems
už
pasitikėjimą
ir pa veikla. Tikimės, kad visi prisi
A m b a s a d o s ir JAV LB
dės prie ateinančių metų tur
ramą.
parama
nyro ruošimo.
Iki pasimatymo 2002 metų
Kiti metai, kita proga
Ambasadoriaus
Vygauto
turnyre!
Ušacko aktyvus dalyvavimas
Rimas Gedeika
Apgailestaujame, kad Į mušio turnyro rungtynėse su

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hfcfcory Hls, IL
Tel. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREJKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Uis, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 5984055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuvtfkai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel.773-229-9965
Vatondos pagal susitarime.

ARAS ŽUOBA, M.D.

JAV Rytinio pakr įseio apygardos krepšinio turnyro taurės laimėtojai Bostono vyrų A komanda. Kairėje taurę
Įteikęs Rimas ("«• eika, JAV I.B Krašto w-\xi< VI' sr>ort<- n-ikalair.s

Futbolas

Pozityvūs pirmieji
žingsniai
Ruošdami šį turnyrą siekė
me šių uždavinių: 1. — atgai
vinti JAV Rytinio pakraščio
lietuvių sportinę veiklą; 2. —
pritraukti įvairių kartų žai
dėjus; 3. — pritraukti „trečios
bangos" studentus. Šis turny
ras buvo pirmas žingsnis ta
kryptimi. Žingsnis buvo pozi
tyvus. Įrodėm, kad sportinė
veikla Rytuose nėra mirusi,
kad galime suburti sportinin
kus, kad verta tokius turnyrus
rengti ateityje.
Sie mūsų pirmieji žingsniai
buvo sėkmingi, nes mums tal

J A V Rytinio pakraščio siiorto apygardos krepšinio turnyre <lalwa\ usi,.,, JAV-i- c siudijuojantirji krepšininkai i$
Lietuvos
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.Metams
1/2 metu
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoj* ir kitur
(Ū.Š.J $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U Š.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu p a t o 3 Z I Z ! Z . . L Z ! - ~ $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laidai oro paštu ' ... $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopija.

Čikagoje

„LITUANICOS" VYRAI
PASIRUOŠĖ
AUKŠČIAUSIAJAI
DIVIZIJAI

Philadelphijos „Aro" B komandoje žaidė ambasadorius V ygaucl;
kas ir ambasados ministras patarėjas Kęstutis Jankauską S Į K T l I l i'Kla
nas kitam kamuolį, gindami j) nuo atbeginfiu NYw Yorko. .LAK" / . l i i l i

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, eraJokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet. IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
«rww.(»nterforsuro^ryandbf68Sthe8Wi.coni

Kickers" aikštėje, kuri vadi
nasi „Toastasters Field Elgin"
vardu Elgino miestelyje. Ją
Praėjusį antradienį (rugpjū galima pasiekti važiuojant
čio 21 d J „Lituanicos" pirmoji 1-90 į vakarus iki Rt 59 iš
vyrų ekipa turėjo paskutines važiavimo. Tada imti pietinę
kontrolines rungtynes prieš kryptį ir Rt 59 vykti iki Shoe
aukščiausios lygos pirmenybi- Factory Rd. Šiuo keliu va
nius susitikimus, kurie prasi žiuoti į vakarus iki Toastadės šį sekmadienį.
masters Rd. Pasiekus Toasta.lituanicos" vienuolikė antra masters Rd., imti dešinę kryp
dienio vakare įveikė St. Xa- tį ir važiuoti šiaurėn iki aikš
vier universiteto rinktinę net tės, kuri yra šalia 1-90 kelio.
7-0. Taigi rezultatas gana iš - Pagrindinių komandų susiti
kalbus ir mūsiškiams duoda kimo pradžia 3 vai. po pietų.
gražių vilčių ateinančioms pir Prieš tai — nuo 1 vai. žais re
menybių varžyboms. Kaip tei zervinės komandos.
gė komandos vyr. treneris
EiĮ.
Gediminas
Jarmalavičius,
mūsiškiai antradienio rungty
* XXI p a s a u l i o studentų
nėse mažai klydo ir rodė daug* vasaros universiada, kuri
gražių momentų.
rugpjūčio 22 d. prasidėjo Kini
Tačiau jis apgailestavo, kad jos sostinėje, jau gali pasigirti
traumą gavo Laimonas Bytau pirmuoju rekordu — joje daly
tas, mūsiškių komandos ge vauja apie 7,000 akademinio
riausias įvarčių medžiotojas. jaunimo sporto pasiuntinių,
Atrodo, kad jis negalės žaisti atstovaujančių net 178 vals
mėnesį laiko. Tačiau treneris tybėms. Tiek sportininkų ne
t«igė, jog dabar komandoje dalyvavo nė vienoje anks
yra arti 16 žaidėjų, kurie nu tesnėje universiadoje. Trečia
sistatę stipriai „kapotis" net ir dienį, skambant tarptauti
su stipriausiais Čikagos ir niam studentų himnui „Gauapylinkių vienetais.
dearous", Lietuvos trispalvė
Beje, sekmadienio rungty suplevėsavo šalia kitų valsty
(KD, Bta)
nės vyks varžovų — „Chicago bių Vėliavų.

INTELIGENTO PAREIGA —
BŪTI TAUTOS ŠAUKLIU
PROF. ONA VOVERIENĖ
Lietuvoje vis dar netyla dis
kusija dėl 32 inteligentų pasi
rašyto laiško
prezidentui.
Laiške norėta atkreipti prezi
dento dėmesį „į išryškėjusią ir
įgaunančią masinį pobūdį ten
denciją žiniasklaidoje įvai
riausiais būdais neigti tradi
cines dvasines vertybes, do
rovės normas, krikščioniško
sios kultūros puoselėjamus
žmonių tarpusavio santykius.
Daugumos žiniasklaidoje ra
šančiųjų ir kalbančiųjų žo
džiuose beveik nebeliko pozi
tyvios nuostatos šių vertybių
atžvilgiu — iš moralumo ty
čiojamasi, kaip, beje, ir iš pa
triotizmo, tautiškumo, religin
gumo ir pan. Pagaliau pati
Lietuvos valstybės idėja, so
vietinės okupacijos metais
reiškusi ir laisvės idėją, vieni
jusi žmones ir teikusi jiems
stiprybės, nuvertinama. Die
giama mintis, kad į valdžią ei
nama tik patenkinti savo as
meninius interesus, o ne tar
nauti visuomenei" ir t.t. Atvi
ras laiškas J. E. Lietuvos Re
spublikos Prezidentui ponui
Valdui Adamkui (Lietuvos ai
das. — 2001, geg. 2, p. 2)
Laišką pasirašė Lietuvos
šviesuoliai — Bronys Savuky
nas, „Kultūros barų" vyr. re
daktorius; Julius Sasnauskas,
kunigas; Kornelijus Platelis,
poetas, „Literatūros ir meno"
vyr. redaktorius; Eimuntas
Nekrošius, teatro režisierius.
Nacionalinės premijos laurea
tas; Vytautas P. Bložė, poetas,
Nacionalinės premijos laurea
tas; Feliksas Bajoras, kompo
zitorius; Petras Linkevičius,
kunigas; Bronius Kutavičius,
kompozitorius; Valentinas Šven
tiškas, Rašytojų sąjungos pir
mininkas; Vytautas Sirvydis,
širdies chirurgas; Ona Narbu
tienė, muzikologė; Osvaldas
Balakauskas, kompozitorius;
Audrius Stonys, kino režisie
rius; Andrius Mamontovas,
muzikantas, aktorius; Arūnas
Matelis, kino režisierius; Do
natas Katkus, muzikologas,
Šv. Kristoforo orkestro vado
vas; Vladas Vildžiūnas, skulp
torius; Onutė Narbutaitė,
kompozitorė; Algimantas Čekuolis, žurnalistas; Giedrius
Uždavinys, širdies chirurgas;
Henrikas Šablevičius, kino
režisierius; Petras Repšys,
dailininkas; Romualdas Gra
nauskas, rašytojas; Naciona
linės premijos laureatas; Jur
ga Ivanauskaitė, rašytoja, žur
nalistė; Ričardas Vaitekūnas,
dailininkas; Šarūnas Bartas,
kino režisierius; Ilona Balsytė,
aktorė; Elena Bukelienė, lite
ratūros mokslų profesorė; Vik
torija Daujotytė, literatūros

i

mokslų profesorė; Jurgis Kai
rys; lakūnas.
įdomi buvo reakcija į laiško
pasirodymą. Komunistuojan
tys Lietuvos dienraščiai jo ne
išspausdino. Išspausdino „Lie
tuvos aidas", „XXI amžius" ir
^Literatūra ir menas". Kiti
išsigando tiesos žodžio.
Laiškui išvydus dienos švie
są, pasipylė aštri kritika jį pa
sirašiusiųjų adresu per radiją,
televiziją, laikraščiuose, ypač
tuose, kurie to laiško nespaus
dino. Dabar tos kritikos banga
pasiekė ir „Mokslo Lietuvą",
Lietuvos mokslininkų laik
raštį. Čia pasirodė prof. Juozo
Burneikio straipsnis „Ar gali
ma" sulaikyti" spaudą? (Moks
lo Lietuva. 2 2001, geg. 24, p.
17), kuriame jis prisideda prie
inteligentus
kritikuojančiųjų
būrio. „Mokslo Lietuvoje" kol
kas diskusija neįsibėgėjo, tik
riausiai atsinaujins po atos
togų.
Inteligentų laiškas ir ypač
įsiliepsnojusi diskusija rodo,
kad ir šiandieninėje nepri
klausomoje Lietuvoje tebėra
dvi Lietuvos.
Komunizmo
šmėkla, pradėjusi klajoti po
Europą, XLX amžiaus pabai
goje atklydo ir į Lietuvą. Čia,
pasėjusi skaldymo, melo ir
neapykantos broliui sėklas,
jau tada padalijo Lietuvą. Vie
na, vadovaujama V. Micke
vičiaus-Kapsuko, pasisakė už
socialistinį raidos kelią ir Lie
tuvos įj u n &i m 3 i Sovietų Są
jungą, kuo greitesnį Tautos
ir
valstybės
sunaikinimą
(Kapsukas ragino kuo greičiau
užkasti tą lavoną — Lietuvą).
Kita Lietuva buvo už laisvę ir
nepriklausomybe, tradicines
lietuvių tautos vertybes — ti
kėjimą, meilę tėvynei, tautos
' atgimimą, tautinės kultūros
stiprinimą. Laimėjusi nuož
mią kovą prieš Kapsuko bol
ševikus, ta Lietuva per 22 me
tus sukūrė kelstinčią valstybę
su europinio mąstymo kultū
ra. Tačiau takoskyra išliko.
Nepriklausomos Lietuvos ra
Baisiausia, teigia rašytoja,
mybė buvo drumsdama ko „kad nuo pat pirmųjų komu
munistėlių
organizuojamais nistų partijos dienų jos vadai
maištais, šimtatūkstantiniai genialiai suprato, kad svar
komunistinės spaudos tiražai biausia — sukurti tokį „mąs
slaptai gabenami į Lietuvą tymo modelį", kuris pateisintų
nuodijo lietuvio dvasią. Tako visus komunistų nusikalti
skyra, kaip koks prakeikimas, mus, sukurti naują „sąžinę", į
lydėjo Lietuvą visą šimtmetį. jos pamatą dedant smerdiako1940-1990 metais su okupan višką logiką — „viskas lei
tu kolaboravę Kapsuko pali džiama, kas neprieštarauja
kuonys atnešė tautai didžiau partijos interesams". Šitas
sią visoje Lietuvos istorijoje mąstymo
modelis sovieti
tragediją — kraujyje ir kan niame gete tapo privalomas ne
čiose paskandino 40 proc. Lie tik partijos nariams, bet ir vi
tuvos žmonių, dar kartą pada sai visuomenei. Galinga ko
lijo — į budelio Lietuvą ir au munistinės propagandos maši
kos Lietuvą.
na, šimtus kartų pranokstanti
Ir dabar ši takoskyra, kaip gebelsišką, jai pajungtas švie

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO
LIETUVA...
Nr.13

Damoklo kardas, kabo virš vi
sų mūsų galvų. Ji — kaip ne
matoma siena padalijo Lie
tuvą į „mes" ir jie". Kai į
valdžią grįžta jie", mes —
jaučiamės tarsi eitume liūnu...
nežinia, už kurio kupstelio
slepiasi akivaras..., galintis
bet kuriuo momentu praryti ir
mus... ir Lietuvą.
Kodėl taip yra?.. Ir kodėl
taip atsitinka?..
Tiksliausią atsakymą į tuos
klausimus pateikė rusų ra
šytoja ir filosofė Zoja Krachemalnikova straipsnyje „Tarp
mūsų/kruvinas skaldymo an
gelas" (Mež narni krovavyj an
gele razdelenija... //Literaturnaja gazeta. — 1996, sausio
24, Nr. 4, p. 3)
Rašytoja savo straipsnyje
analizuoja Rusijos istoriją nuo
seniausių laikų iki pat 1996
metų, pasitelkusi rusų filosofo
tremtinio Nikolaj Berdiajev
mintį „Rusų istorijai ir pa
saulėjautai
būdingiausias
bruožas... skaldymas ir jo ka
tastrofiškos pasekmės... Skal
dymas — rusų istorijos varo
moji jėga..."
Pirmasis rusų skilimas —
buvo Rusijos cerkvės skilimas
XVII amžiuje. Jis ne tik pada
lijo Rusiją į dvi dalis, bet ir
buvo tragiškas lūžis ruso sie
loje... Nuo to laiko, teigia ra
šytoja, Rusijos dvasia susir
go... Ji tapo demoniška...
Antrasis Rusijos skilimas —
1917 metų revoliucija tą pa
tvirtino. Išžudyti milijonai ne
kaltųjų — pačių rusų ir jų pa
vergtų tautų — sergančios ru
so sielos padarinys. Žudymas
tapo poreikiu. Žudymo maši
na, užvesta Lenino ir jo ben
dražygių, Stalino laikais įgijo
makabrišką pobūdį... žudymai
kiekvienais metais augo geo
metrine progresija. Revoliucio
nieriai žudikai gimdė tokius
pat vaikus. Pastarieji estafetę
perdavė savo vaikams... So
vietų sąjunga virto didžiule
kalėjimo zona... žmonėms ir
tautoms. Jos vadovai — vie
toje demokratinio principo —
žmogaus teisę gyventi, įtvir
tino kitą principą — žmogaus
teisę žudyti.... (Krachmalnikova Z. Ten pat).

ANNEMARTE KIUZAUSKAS

Mes keliavome tuo pačiu keliu kaip ir anksčiau per
SchippenBeiL'į, Friedlander plentu ir Juoduoju keliu į
mūsų gyvenvietę. Mes apsidžiaugėme jau iš tolo, nes
pamatėme, kad mūsų namas tebestovi. Bet greitai apsivylėme.
Kai tik priėjome prie mūsų Ilgojo namo kampo, mes
tuojau pamatėme, kad visuose languose kyšo su ap
muturiuotomis galvomis kareiviai: mūsų namas buvo
paverstas ligonine. Kur dabar dėtis? Tada mus pa
šaukė kažkas iš Friedhof o. Tai buvo ponas Markvardas, kuris anksčiau buvo buvęs Friedhofo valdytoju.
Jis mums papasakojo, kad jis gyvena lavoninėje ir kad
mes tuojau turime eiti kitur: apylinkė buvo už
drausta. Mes privalą eiti į Kanalo gatvę, ten esanti ko
mendantūra, ir privalome ten užsirašyti.
Ir mes ėjome ten, vis dar vildamiesi, kad ten ką nors
sužinosime apie mūsų senelį ir apie senelius Bobeth'us, kurie juk buvo pasilikę Girdavoje. Mūsų grį
žimo dienos aš net negalėjau pasakyti. Kelinta tai
buvo diena? Tikriausiai tai buvo vasario pradžia. Šioje
komendantūroje, mes buvome užregistruoti ir su paly
dovu nuvesti į Veidenhofo dvarą. Kas buvo kartu su

timas, mokslas, visa kultūros
sistema, pasiekė savo tikslą:
žmonėms tarsi antroji oda
„priaugo" naujasis „mąsty
mas" ir naujoji „sąžinė". Žin
duolių klasifikacijoje atsirado
naujas padaras — „homo sovieticus", mąstantis pagal par
tijos užsakymą Komunizmas
tapo religija, iš krikščioniš
kosios religijos atėmusią jos
turinį ir cerkvę pavertusią tik
„apeigų atlikimo" „struktūra",
kaip dabar mėgsta sakyti
Maskvos patriarchas Aleksį] H".
Šita komunizmo religija,
skelbta Lietuvoje penkias
dešimt metų — dviem žmonių
kartom nuo kūdikystes dienų
— darželyje ir lopšelyje, mo
kyklose ir universitetuose irgi
subrandino savo vaisius — lie
tuviškus „homo sovieticus", iki
šiol tebemąstančius pagal ko
munistų partijos užsakymą.
Nebeliko lietuviškos pasau
lėjautos ir individo mąstymo.
Tik pagal užsakymą. Štai
kodėl komunistai taip" lengvai
manipuliuoja mūsų žmonė
mis.
Bet ar galima kaltinti žmo
nes, išpažįstančius komuniz
mo ir neapykantos religiją ir
pakeitusius normalaus žmo
gaus mąstymą ir sąžinę į „ho
mo sovieticus" „mąstymą" ir
„sąžinę"? Manau, kad ne. Jų
galima tik gailėtis. Juk nekal
tiname neregio, kad jis nema
to ir kurčio, kad jis negirdi.
Pasak Rusijos disidento, ci
tuojamo minėtame Zojos Krachmalnikovos straipsnyje, komu
nizmas — jau ne politinė sis
tema, ir jau — netgi ne nusi
kaltimas, o dvasinė liga, pa
naši į maro epidemiją... Ir
nėra jokių galimybių marą
pertvarkyti arba reformuoti,
nuo jo reikia pasveikti, pasi
telkus visą savo valią ir ži
nias, ir narą išgyventi. Tas,
kuris šios 4tgoe nepripažįsta,
arba nenori su ja kovoti, anks
čiau ar vėliau puola į apatiją
dėl savo egzistavimo bepras
miškumo... dvasiškai yra žu
vęs tautai.
O tikras inteligentas Lietu
voje per amžius buvo su savo
tauta, su jos vertybėmis, su
jos išlikimo perspektyva ir at
eities lūkesčiais, jautė jai pa
reigą ir tarnavime jai matė
savo gyvenimo prasme. Lietu
vos filosofo Antano Maceinos
Tfližkflg Bernardui Brazdžio
niui, paskelbtas „Aiduose"
1952 metais (Nr. 10, spalio 20
d.), skirtas poeto misijai tau
toje aptarti, šiandien įgyja
naują skambėjimą visos inteli
gentijos mastu, jungiant ir
mokslininkus.
Inteligentas
yra tautos šauklys, jos pa
siųstasis ir įpareigotas. Jis
privalo jausti pareigą tautai,
nepraeiti tylomis pro jos ne
laimes, neužsisklęsti savojo
„aš" vienutėje ir tik joje ieškoti

mumis, aš nežinau, nes užmiršau visus vardus. Bet
buvo ir daugiau žmonių, su kuriais mes kartu parė
jome.
Buvo jau tamsu, kai mes nuėjome į Veidenhof ą. Mes
buvome patalpinti name, kuris buvo skirtas darbinin
kams. Kiekviename bute buvo vienas didesnis kam
barys, buvo virtuvė ir podėlio patalpa — kamara.
Maža. Mes ir buvome įstumti į tokią kamarėlę. Joje
stovėjo dvi lovos, mes kartu susiglaudėme, ir tai buvo
viskas, ką turėjome. Ar turėjome ką nors valgoma, aš
neprisimenu.
Kitą dieną mes vėl sutikome taip pat ir Raudonojo
Kryžiaus seserį, kuri taip pat ten gyveno. Ten buvo ir
mūsų parapijos sesuo. Kuo ji vardu, aš neprisimenu.
Ji buvo apsirengusi tamsiai mėlyna apranga su bal
tais taškeliais, apsigobusi kyku. Tai aš atsimenu, o
kodėl išskaičiuoju, nežinau.
Moterys buvo išvestos į darbą. Mes, vaikai, visą die
ną buvom vieni. Kas ir kaip mus maitino, aš nežinau,
bet tikriausiai nelabai alkome. Tikriausiai radome ko
kių nors atsargų, nes mes landžiojome po miesto griu
vėsius. Motina taip pat kalbėjo, kad ji susirasianti sa
vo nuosavus baldus. Jie buvo sukrauti ankstyvesnėje
karo belaisvių stovykloje Friedlander gatvėje: surinkti
iš viso miesto, nuvežti į geležinkelio stotį ir ten su
krauti. Ii kur jie. surinkti, aš nežinau, bet tikriausiai
jie buvo vežami į Rusiją Moterys kiekvieną dieną su
sargyba buvo varomos į darbą. Kartais mūsų motina
parsinešdavo ką nors valgoma, jeigu jai pasitaikydavo
dirbti kur nors virtuvėje. Naktimis ateidavo iš miesto

žodžio savo kūrybai. Kas ki
taip mano, tas nesuvokia savo
pareigos tautai — ją šviesti, ją
šaukti ir ją vesti.
Džiaugiuosi, kad Lietuvos
inteligentai, pasirašę laišką
prezidentui, sugrįžo Lietuvai
(o, gal, niekada ir nebuvo
išėję?), pareiškę savo pilietinę
ir žmogiškąją poziciją. Tikiuo
si, kad jie žengs ir antrąjį
žingsnį — švies, šauks ir ves
Lietuvos žmones į jų dvasinį
atgimimą — teisingumo, do
ros, moralinių vertybių ir
žmoniškumo atkūrimą.
BETYGALOS ISTORUA
ATGIJO KNYGOJE
Lietuvoje sparčiai gausėja
kraštotyros knygų apie įvai
rias vietoves ir valsčius. Nese
niai knygą apie vieną seniau
sių vietovių Žemaičiuose „Be
tygalos žemė" išleido „Alkos"
leidykla, vadovaujama kraš
tiečio poeto Juozo Nekrošiaus.
Leidinį inicijavo ir parengė
Betygalos mokyklos mokytoja
Marijona Birutė Navakauskienė, leidybą įvairiais būdais
parėmė per šimtą betygaliečių. Knyga iliustruota daugiau
kaip 140 nuotraukų, kita vaiz
dine medžiaga. Rudeniop kny
ga bus pristatoma Vilniaus
mokytojų namuose, kur lanky
sis svečiai iš Betygalos krašto.
Vaizdingame Dubysos slėny
je įsikūrusi Betygala minima
jau seniausiuose istoriniuose
padavimuose ir tryliktojo am
žiaus vidurio Mindaugo doku
mentuose. Šalia miestelio yra
Betygalos, kiti piliakalniai,
daugybė kalvų. 1592-1600 m.
Betygalos klebonu buvo gar
siosios „Postilės" autorius, ka
nauninkas Mikalojus Daukša.
Betygalos parapija rūpinosi
Žemaičių vyskupas Motiejus
Valančius. Netoli nuo Betyga
los esančiame Pasandravio
dvarelyje 1862 metais gimė
poetas Jonas Mačiulis-Mairo
nis.
Iš Betygalos krašto yra kilu
si rašytoja Danutė LipčiūtėAugienė, ekonomistas Mikalo
jus Lipčius, chorvedys ir var
gonininkas Antanas Marijošius, grafikas Jonas Kuz
minskas. Žymūs žmonės nau
joje knygoje pristatomi atski
ru skyriumi.
Leidinyje „Betygalos žemė",
tarp kitų įvairių laikų nuo
traukų, spausdinami unikalūs
1930 metais atstatytos mūri
nės Betygalos bažnyčios staty
bos, Maironio lankymosi tėviš
kėje ir kiti vaizdai (Elta)
* Pakaunėje, netoli Vytėnų gyvenvietės, pradėtos di
džiulio prekybos centro staty
bos. Didžiausio Baltijos vals
tybėse prekybos centro staty
bos Kaune patikėtos UAB
„Mintija". Galutinai prekybos
centro įrengimo darbai turėtų
būti baigti po 2.5 metų. m, Eitai
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Danutė Bindokienė

Laikas peržiūrėti savo
vertybių sąrašą
O gal jau pavėluota? Gal
mūsų vertybės taip susipai
niojo, kad nebegalime atskirti
svarbiųjų nuo menkaverčių?
Ar esame savo ambicijų, savo
reikalavimų taip apakinti, sa
vo neklaidingumu taip įsiti
kinę, kad negalime blaiviai
galvoti, ir ne tik patys bren
dame į nesutarimų kiaurasmėlį, bet paskui save tempia
me žmoniškumą, pasitikėjimą
Dievu ir žmonėmis?
Tokios mintys, be abejo, ne
vienam mūsų tautiečiui ir ne
vieną kartą nuskriejo per gal
vą, ypač kai išgirstame apie
tarpusavio vaidus, nesutari
mus, kai mūsų lietuviškosios
tautinės grupės (juo labiau
gyvenant svetimame krašte)
„nešvarūs skalbiniai" viešai
iškabinami savųjų pasipikti
nimui ir svetimųjų pajuokai.
Veikla ar įvykiai, kurie skaldo
visuomenę, kuomet jos vie
nybė ypač svarbi didiesiems
mūsų tautos uždaviniams bei
siekiams, yra nepateisinami
ir smerktini.
Kaip gaila, kad vis neį
stengiame įsisąmoninti šios
paprastos taisyklės — ir jos
paisyti!
Mūsų liaudis sako, kad
„kur du pešasi, laimi trečias".
O kai „susipeša" lietuviai ir
pradeda „teisybės ieškoti" šio
krašto teismuose, laimi advo
katai; laimi tie, kurių tikslas
griauti užsienio lietuvių vie
nybę, tuo būdu veiksmingai
silpninant jų pajėgumą pasi
tarnauti savo tautai. Taip
buvo nuo pat antrosios lietu
vių imigracijos bangos pra
džios, taip yra ir šiuo metu.
Anuomet sujungtos lietuviš
kos pajėgos galėjo nemažai at
likti (ir atliko), kovojant dėl
savo tėvynės laisvės, prašant
ir net reikalaujant Amerikos
(ar kurios kitos laisvojo pa
saulio valstybės) valdžios, kad
nepripažintų Lietuvos okupa
cijos, kad pasisakytų už jos ir
kitų pavergtų tautų laisvę,
gintų okupuotuose kraštuose
žmogaus teises. Savo tarpe su
priešinta, lietuviškoji visuo
menė buvo neveiksminga. Tai
puikiai žinojo ir to siekė. Nors
anuomet apie tas „pašalines
griaunamąsias jėgas" galėjo
me tik spėlioti, šiandien jau
žinome, kad tikrai jos veikė.
Liūdna pripažinti, kad tos
griaunamosios pastangos daž
nai buvo sėkmingos.
Deja, šiuo metu lietuviškoje
visuomenėje taip pat liepsnoja
keli nesantaikos laužai — kai
kurie jau išsiplėtę, kaip miš
kų gaisrai Amerikos vaka
ruose sausos vasaros metu.

rusų kareivių ir užpuldavo jiems į akis kritusias mote
ris. Jie iškeldavo duris arba iškuldavo langus su dur
tuvais. Jie visai nekreipdavo dėmesio, kad kambaryje
ar net lovoje buvo vaikai. Vis dėlto turiu pasakyti, kad
mūsų, vaikų, jie niekada, kiek žinau, neapsunkindavo.
Apskritai tie rusai vis dėlto buvo meilūs vaikams.
Prievartautojai jau buvo baudžiami ir mums, vai
kams buvo pasakyta, kad mes šauktumės pagalbos,
kai tik pasirodytų kareiviai. Bet kartais, kol pasirody
davo pagalba, bodavo jau per vėlu. Kas nors bėgdavo į
miestą, į Kanalo gatvę — į komendantūrą. Kol iš ten
kas m,— pasirodydavo, kareivių čia jau nebūdavo. Ir
raiteliai pasirodydavo nepakankamai greit.
Pačios moterys ką nors sugalvodavo. Namuose buvo
palėpės, atskirtos tik lentelėmis. Jos buvo atskirtos tik
keliomis lentelėmis. Kai tik kareiviai įsibraudavo į
butą, moterys slėpdavosi, bėgdamos iš vienos palėpės į
kitą. Taip kareiviai būdavo suklaidinti. Komendantai,
kaip jie vadinosi, atjodavo raiti iki mūsų namo, raiti
įsibraudavo į namą ir kirsdavo kareiviams odiniais
botagais.
Dvaro namas buvo išplėštas. Bet labai daug kas vo
liojosi parke. Nors tai buvo išmestos iš namo šiukšlės,
mes ten rasdavome labai daug daiktų, kurie mums
praversdavo, šalia dvaro rūmų stovėjo pastatas, ku
riame perdirbdavo pieną, kurį parnešdavo iš tvarte
stovėjusių karvių. Mes visur landžiodavome ir gauda
vome pagerti pieno.
Dabar mes jau buvome mažų mažiausiai ne vieni,
nes kasdien kas nors iš pabėgėlių grįždavo. Mes ga

Atsakingi asmenys (neminint
organizacijų, kongregacijų ar
pavardžių) jau taip toli nuėję
kaltinimų keliu, kad galbūt
grįžti neįmanoma. Kuri pusė
kalta, kuri teisi? Ne mums
spręsti. Tačiau viena pusė vis
gi turi didesnę atsakomybę ir
tuo pačiu jos veikla, jos elge
sys padaro didesnę žalą.
Nejaugi reikėtų aiškinti del
ko? Kai žmogaus tikėjimas
yra trapus, kai jį kamuoja
abejonės ar šio pasaulio vilio
nių trauka yra tokia stipri,
kad reikia tiesiog didvyriškų
pastangų joms atsispirti, dva
sinės stiprybės ieškoma baž
nyčioje ir pas tuos, kurie yra
pašventę savo gyvenimą Die
vo tarnybai. Nors ir nelogiš
ka, bet, daugelio įsitikinimu,
tas pašaukimas kažkaip iš
skiria dvasininkus iš „mir
tingųjų luomo", juos padaro
pavyzdžiu, kaip reikia elgtis
ir gyventi pagal Kristaus
mokslą. Blogas ar nedoras pa
sauliečio elgesys kartais dar
pateisinamas, bet toks pat
dvasininko — kunigo, vienuo
lio, vienuolės ir pan. — pasi
elgimas sukelia pasipiktinimą
ir kartais net atitolina nuo
Dievo, nuo bažnyčios.
Jau kuris laikas mūsų dien
raštyje pasirodo New Yorko ir
apylinkių lietuvių laiškai dėl
t. pranciškonų uždaryto Kul
tūros židinio. Tokius židinius,
mūsų tautiečiai vadinamus
savo namais, statytus jų au
komis ir išlaikomus jų para
ma, turi kone kiekvienas di
desnis lietuviškas telkinys.
Nemaža tų kultūros centrų iš
esmės priklauso parapijoms,
vienuolijoms, nes---lietuviai
nuo senų laikų gerbė ir pasi
tikėjo religinės bendruomenės
žmonėmis. Tačiau yra įvairių
priežasčių, dėl kurių, laikui
bėgant ir aplinkybėms kei
čiantis, tas pasitikėiiraas su
laužomas. Tuomet nusivyli
mas ir nepasitenkinimas nu
banguoja ne tik apie vietovę,
kur taip įvyko, bet per visą
lietuvišką visuomenę.
Prieš daugiau kaip dešimt
metų Lietuvoje įvyko stebuk
las: tauta pabudo iš ilgų
dešimtmečių vergijos miego,
nusipurtė baimės liekanas ir
pareikalavo laisvės. Visų, o
galbūt daugiausia okupanto,
nustebimui — jai ta laisve
buvo suteikta! Ir vien dėl to,
kad tauta parodė nuostabų
vieningumą, pasiryžimą, su
siklausymą*.
Prisimindami tuos įvykius,
pasekime Lietuvos pavyzdžiu:
nesiskaldykime. Juk vienybė
je — galybė!
-

lėjome nuvykti ir į kitus namus, bet ir ten žmonės gy
veno mažuose kambarėliuose. Pasitaikė moteris, kuri
buvo vietinė. Aš atsimenu, ji virtuvėje turėjo spintą, iš
kurios ji visada išsitraukdavo lašinių ir mums po ga
balėlį padalindavo. Tai taip pat išliko mano atmintyje.
Vieną kartą parėjo mūsų mama namo ir papasakojo,
jog ji sužinojusi, kad mūsų senelė dar gyva ir laikosi
kažkur mieste. Paskui jie rado ją viename name, kuris
stovėjo tarp Kanalo gatvės ir kanalizacijos griovio ir
namas priklausė Oddey'ų šeimai.
Po poros dienų senelė atėjo pas mus. Ji atėjo su
mano mama. Bet tik iki Veidenhofer kelio gyvenvietės.
Ten būrys kareivių pačiupo mano motiną ir ją išprie
vartavo. Ji namo grįžo labai vėlai ir buvo viskam abejin
ga.
Paklausus, kur yra dabar senelis Bobeth'as, senele
atsakė, kad jis miręs. O juk mes visai neseniai tikė
jome, kad jis buvo ligoninėje. Bet kai apie tai kalbėjosi
motina su senele, aš supratau, kad senelis mirė ne
taip paprastai.
Mano seneliai gyveno, kaip jau minėta, Bažnyčios
gatvėje name ne prie gatvės. Mes visada eidavome
kiaurai per namą į kiemą ir tik tada laiptais aukštyn į
•enelių butą.
Kai atėjo rusai, jie pasiėmė senelį ir jis dingo. Kitą
rytą buvo paimta senelė, ir kai ji buvo vedama per
kiemą, ji pamatė gulintį senelį. Jis buvo nušautas.
Kaip senelė sakė, jis nešiojo raištį ant pilvo po skran
džio operacijos, ir tas raištis buvo nuristas. Ji tik pro
šalį vedama galėjo į jį pažvelgti.
Bus daugiau
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VASAROS ŠYPSENOS
Tiems, kurie dar nepasenę
Romantiška matematika
Protingas vyras + protinga
moteris = romansas.
Protingas vyras + kvaila
moteris = meilės ryšiai.
Kvailas vyras + protinga
moteris = vedybos.
Kvailas vyras + kvaila mote
ris = nėštumas.

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui
Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei"
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
ei. paštas: biciulyste@aol.com
Bičiulystė.
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Įstaigos aritmetika

VASARA
Kiek kitokia ji čia, ta mūsų
vasara. Atostogų tiek, kiek no
ri, pinigų tiek, kiek duos. Čia
neatostogaujama kaip Lietu
voje, čia nėra tokių atostogų
kaip Europoje ar net Kana
doje. Yra tik trumpos atosto
gos po pirmųjų darbo metų ir
tik po truputį ilgėjančios ant
raisiais, trečiaisiais metais.
Ilgėjančios tik po dieną, dvi ar
tris.
Vasara jau persirito į ant
rąją kalendorinių dienų pusę,
bet čia ji dar tesis ilgėliau nei
Lietuvoje. Duok die, kad nebū
tų karšta ir taip kankinamai
drėgna, kaip praeitaisiais ar
dar anksčiau... Šiais metais,
galima sakyti, vasara yra ge
ra.
Muskegon
Nemaža dalis jaunimėlio
stovyklavo ar stovyklauja
skautų, ateitininkų stovyklo
se, kas Rakė, kas Muskegon,
ar dar kur kitur. Čikagos jau
nimėlio dalis, priklausanti
jurų skautams jau „atstovyklavo" — vieni plaukė jachto
mis iki stovyklavietės, kiti va
žiavo mašinomis į stovyklavie
tę. Gyveno palapinėse, miške.
Vienas .Bičiulystės" redaktorių-padėjėjų — Adomas
Tautkus — jūrų skautas-budys:
— Adomai, kas labiausiai
tau įstrigo šią vasarą?
— Buriavimo stovykla. Vis
kas buvo labai puiku. Pada
riau daug nuotraukų, galėsim
vėl spausdinti laikraštyje.
Vaikų stovykloje galėjo būti
daugiau. Dabar iš vis buvo
aštuoniolika. Man patinka su
jais dirbti. Gyvenome miške,
palapinėse. Buvo smagu, bet
tegul pasakoja jie patys. Plau
kėme jachta 20 vai. pirmyn iki
Muskegon ir 36 valandas at
gal... Vairavau jachtą. Smagu
— vėjas, bangos putoja, kaip
tikroje jūroje.
— Ar neturėjai baimės jaus
mo?
— Kai pasakysiu, kad gal ir
buvo kartais koks nejaukesnis
jausmas, tai tada, kai plauk
sime kitą kartą, vėl nemiegosi
ir visko prisigalvosi. Viskas
buvo gerai!
— Ar atsimeni pirmąją savo
buriavimo stovyklą? Kaip da
bar viskas Tau atrodo?
— Man pirmoji buriavimo
stovykla buvo Floridoje, netoli
St. Petersburg miesto. Dr. A.
Paulius vežė savo mašina ma

sų visą būrį į Floridą. Gal daugiau nei parą keliavome. Ir
tada gyvenome miške, prie pat
įlankos. Atsimeni, buvote at
važiavę aplankyti. Gyvenome
laukinį gyvenimą. Buvau vai
kinukas iš Lietuvos, ir daug
ko nežinojau, tada mokė kiti.
Nepakartojami įspūdžiai. Kas
met vis kitokie. Kurį laiką ne
buvo tik buriavimo stovyklų.
Dėkui dr. A. Pauliui, kad turi
tiek kantrybės su mumis, o
ypač su dabar atvykusiaisiais
iš Lietuvos. Tik jo pasiryžimu
mes vis dar buriuojame ir mo
kome kitus.
— Žodžiu, esi patenkintas,
kad skautauji, buriuoji?
— Gyvenimas įdomesnis,
gal ir turtingesnis.
— Pradžia, jei prisimeni, bu
vo sunkoka — nenorėdavai
važiuoti į skautų sueigas,
varžydavaisi ne itin geros
anglų kalbos, nemokėjai ben
drauti su Amerikos lietuviu
kais. Vis vežiodavau ir „auk
so" kalnus žadėdavau — jei
važiuosi, tai... Atėjo laikas,
kai važiuoji pats ir tik pirmyn
(tiems lietuviams, kurie dabar
skaito šias eilutes, sakau, —
vežkite vaikus į tokias stovyk
las, sueigas. Tegul pradžia
bus ir sunkesnė, bet palaips
niui vis lengvės, kol vieną gra
žią dieną jūsų vaikelis iš bebriuko taps budžiu, ir pasakys
— „važiuoju pats į sueigą...").
— Kokia įdomiausia diena
šių metų vasarą?
— Pati įdomiausia mano va
saros diena buvo Los Angeles,
kur pirmą kartą pamačiau se
serėną Mykolą. Koks jis ma-

Protingas bosas -f protinga
darbuotoja = nauda.
Protingas bosas + kvaila
darbuotoja = gamyba.
Kvailas bosas + protinga
darbuotoja = karjera.
Kvailas bosas + kvaila dar
buotoja = viršvalandžiai.
Vasariškos šypsenos... Iš kaires: Dangerūta Skurvydiene Kaunas), Egle Žvangulytė (Vilnius), J o l a n t a Kunciene '.Vilnius1 — bet susitikusios Letnonte.

žas ir protingas vaikas — negi
ir aš toks buvau? Įdomu ir
keista. Jei jie gyventų Čika
goje, tai aš užauginčiau My
kolą, kaip jūrų skautą. Jis bū
tų bebriukas, o aš — jūrų vil
kas su barzda (kaip mūsų tė
vas, tik trumpesne!), moky
čiau jį vairuoti laivą. Būtų vi
sai įdomu! Netrukus prabėgs
vasara, vėl studijos, darbai.
Kartais labai gaila, kad skau
tiška vasara tokia trumpa. Ir,
ko gero, ji tik trumpės ir
trumpes — reikės dirbti, mo
kytis daugiau. Žinoma, mes
dar plaukiosime savaitgaliais,
o po to valysime, remontuo
sime laivus. Vasara prabėga
labai greitai!
***
Dvidešimt trejų metų college
studentą Darių Nausėdą, pa
kalbinau per „Draugo" gegu
žinę. Čia pat stovėjo ir Augus
tas. Na, sakau, dabar pasi
aiškinkite, kodėl nekalbėjote
stovykloje lietuviškai? Juk jūs
abu lietuviai!
Darius.
Mano
draugas
Mike Shahan, kurį pasikvie
čiau į šią stovyklą, nesupranta
lietuviškai, todėl mes kalbėjo
me angliškai. Augustas pats
kalbėjo angliškai. Nors kar
tais kalbėjome ir lietuviškai.

Augustas. Aš norėjau kal
bėti angliškai!
Pasikalbame ilgėliau su Da
riumi ir išsiaiškiname, kad
ateityje reikia atkreipti dides
nį dėmesį į kalbą ir kalbėti
kuo daugiau lietuviškai, nes
tie mažiai labai greitai pamirš
lietuviškai ir „labas" pasakyt.
Darius sutinka su manimi ir
sako, nepagalvojęs, jog čia yra
kokia problema. Po tokios
įžangos kalbamės apie stovyk
lą. Kas patiko, kas patraukia?
— Labiausiai tai laukine
gamta, ramybė. Būtų dar ge
riau, kad stovykla truktų il
giau. Buriavimas nėra tik pra
moga, reikia dirbti — mokytis
ir kitus mokyti. Ta aplinka,
kurioje gyvenama, man labai
prie širdies. Tikras dvasinis
poilsis... Labai patinka dirbti
su jaunesniais vaikais: padėti
jiems išmokti buriavimo pas
lapčių, dirbti kitus darbus,
tiek valtyje, tiek krante. Nie
kada neiškeisčiau jūrų skautavimo į žemės skautus. Iš vis
neskautaučiau, jei nebūtų jū
ros skautų. Labiausiai mane
patraukia dr. Algio pavyzdys.
Jis aukoja mums savo laisvą
laiką, kantriai moko įvairiau
sių reikalingų dalykų. Savo
ramybe, mokėjimu išklausyti,

nesismulkinti, jis yra mums
tikras vyriškumo pavyzdys. Ar
aš galėčiau būti tokiu kaip jis?
Hm. Norėčiau, tik nežinau ar
galėčiau.
— Buvai iš tų keturių vyres
niųjų, kurie parplukdė jachtą
atgal į Čikagą. Ar plaukiant
nebuvo baisu?
— Ką jūs, žinoma, buvo bai
su! Mus užklupo net dvi aud
ros! Ir mes plaukėme atgal,
vėl apsisukome, kad tik išsi
suktume nuo žaibų. Bangos
buvo didžiausios.
— Adomas sakė, kad plau
kėte atgal net 36 vai. Kodėl?
— Mūsų motoras sugedo.
Prieš tai bandėme pataisyti
Michigane, sumokėjome apie
70 dolerių. Mechanikas sakė,
kad bus viskas tvarkoje. Vidu
ryje kelio motoras užgeso ir
viskas. Be to, audra.
— Kaip jautėsi laivo įgula —
drebėjo iš baimės, panikavo?
Ar galėjo apsiversti jachta?
— Jachta yra taip pastatyta,
kad negali apsiversti. Laivą
vedė laivo kapitonas Dhugal
Bedford. Jis iš visų turi di
džiausią patirtį, vedant laivus
tokiu oru. Su juo, tokiu tvirtu,
tikrai buvo nebaisu. Tik mes
su Adomu padėjome Dhugal.
Mike visą kelią blogai jautėsi,

Ilgaamžiškumas
Vedęs vyras gyvena ilgiau
nei vienišas, bet vedęs vyras
turi daug daugiau galimybių
mirti.
Kaip sustabdyti žmones
nuo iškvailėjimo
vedyboms
Sena tetulė ateina į mano
vestuves,- apkabina mane per
šonkaulius ir kikendama sako
man: „Tu esi sekanti!" Jie nu
stoja kikenti, kai aš pradedu
jiems tą patį sakyti per laido
tuves.
Atmintis
Vedęs vyras greitai pamirš
ta savo klaidas.

Pirkimo matematika
Vyras mokės 2 dol. už 1 dol.
vertės daiktą, kuris jam reika
lingas.
Moteris mokės 1 dol. už 2
dol. vertės daiktą, kuris jai
nėra reikalingas.
Pagrindiniai rūpesčiai
ir statistika
Moteris rūpinasi ateitimi,
kol gauna vyrą.
Vyras nesirūpina ateitimi
iki tol, kol veda.
Klestintis vyras vienas už
dirba daugiau pinigų, nei jo
žmona gali išleisti.
Klestinti moteris gali susi
rasti tikrą vyrą.

Reiškiniai
Vyrai atsikelia taip pat atro
dantys, kaip ir nuėjo miegoti
Moterys kažkaip per naktį
pasikeičia..
Polinkis pasikeisti
Moteris, ištekėjusi už vyro,
tikisi, kad jis pasikeis, bet taip
neįvyksta.
Vyras, vedęs moterį, tikisi,
kad, nors ji ir nenori, bet turi
keistis.
Diskusijų technika
Moteriai priklauso paskuti
nis žodis bet kokiame ginče.
Viską, ką pasako vyras po jos,
tampa naujo ginčo priežasti
mi.
Supratimas
Du kartus vyras nesupranta
moters — iki vedybų ir po ve
dybų...

Laimė
Būti laimingai su vyru, jūs
turite jį daugiau suprasti, o
mylėti mažiau.
(Ačiū Rūtai K., atsiuntusiai
Būti laimingu su moterimi,
jūs turite ją labai mylėti ir vi mums visiems šiek tiek vasa
sai nesistengti jos suprasti.
ros...)
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panašu į jūros ligą. Trys pa
auglės buriavo kartu. Lina
jautėsi gerai, Goda sirgo, o Eg
lė miegojo visas trisdešimt še
šias valandas. Niekas nepani
kavo. Mes stengiamės plaukti,
kaip galima saugiau. Visą lai
ką buriuoti ramiame vande
nyje kažin ar būtų įdomu. Da
bar prisiminimų, emocijų il
gam laikui. Arba iki kito plau
kimo, kitos stovyklos. Aš labai
laimingas, kad galiu valdyti
laivą, galiu išplaukti į vande
nis ir galinėtis su bangomis.
Romantika!
* * •

Iš kairės: dr. A. Paulii

Šešiolikametis Šarūnas Varnauskas pirmą kartą buriavi
mo stovykloje. Lietuvoje buvo
įsįjungęs į ateitininkų veiklą.
Kaip buriavimo
stovykla,
klausiu?
— Jei lyginčiau su Lietuva,
tai norėjosi daugiau susitiki
mų su įdomiais žmonėmis,
platesnės veiklos. O buriuoti
labai patiko. Tas žinias, kurių
mokėmės žiemos ir pavasario
metu, buvo galima panaudoti
praktiškai, pasitikrinti kaip
r (Jodą Kiznytes, Eglė įsisavinome. Tai mano pats
geriausias vasaros įvykis. Kai

Šarūnas Varnauskas

atvykau iš Lietuvos, buvo sun
ku — juk palikau visus drau
gus. Man jūrų skautai padėjo
susirasti daugiau naujų drau
gų, nebesijaučiu toks vienišas.
Visi jūros skautai buvo labai
malonūs ,bendrauti. Tik per
daug laisvo laiko. Dėkingas
dr. A Pauliui, kuris pakalbi
no, sudomino mane jūrų skau
tais.
— Tokiam žmogui, kaip dr.
A Paulius, reiktų kryžių Kry
žių kalne pastatyti už jo šven
tą kantrybe, aukojimąsi. Re
tas žmogus. Mūsų, lietuvių,
šeimos neseniai atvykusios iš
Lietuvos, kurių vaikai skautauja, esame nepaprastai dė
kingos daktarui, kad įtraukė
vaikus, terliojosi su jais, kaip
su ančiukais, ir daug ko išmo
kė. Ačiū, daktare A Pauliau!
— įsiterpia į mūsų pokalbį Ša
rūno mama, Čikagos lituanis
tinės mokyklos mokytoja, R.
Vainauskienė.
* * •

Iškyla — vos ne džiunglėse' Priekyje vadovas Danu

Kairėje pirmasis

Vnrnauakas Adomo Tautkaus nuotr

Šnekinu vienuoliktus metus
renkantį Augustą Ambrizą. ši
— pirma vasara su jūrų skau
tais. O pateko jis į tą stovyklą
visai atsitiktinai: Augusto nui
ma Jurgita — „Svajos" šokėja.
Nukelta į 5 psl.

.

Bičiulystė
VASARA
Atkelta iš 4 psl.
stumdėsi...
Ji yra iš tų, kurie paskambina
— Tai per visą stovyklavimo
vadovei (man — L.T.) ne ma laiką buvai susipykęs?
žiau kaip kartą savaitėje —
— Ne. Vaikai kasdien susi
įsitikina, kad dar gyvi ir svei pykdavo, susitaikydavo. Rei
ki, šnektelime. Žodis po žodžio kėjo susidraugauti. Negaliu
išaiškėja, kad Augusto atosto pasakyti, kad mes piktai susigos daugiausia bus tik „ant as pykdavome, bet susipykdafalto", vadinasi — aplink na vome ir tiek.
mus. Na jau ne, sakau Jurgai,
— Ką vadovas sakė?
siųsk sūnytį į skautų stovyklą,
— Kai pamatė, tai sakė—
kaip tik Adomas rengiasi į ją. nebedaryk taip. O jie vis tiek
Tuoj paskambinau dr. Algiui kibo muštis. Kai kurie buvo
Pauliui — ar galima? 0 taip! vyresni, gal 14 metų. Vadovas
Tik kuo daugiau tokių vaiki Adomas klausė manęs, ką blo
nukų. Ir mes, kaip suokalbi- go padarė man vaikai, sakau,
ninkės prieš Augustą, nuspren mušė. Tada Adomas juos nu
džiame, kad jis turi vykti į sto baudė. Iš vadovų labiausiai
vyklą. Atvirai pasakius, ma patiko Adomas. Jis — mano
niau sau, — Augustas pana draugas. Ar aš galiu jam pas
šus į „mamyčiuką", bus ten ir kambinti? (žinoma, taip!) Pati
ašarų ir ko tik nori, o, pas dr. ko visi vyresni vadovai Šarū
Paulių patekus, reikės viso nas, Dhugal ir Darius. Vado
kius darbų darbelius nudirbti. vas Artūras. Jis globojo mane.
Po šios stovyklavietės Augus Daktaras Paulius buvo geras
tas turės keliauti į kitą skautų ir kartais blogas — reikalavo
stovyklą, o jam — vienturtė tvarkos.
liui, peršnekėjome, ar nepailgs
— Ar tai blogai?
namų, mamos... Po stovyklų
— Gal ir ne, bet geriau lais
Augustas grįžo namo puikiau vė.
sios nuotaikos!
— O kas paliko įspūdį (Au
— Augustai, kaip stovyklos? gustas klausia ką reiškia žo
dis .įspūdį"?)?
Kas patiko?
— Plaukti jachta. Turėjau
— Maudėmės, buriavome,
liemenę. Toli nuplaukėme.
gaudžiau žuvį.
Burės! Buvo įdomu. Paskiau
— Ar daug pagavai žuvų?
išmetė į vandenį — plaukio
— Daug. Keturias.
— Ką veikei — iškepei, su- jome. Man labai labai patiko
plaukioti laivu ir vandenyje.
valgei?
— Kas patiko kitoje stovyk
— Kurios buvo mažos, tai
loje Rakė?
atgal paleidom.
— Šokiai.
— Na, o kaip Tau patiko
— Šokai su mergaitėmis?
tvarka stovykloje?
— Taip. Šokome su mergai
— Nepatiko.
?!
tėmis. Vardų neatsimenu, ne
— Anksti reikėjo keltis, to paklausiau. Kas grojo? Mag
dėl ir nepatiko. Atsibundame, netofonas. Tvarka patiko. Pa
dar pagulime lovoj. Man tik tiko maudynės Rakė. Maistas
patiko maudytis. Pusryčius buvo geras. Picos davė.
— Ar važiuosi kitąmet?
paruošdavo patys vaikai.
— Norėčiau važiuoti, bet
— O Tu ką paruošei ar pa
kažin ar mama išleis. Sakė,
gaminai?
— Nieko. Nenorėjau. Aš tik kad turėsiu gerai mokytis, jei
laukiau, kada duos valgyti. norėsiu važiuoti
— Ar sunku gerai mokytis?
Pradžioje nieko nedariau ir
— ...gal ir nesunku. Pasi
nieko nenorėjau daryti.
— Bet tada vis tiek kažką stengsiu.
— Kuri stovykla patiko ge
turėjai padaryti, negi tik kiti
vaikai visą laiką dirbo? Valei, riau, kodėl?
— Rakąs patiko, nes buvo
plovei, padėjai?
šokiai.
— Indus nusirinkdavau.
— Augustai, tu blogai kalbi
Stalų irgi nevaliau, kiti valė.
lietuviškai.
Čia esi tik ketveri
Kartą padariau sumuštinius
metai,
bet,
brolyti,
kalbi pras
su sūriu. Sumuštinius galėjo
tokai.
Kokia
kalba
kalbėjote
padaryti bet kas. Šiaip, jei sa
stovyklose?
kydavo, kad reikia kažką pa
— Rakė — angliškai, dak.
daryti, tada dariau.
Pauliaus
stovykloje — kalbėjo
— Miegojai palapinėse. Ar
angliškai
ir lietuviškai. Kar
patiko?
tais
ir
Rakė
kalbėjo lietuviš
— Labai. Mes buvome dvie
kai.
Mažai.
Daugiausia
ang
se su Algiu Kazlausku. Nesu
liškai.
sipykom.
— Ar paaugai per vasarą?
— O taip buvo, kad susipyk
— Ne tik paaugau, bet ir
davote?
— Taip, vaikai susipykdavo, sukūdau...
— Ar lauki naujųjų mokslo
net kelis kartus per dieną. Aš
susipykau su Tomu, Mantu, metų?
— Nežinau. Sunku pasakyti.
Julium. Kodėl? Jie mušėsi,

Adomas ir Mykolas Los Angelai. Ca.

!
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— Viskas priklauso tik nuo
tavęs. Laikykis!
Prieš mums išsiskiriant Au
gusto mama Jurgita išreiškė
wfcį j°8 lietuvių stovyklose
būtų daugiau kglhama lietu
viškai. „Per mokslo metus vi
są dieną tėvai dirba, pasimato
su vaikais tik vakarais, o va
kare — netrukus į lovą, mie
goti. Visi visur — mokyklose,
stovyklose, koncertuose ar su
sirinkimuose, turėtume dėti
pastangas, kad vaikai kalbėtų
lietuviškai. Dabar tik išėjo iš
lituanistinės mokyklos klasės
ir pliurpia tarpusavyje ang
liškai. AŠ pati savo vaiką labai
trumpai matau. Šią vasarą
visi bandėme padėti jam pasi
vyti savo klasę — kasdien
skaitome, rašome. Jis jau da
bar pradeda kalbėti vertimais.
Ir jei šiandien, rytoj jo nesuimsiu, tai jau kitais metais
išvis nenorės kalbėti. Juk vai
kai eina lengviausiu keliu.
Tingi dėti daugiau pastangų"
— teigia Jurgita Ambrizienė.

ZODIAKAS
MERGELĖ
Mergelė arba Virgo — šeš- graikų Hermiu), rankoje jis
tasis Zodiako, paskutinis va laiko lazdą — kadicėjų. Jau
saros mėnesio ženklas. Saulė antikos laikais šią planetą
būna rugjūčio 23 — rugsėjo plika akimi matydavo - astre*
22 d. Tai Merkurijaus apo logai bei astronomai, nors
gėjus ir jo namai. Pagal hele- pastebėti ją ir sunku — tik
nizmo laikų astrologiją šio rytais ir vakarais, netoli Sau
ženklo globėjai yra Saulė, lės.
Merkurijumi
Venera ir Merkurijus, o pagal # Alchemijoje
indų astrologiją — Merkuri vadinamas gyvsidabris, kuris,
jus, Saturnas ir Venera. Mer šalia druskos ir sieros, laiko
gelė yra moteriškas, neigia mas vienu „filosofinių" ele
mas (pasyvus) ir judrus žemės mentų ir pasaulio pradmenų
— jis reiškia dvasią (spiritus).
ženklas.
Mergelė simbolizuoja nekal Priešingai negu „vyriškos"
tybę ir dar neįgyvendintų ga planetos Saulė, Marsas, Jupi
limybių visumą. Krikščionių teris ir Uranas, ir „moteriš
mistikai Mergelę lygino su kos" — Venera, Saturnas ir
siela, pasiruošusia priimti Neptūnas, Merkurijus laiko
mas hermafroditu, todėl vai
Dievą.
Merkurijus — artimiausios dino svarbų vaidmenį alche
Saulei planetos pavadinimas. mikams kaip simbolis, pertei
Merkurijus — senovės romė kiant priešingybę.
nų prekybos ir amatų die
Parengta pagal L'do Becker (L.T./
vas (vėliau tapatinamas su

** *

M.K. Čiurlionis. „Mergele". 1907.

Pakalbinu dr. A. Paulių —
ar nesunku tempti tokią naštą
vaikų ant savo pečių — orga
nizuoti stovyklas, laivų tvar
kymą, plaukimus? Sako, kad
ne — pripratęs ir negalvoja,
kad sunku. Koks pagrindinis
šių stovyklų tikslas?
— Rengiame jas gamtoje,
kur nėra didelių patogumų,
kur vaikai turi išmokti tvar
kytis, gyventi savarankiškai,
turi mokytis sugyventi vieni
su kitais. Reikia išmokti ir ap
sisaugoti, bendrauti, nes kar
tais vaikai mėgsta apsikumščiuoti, kai niekas nemato. Bet
mes labai stebime ir visada
norime, kad vaikai nekonflik
tuotų, nesusipyktų. Vaikai
mokosi gyventi gamtos sąly
gomis — išsivirti valgį, pala
pines pasistatyti, prižiūrėti,
gyventi jose. Maudytis, praus
tis ežere, ne vonioje. Būna šal
tų ir šiltų dienų ir čia reikia
išmokti save apsaugoti, kad
nesusirgtum ir pan. Na, o pats
svarbiausias tikslas, kad vai
kai išmoktų buriuoti, ilgainiui
išmoktų valdyti laivą, nes per
vieną ar dvi savaitgalio valan
das buriavimo neišmokysi viso
to. Tokios stovyklos labai pa
deda.
— Pakalbinau Augustą, o jis
pasigyrė, kad nieko nedirbo
stovykloje!
— Tokius mažus — 7-10 me
tų vaikus mes neverčiame ką
nors didelio padaryti, tam jau
yra vyresni. Bet jie, matydami
kaip dirba vyresnieji, palaips
niui įpras ir perims jų darbus.
Juk tie vyresnieji neseniai pa
tys buvo bebriukai ir kažko
nenorėjo daryti. Viskam atei
na laikas. Natūraliai.
— Ar rengiate sau pamainą?
Ar tikite, kad ta pamaina jau
užaugo ir galėtų savarankiš
kai dirbti su skautais?
— Pamaina jau lyg ir užau
go, bet dar nėra labai savaran
kiška. Daugelis ateina, pabū
na, išeina. Bet, Žiūrėk, suku
ria seimą, paaugina vaikus ir
jau, vaikais vedini, sugrįžta
atgal. Gal taip turi būti. Kiti
ateina ir patys nežino, ko nori.

•

Palaukiame, stengiamės pri
traukti, bet pasimato, kad
jiems neįdomu ar dar ko kito
jie ieško, tada, išeina. Šiais
metais gerai dirbo visi vado
vai. Darius Nausėda, Dhugal
Bedford — jis pagrindines bu
riavimo mokymo pamokas ve
dė. Gerai dirbo Artūras Kava
liauskas, Šarūnas Vainauskas
ir, žinoma, Adomas. „Audros"
laivo kapitonas Darius Bart
kus ir Linas Paulius — jie pa
dėjo nuplukdyti laivą į sto
vyklą. Šiais metais trūko va
dovų, kurie galėjo vykti kartu,
todėl ir stovyklaujančių vaikų
negalėjome kviestis daugiau.
— Dabar jūrų skautų dides
nę dalį sudaro jaunimas iš
Lietuvos. Jums pavyko labai
bičiuliškai juos visus — Ame
rikos lietuviukus ir neseniai
atvykusiuosius, — sujungti į
vieną puikią komandą. Gal
žadate plaukti Lietuvon?
— Na, ne. Su tokiais laivais
ir tokio patyrimo „jūrininkais"
mes galime tik ežeru plaukti
ar vandenyno pakrantėmis.
Reikia geresnių laivų ir t.t.
— Netrukus atkeliaus ru
duo. Vėl pakviesite jaunimėlį į
sueigas, mokysite teorijos, žie
mą rengsite slidinėjimo išky
las. Norisi palinkėti Jums ge
ros sveikatos, to paties užsi
degimo ugdant skautukus. O
lietuviukams — kuo gausiau
jungtis į jūros skautų gretas.
Tikrai įdomu ir naudinga.
Ypač, jei mėgstate plaukti.
Los Angeles
Liepos mėnesį teko trumpai
pabuvoti Los Angeles ir pa
bendrauti su jaunimu, nese
niai atvykusiu iš Lietuvos bei
kiek vyresniais žmonėmis ir
išeivija. Pradėsiu nuo Viliaus
Ž., kuris LA gyvena jau antri
metai. Klausiu, kaip jam seka
si gyventi, ar bendrauja su
išeivija ar būna parapijoje.
Vilius: — Kartą nuėjau į
parapiją, niekas į mane ne
kreipia jokio dėmesio.
— Tai pats kreipkis. Sakyk

Augustas, Algis ir laimikis

— esu neseniai iš Lietuvos ir
t.t.
— Gal mes jiems neįdomūs.
Kai nuėjau, tai niekas nei pa
kalbino, nei „akį užmetė", pa
sijutau nejaukiai, kaip tuščia
vieta. Gal mūsų jaunimas no
rėtų susitikti, susirinkti, bet
visi daug dirba — pinigų rei
kia gyvenimo pradžiai.
— Kaip Tu patekai Ameri
kon?
— Lietuvoje viskas sustojo.
Valstybė blogiau nei reketi
ninkai — reketuoja pati, viso
kių mokesčių prigalvojusi. O
jau valdininkai, tai neduok
Dieve — privilegijuotųjų kla
sė! Tai va, kai niekur nieko
negalėjau padaryti, darbų ne
gavau, prirašėm laiškų gimi
nėms, pažįstamiems į JAV —
niekas neiškvietė, nepadėjo.
Parašėm iš Kauno kilusiam
žydui ir štai aš esu čia. Buvo
palankus įstatymas (galiojo
iki balandžio 30 d., dabar dar
pratęstas) ir jis man pradėjo
tvarkyti dokumentus „žaliai
kortai". Tikiuosi susitvarkyti.
Ačiū jam. Kai nueini pas lietu
vius, tai ko paklausi — niekas
nieko nežino arba išvis neat
sako. Nei kokį advokatą gali
pasiūlyti, nei kokius darbus.
Nieko.
— Ar žinai, kad čia rengia
mos Lietuvių dienos ir labai
daug žmonių suvažiuoja?
— Praeitais metais buvau.
Daug ką galėtų daryti kitaip.
Įdomiau.
— Kodėl nepasisiūlei? Juk
rengėjams visą laiką reikia
paramos!
— Gal, kad neturiu laiko.
Toli nuo parapijos gyvenu.
Dar ir tas mano gyvenimas tik
prasideda. Visko reikia.
— Nueik, susipažink arčiau.
Jaunų žmonių visur labai rei
kia. Pasisiūlyk pats. Matai,
pakritikuoti yra lengviausia.
Pamėgink pats padaryti!

LABUTIS!
Dabar trumpai parašysiu
apie save. Man vis dar liūdna
be namų, mamulė gerai ir
sakė, kad man čia bus sunku.
Vilniuje, aš po savaitės moks
lų, skubu namo savaitgaliui, o
dabar tris mėnesius aš būsiu
čia. Labai daug dėmesio su
laukiu iš tetos Rūtos ir dėdės
Edmondo (jie gyvena netoli
mame miestelyje nuo jos dar
bovietės J. K), be jų visai
būtų ne kas. Aš tokia jiems
dėkinga. Visi sako, kad tai
praeina, tas liūdesys dingsta.
Aišku, visą laiką nevaikštau
surūgusi, atvirkščiai, būnu
linksma, tik ten širdies kam
puty toks mažas liūdesėlis vis
griaužia mane. Vakar būdama
darbe sukūriau net eilėraš
tuką. Jis toks vaikiškas, bet
man mielas. Parašysiu Jums
jį:
Jei turėčiau

sparnus

Jei turėčiau sparnus
Aš pakilčiau aukštai,
Ten kur žydras dangus,
Kur tėvynę matai.
Ir galėčiau tada
Aš sušukti tvirtai:
Sugrįžtu aš pas jus,
Aš matau jus tenai!

Kaip pasiekti namus?
Kaip sugrįžti pas jus?
Apkabinti karštai...
Taip, žinau, dar truputį svetur
Ir tada į namus:
Aš pakilsiu aukštai
Ten kur žydras dangus...
Tik dar vieno prašau —
Bėki laike greičiau,
Pasiilgau namų, be namų
negerai!
Štai koks jis, žinau liūd
nokas, bet aš jį rašiau kai
man buvo darbe liūdna. Nebu
vo visai žmonių, tai galėjau
galvoti ir rašyti. Man labiau
patinka kai būna pilna
žmonių, tada dirbu ir nebūna
.laiko net galvoti apie namus,
tada galvoje tik darbas^ V a nau aš pakankamai esu stipri
ir tikrai nugalėsiu tą savo
liūdesį, galima sakyti, kad jau
mėnuo praėjo. Tai tiek, dar
kartą linkiu viso geriausio! U
Su meile;—
Kristina
P. S. Taip Kristina jautėsi
pirmomis dienomis atvykusi į
Ameriką. Ji yra viena iš keleto
šimtų studentų legaliai įsidar
binusių šią vasarą užsienyje.
Kristina dirba Pramogų parke
Alentown, PA. Reikia manyti,
kad namų ilgesys dabar ją
rečiau neaplanko, o kai rudenį
reikės grįžti į namus, gal bus
net liūdna jai atsisveikinant
su Amerika. J. K.

Aš pakilti bandau, bet...
Staiga suprantu,
Kad sparnų neturiu...
Kad pakilt negaliu...
Širdį spaudžia giliai
Kaip man liūdna čionai.

•A

*

'Sekmadienį nukeliauju baž
nyčion. Potuštė. Sako, kad
daug žmonių atostogauja. Po
šv. Mišių, kurias atnašavo vie
tinis kunigas, o bažnytinis
choras, diriguojamas V. Ralio
visai puikiai giedojo, nuėjau į
valgyklą, kur rinkosi žmonės
pavalgyti, pasėdėti, pakalbėti.

•

Atstovėjau eilutę, prisėdau
prie vyresnio amžiaus žmonių.
Suvalgiau cepelinus. Tegul nesupyksta kaliforniečiai — Či
kagoje skanesni, nors tu ką!
Na, galvoju, negi niekas nesu
sidomės nauja persona, be
paklaus — gal naujai atvyku
si, ar ką?
Bus daugiau

Losangeliete Ina Martinienė su savo ir savo sesers vaikučiais.
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BŪTINA TARTIS KULTŪROS
ŽIDINIO NEW YORKE
KLAUSIMU
„Draugo" skiltyse dažnokai
spausdinami
straipsniai
ir
skaitytojų laiškai Kultūros ži
dinio N e w Yorke pardavimo
bei priklausomumo
klausi
mais. Reikalas stipriai jaudi
na N e w Yorko miesto apylin
kėse gyvenančius tautiečius.
Tačiau jis nemažiau svarbus
kiekvienam užsienyje gyve
nančiam lietuviui, n e s rišasi
su daug gerų darbų išeivijoje
nuveikusiais tėvais pranciš
konais. Nuo pat lietuvių emig
racijos į JAV-es pradžios mū
s ų vienuolijos vaidino svarbų
vaidmenį lietuvybės palaiky
mui. J ų su visuomenės talka
bei parama statytose mokyk
lose, kultūros centruose, baž
nyčiose,
senelių
namuose,
spaustuvių bei redakcijų pa
talpose išeivių glaustasi, no
rint į Dievą melstis sava kal
ba, išlaikyti mums įdiegtas
tautines bei religines tradici
jas.
Laikui bėgant ir ankstyves
n ė m s kartoms išeinant nesu
grįžtamai, ne vieną m ū s ų lie
tuviškojo telkinio kiemą ap
lanko bandymai atimti tai,
kas mūsų įsitikinimu, m u m s
priklauso. Atimti iš m ū s ų tai,
ką m e t ų metais esame laike
savojo lietuviško paveldo ne
atskiriama dalimi. Lietuvių
klebonų mirtys ar pasitrauki
mai į užtarnautą poilsį, ryški
pašaukimų stoka į dvasinį
luomą, su atgauta Lietuvos
nepriklausomybe pakitę lietu
viškųjų vienuolijų apaštalavi
mo poreikiai yra didysis šio
meto rūpestis. Pridėkime dar
efcėtteminius motyvus, svetim
šalių hierarchų nesugebėjimą
įsųausti į m ū s ų tautiškuosius
įsitikinimus, ir rasime save gi
nant savąsias teises, kovojant
už išlikimą lietuviais. Ten kur
vedant Jkovą", buvo sugebėta
n e vien protestuoti, bet ir įti
kinančiai argumentuoti, kur
buvo atkreiptas dėmesys ir į
pareigas bei uždavinius savo
sios tikinčiųjų bendruomenės
išlaikymui, kur taikiu bodu
ieškota kompromiso, pavyko
išsaugoti tai, ką ankstesnės
kartos ir m e s sukūrėme. Turi
m e daug pavyzdžių, kur galė
jome prarasti, bet savo diplo
matiškumu, užsispyrimu ir
pasiaukojimu sugebėjome lie
tuviškuosius židinius išsaugo
ti ateities kartoms.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

O kaip su Kultūros
židiniu?
Tenka apgailestauti, kad
Kultūros židinio N e w Yorke
(tiksliau Brooklyne) klausimu
nesiteikiama ieškoti tėvams
pranciškonams ir N e w Yorko
lietuvių visuomenei priimtino
sprendimo. Kompromisas gali
m a s tik tada, kai klausimų de
rybas vedančios pusės viena
kitą laiko pagarboje, pripa
žįsta viena kitos, nors ir dali
ne, teise į nuosavybe, yra su
interesuotos tarnauti teisingu
mui ir siekti viešąja opinija
pagrįsto susitarimo. Nuostabą
kelia, kad asmenys praeityje
artimai veika, renkant l ė t a s
Kultūros židiniui, savo ranko
mis darbavęsi patalpas įruošiant, šiandieną yra tiek susi
priešinę, kad neranda gero žo
džio apie buvusį draugą ir
bendradarbį.
Susipriešinimo
kaltės tenka ieškoti abiejose
pusėse. Netaktiški pareiški
mai nepamirštami, pažeistos
ambicijos
negydomos.
Pri
trūksta vadovų, kurie savo vi
suomeninį prestižą ar užima
mas aukštas dvasininko pa
reigas būtų sugebėję panaudo
ti kompromiso pasiekimui.
Klausimo sprendimas atsi

dūrė rankose tų, kurie buvo
suinteresuoti savosios pusės
bekompromisiniu laimėjimu.

AUTOMOOUO. NAMŲ. SVEIKATOS;
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Stipri advokatų įtaka
Netenka stebėtis, kad da
bartiniu metu Kultūros židi
nio klausimas išimtinai remia
si advokatų daromais sprendi
mais. Kultūros židinio tarybos
advokatų strategija iki šiol
rėmėsi t ė v a m s pranciškonams
sutrukdyti Kultūros židinio
pardavimą per įvairius ėjimus
JAV-ių teisme. Pralosus vieną
bylą, ji buvo apeliuojama. Šiai
n—ihpigm^ savo ruožtu New
Yorko „Lietuvių atletų" klubas
teismui yra perteikęs skundą
dėl tariamo sutarties laužymo,
kuris greičiausiai taps nauja
byla nukreipta prieš tėvus
pranciškonus. Tėvų pranciš
konų advokatų strategija re
miasi prieš jų klientą užvestų
bylų „išmetimu" iš teismo,
kontraatakuojančių bylų užve
dimu, kelių milijonų ieškinio
priteisimu buvusiam Kultūros
židinio tarybos pirmininkui
dr. Jonui Bilėnui. Advokatams
teismuose aiškinantis, nuken
čia tėvai pranciškonai, nega
lėdami pasinaudoti tikėtų pa
jamų šaltiniu
apaštališkai
veiklai Lietuvoje
finansuoti,
nukenčia ir New Yorko lietu
vių visuomenė, su advokatų
padiktuotu Kultūros židinio
užraktų pakeitimu praradusi
patalpas susirinkimams, kon
certų bei minėjimų ruošai, li
tuanistinei mokyklai, tautinių
šokių grupės
repeticijoms,
sporto treniruotėms, varžy
boms ir 1.1.
JAV LB pastangos
tarpininkauti
Pereitais metais tuometinė
JAV LB Krašto valdybos pirm.
adv. Regina Narušienė laišku
kreipėsi į tėvų pranciškonų
vienuolyno Brooklyne virši
ninką tėvą Pranciškų Giedgaudą, OFM, dėl planuojamo
Kultūros židinio pardavimo. Ji
prašė t ė v ų pranciškonų „...su
gera valia, be ambicijų, be as
meniškumų išspręsti šią dide
lę problemą lietuviškoje veik
loje ir rasti būdą išlaikyti Kul
tūros židinį lietuvių rankose".
Tėvo Pranciškaus atsakyme,
rašytame 2000 m. rugsėjo 29
dieną, dalykiškai išdėstyti mo
tyvai, privedę siekti Kultūros
židinio pardavimo. Kaip. ga
limą sprendimą, jis siūlė Kul
tūros židiniu naudojantiems
vienetams pereiti į priemies
tyje (Maspeth, NY) esančią V.
Atsimainymo lietuvių parapi
ją. Pastebėjęs, kad „New Yor
ko lietuviai yra žymiai pri
sidėję prie Kultūros židinio
statybos ir išlaikymo", tėvas
Pranciškus rado svarbą pami
nėti tėvų pranciškonų duotą
pažadą, . . . j o g pardavę Kultū
ros židinį, m e s lietuvišką veik
lą N e w Yorko apylinkėje paremsime rimta finansine pa
rama".
Šį straipsnį rašančiam Algi
mantui Gečiui pereitų metų
pabaigoje tako perimti vadova
vimą JAV LB Krašto valdybai.
S.m. kovo 7 d. laišku kreipiau
si į Lietuvos š v . Kazimiero
provindjos provincijolą tėvą
Sigitą Benediktą Jurčį, OFM,
su prašymu padėti išspręsti
nemalonią, lietuvių tarpusa
vio solidarumui kenkiančią,
padėti. Atkreipęs provincijolo
dėmesį į tai, kad su įvykusiu
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės minėjimu tėvai pran
ciškonai yra panaikinę gali
mybę
lietuvių
visuomenei
naudotis Kultūros židinio pa-

Agentas Frank Zapois a Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (706) 424-8654
(773)581-8854

Prisimenant „Baltijos kelią", kai lietuvių tauta vieningai reikalavo savo teisių ir laisves. Eltos nuotr.
talpomis (išimtis suteikta li
tuanistinei
mokyklai,
lei
džiant užbaigti mokslo me
tus!), laiške teigiau, kad „Ne
turėtų būti leista, kad tėvų
pranciškonų didelis įnašas lie
tuvių išeivijai-būtų aptemdy
tas, kad išeivijos lietuvių tar
pe įsivyrautų nuomonė, kad
tėvai pranciškonai tiuo jų nu
sisuka, kad dėmesys lietuvių
sielovadai Lietuvoje yra svar
biau už sielovadą už tėvynės
ribų esančių Dievo vaikų".
Laiške pastebėjau, kad lietu
vių išeivija kur kas nėra iš
mirštanti. Jos gretas dabarti
niu metu papildo tūkstančiai
iš Lietuvos atvykstančiųjų.
Šiems naujiesiems ateiviams,
išgyvenusiems okupanto jun
gą ir ateizmą propaguojančią
valdžią, Bažnyčios apaštalavi
mas yra nemažiau reikalin
gas. Nusiskundžiau, kad JAV
LB XVI tarybos nutarimas
prašantis tėvus pranciškonus
ieškoti sprendimo, garantuo
jančio Kultūros židinio naudo
jimą New Yorko lietuvių veik
lai „...teliko balsu šaukiančiu
tyruose". Apgailestavęs, kad
„kalbamasi" amerikiečių teis
me ir neieškoma kompromiso,
pastebėjau, kad laimėtojų ir
pralaimėtojų šiuo klausimu
negali ir neturėtų būti. Pa
reiškiau, kad sprendimas pri
valo būti grindžiamas 1974 m.
vasario 10 dieną pasirašyto
Lietuvių Kultūros židinio de
dikacijos akto dvasia, kurį
tėvui Jurčiui ištisai pacitavau.
Laišką baigdamas, pasiūliau
kaip JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas savo asmenišką
tarpininkavimą dialogo pradė
jimui tarp abiejų Kultūros ži
dinio reikale konfliktuojančių
pusių.
N e t i k ė t a s p o k a l b i s su
tėvu J u r č i u
Į kovo 7 dieną tėvui Jurčiui,
OFM, rašytą laišką atsakymo
nesu sulaukęs. Tai mane ste
bina, bet gal Lietuvoje su pa
siekusiais oficialiais laiškais
apsieinama kitaip? Netikėtu
sutapimu, š.m. liepos 29 dieną
provincijolą tėvą Jurčį sutikau
Filadelfijos Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijoje po atlaikytų
Mišių. Pasakiau savo pavardę
— atpažino. Pastebėjau, kad
nesu sulaukęs atsakymo į jam
pasiųstą laišką. Atsakė, kad
turėjęs problemų, kaip į laišką
atsakyti. Iš atsakymo supra
tau, kad reikalą turiu s u pado
riu, nebandančiu išsisukinėti
asmeniu. Kalba nukrypo į
Kultūros židinio reikalą. Pa
stebėjo, kad laukiąs šį rudenį
įvyksiančio Pranciškonų kapi
tulos posėdžio. Ankstyvesnio
būta sausio mėnesį (prieš ma
no laiško gavimą). Kapitulos
posėdyje bus daromi sprendi
mai Kultūros židinio klausi
mu.
Tolimesniame pokalbyje su
tėvu Jurčiu pareiškiau savo
nuomonę, kad delsimas su
problemos sprendimu nepasi
tarnauja nei lietuvių visuome
nei, nei tėvams pranciško
nams. Spaudoje vis daugiau ir
daugiau kritiškų pasisakymų

dėl nutarimo Kultūros židinį
parduoti. Tai ilgainiui sunkins
tėvų pranciškonų veiklą JAVėse, ilgainiui atsilieps į aukas,
palikimus. Provincijolas pa
reiškė, kad tėvų pranciškonų
iš New Yorko nesiekiama
trauktis, planuojama čia at
siųsti darbuotis kelis broliu
kus. Įsiterpiau pasiūlydamas,
kad būtų atsiųstas ir jaunas
vienuolis kunigas apaštalauti
tarp į New Yorką gausiai at
vykusių lietuvaičių. Reiškiau
nuomonę, kad, esant lietuviš
kai kalbančių kunigų trūku
mui, Brooklyno vyskupija gal
būtų palanki misijos steigi
mui. Tėvas Jurčys paklausė
kodėl New Yorko lietuvių nei
nama į Maspeth parapiją. At
sakiau, kad išeivijoje tinime
skaudžią patirtį. Tiesa, dabar
tinis klebonas Maspethe lietu
viams palankus. Tačiau pasi
keičia klebonai ir lietuviams
vietos parapijoje dažnai nėra.
Kai į lietuviškas Mišias susi
renka vos tarp 30 ir 40 lietu
vių, tikėtis parapijos tautiniu
požiūriu „sužydėjimo" vargu
ar galima laukti. Pasiguodėme
ir dėl Apreiškimo parapijos
New York ateities, kur ispanų
kilmės tikintieji, neturint lie
tuvio klebono, parapiją peri
ma.
Dar kartą tėvui Jurčiui pa
brėžiau svarbą Kultūros židi
nio klausimu rasti tinkamą
sprendimą. Abu sutikome, kad
bylinėjimasis po amerikiečių
teismus nėra lietuviams nau

dingas. Reiškiau nuomonę,
kad būtina pranešti, kokią su
mą tėvai pranciškonai linkę
duoti nuo pardavimo, milijoną
dolerių ar kiek? Atsakė, kad
buvo planuota duoti kur kas
daugiau, tik, kad tas tąsymasis po teismus!
Baigiamosios pastabos
Atsakymo į Kultūros židinio
problemą būtina ieškoti abiejų
pusių geranoriškame susita
rime. Tik tariantis, įmanoma
svarstyti Kultūros židinio vis
uomeniniais pagrindais atpir
kimo klausimą, analizuoti gal
imybes dėl esamų patalpų
panaudojimo Lietuvos valsty
biniams reikalams. Kai Lietu
va stato kultūros centrus Ger
vėčiuose (Gudijoje) ar Seinuo
se (Lenkijoje), kodėl nepasido
mėti Brooklyne esančiu Kultū
ros židiniu? New Yorko lietu
vių veiklos ateitis didele dali
mi priklausys nuo to, kaip bus
išspręstas Kultūros židinio
klausimas. Tvirtai tikiu tėvų
pranciškonų ir New Yorko lie
tuvių noru rasti tinkamą
sprendimą. Prieš 27-rius me
tus pasirašyto Dedikacijos ak
to žodžiai, jog „lietuviai pran
ciškonai ir didžiojo N e w Yorko
apylinkės lietuviai bendrom
pastangom ir aukom pastaty
dintą Lietuvių Kultūros židinį
skiria nepriklausomai Lietu
vai ir lietuvių tautai", tebūna
kelrodžiu į geranorišką susita
rimą!

KĄ REIŠKIA PRIKLAUSYTI
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI?
Tai jau yra gan aktualus
klausimas, nes vienos organi
zacijos vadovybė ir nariai tvir
tina, jog įstojimas į Lietuvių
Bendruomenę pažeis tos orga
nizacijos savarankiškumą, gal
net ir egzistenciją. Ar ne keis
ta?
Pažvelkime į LB narių eiles.
Jose rasime ir skautus, ir atei
tininkus, ir tautininkus, ir
krikščionis demokratus, ir
šaulius, ir visų kitų lietuviškų
organizacijų narius bei bepartinius. Tapę LB nariais, jie ne
nustoja teisių Ūkti savo organi
zacijoje, netrukdo jos veiklai,
tik konkrečiai įrodo lietuvišką
solidarumą, nes LB apjungia
v i s u s ' užsienio lietuvius, ne
skirstydama jų į bet kurias
partijas ar organizacijas. LB
narystė tik užtikrina siekimą
grynos lietuviškos vienybės,
bendradarbiaujant visuome
ninėje veikloje, talkininkau
jant ir vieniems kitus remiant
pozityvios dvasios nuotaikoje.
Atrodo, kad toji keista ir ne
logiška mintis kyla neseniai iš
Lietuvos atvykusių asmenų
tarpe, kadangi jie dar nėra su
sipažinę su vietinės veiklos
elementais, o iš buvusių pa
vergtos Lietuvos nualintos
dvasios šaltinių dar turi gilius
nepasitikėjimo jausmus vis
kam, kas vyksta Amerikoje.
LB veikla iš esmės vadovauja
si tikros demokratuos princi
pais, kurie nepripažįsta jokių
privilegįjų, skirtumų bei nu-

vertinimų, tik vienija užsienio
lietuvius, juose konkrečiai įgy
vendindama tarpusavio mei
lės, tolerancijos ir pasitikėjimo
jausmus.
Paskutiniuoju metu teko pa
tirti, kad Clevelando LB apy
linkės valdyba planuoja labai
iškilmingą LB Įkūrimo pen
kiasdešimties metų jubiliejų ir
tikisi visų organizacijų talkos.
Abejonės nėra, kad LB veikla
labai daug prisideda prie lie
tuvybės išlaikymo užsienyje,
todėl, vienybės vardan, visi
privalo talkininkauti to jubi
liejaus organizavimui. Šalia
to, vis tik neišblėsta viltis, kad
ir tie, kurie yra klaidingai nu
siteikę LB veiklos atžvilgiu,
pagaliau susipras, kad toji
veikla tarnauja visų labui ir
nekenkia jų organizacijoms:
LB narystė yra kaip tikras lie
tuviškos vienybės simbolis ir
jos konkretus Įgyvendinimas.
A u r e l i j a M. B a l a i a i t i e n ė

KAZLŲ R Ū D A
• J a u aštuoneri metai
„Girių versmės" klubas ba
landžio pabaigoje ar gegulės
pradžioje rengia eilių ir gėlių
švente .Pirmasis žiedas", ski
riamą Miesto dienai. Šiemet ji
sutapo su klubo 10 metų jubi
liejumi. Ta proga šv. Mišias
aukojo parapijos vikaras kun.
Artūras Sederevičius, po Mi
šių šventoriuje nuoširdžiai pa-
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Nekilnojamasis turtas

Paslaugos

A L G I M A N T A S S. G E Č Y S

K

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 VV. 79 St
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
•••Vairavimo teisės, Soc. Security,
parvežame iš O'Hare oro uosto,
padedame
susirasti gyvenamą vietą***
TeL 708-870-3481.
S i ū l o

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1.500 iki
$1,800. TeL 615-554-3161.

GREIT PARDUODA
R£/MAX
^REALTORS
0fFC(773) 22*- SJBJ
HOK(7M)42S-71fO
MOBtt. (7731 SM4205

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

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vok* Mat 773854.7820
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

773-585-9500
d a r b ą
M 5 E S VVasbers Needed!

40.000 per year. We need 100crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver' s license and transportation Mušt be fluent in English.
L. A. McMabon Window WasUng.
TeL 800-820-6155.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobili.
Darbas šiaurės- vakarų rajonuose
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Blacksmith

Small open die hammers,
hydraulic bending
ornamentai & industrial
Tel. 773-277-2800.
Some English helpful

m
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M0IWWnM LBinOnt©
3 2 6 Maln Street
Profesionali šefė Dalia pateikia unikalius
amerikietiškus ir europietiškus valgius, tarpe jų galima
: gardžiuotis tikrais tarkių cepelinais trečiadieniais,ketvir
tadieniais ir šeštadieniais, kugeliu su lietuviška dešra iri
kopūstais — penktadieniais, o koldūnais — kas dieną.
Patiekalus galima ir užsisakyti, tel. 630-257-8925.
Kviečiame apsilankyti,
Renata k Petras Remefldai.

ŽINOTINA
Informuota JAV LB Kraito valdyba

JEI TĖVAI
TAMPA JAV PILIEČIAIS
„Mano mama, gyvendama
Lietuvoje, pagal savo jau mi
rusį tėtį (jis buvo JAV pilie
tis), tapo JAV piliete. Ar aš
galiu pagal mamą gauti žalią
kortelę? Esu vedęs ir turiu 2
mažamečius vaikus."
Į klausimą atsako imigra
cinės teisės advokatas Aure
l i u s B u t v i l a s . Advokato tel.
312-580-1217.
Taip, JAV piliečių vaikai
turi teisę legaliai emigruoti į
JAV. JAV pilietis turi pateikti
1-130 formos prašymą dėl savo
vaikų JAV ambasadoje Vil
niuje arba Varšuvoje. Vizos
numerio suaugusiems vai

kams ir jų šeimos nariams
teks laukti apie metus. Gavus
vizos numerį, seks antrasis
etapas — žaliosios kortelės
laukimas. Jis turėtų užtrukti
keletą mėnesių.
Jei JAV piliečio suaugęs
. vaikas prašymo
padavimo
metu lankosi JAV ir yra
nepažeidęs turistinės vizos ga
liojimo laiko, jis galėtų su ad
vokato pagalba, nepažeidžiant
įstatymų, laukti žaliosios kor
telės neišvykus iš JAV. Tačiau
šis procesas
užtruktų šiek
tiek ilgiau.
*

Skyrelį parengė
. Dalia Badarienė

sveikinęs „Girių versmės" li
VIEŠNAGĖ
teratus. Šiam klubui taip pat
ALTENBERGE
priklauso Marijampolės deka
nas kanauninkas Juozas Bar-'
• B a l a n d ž i o 27 — g e g u ž ė s
kauskas, Kazlų Rūdoje gyve 2 d. Altenberge (Vokietija)
nanti Eucharistinio Jėzaus viešėjo 9 Kauno ir Vilniaus ar
kongregacijos sesuo Joana.
kivyskupijų jaunimo atstovai.
Jie kartu su katalikišku Vo
BERČIŪNAI
kietijos, Italijos, Airijos jauni
• Gegužės 24-26 d. A Lip- mu dalyvavo kasmetinėje tra
niūno kultūros centro iniciaty dicinėje jaunimo šventėje „Alva Berčiūnų ateitininkų sto tenbergo šviesa". Pasak Kau
vykloje vyko vasaros stovyklų no arkivyskupijos Jaunimo
vadovų kursai. Vadovai sa centro referentės R. Gečaitės,
vaitgalį mokėsi globoti socia šventę organizavo Kelno arki
liai remtinus vaikus katali vyskupijos jaunimo sielovados
skyrius.
kiškose vasaros stovyklose.

GAVOME LIETUVOJE
IŠLEISTĄ „J LAISVĘ" NUMERI

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 24 d., penktadienis
ir Jonas Stankūnai, Vytau
tas Strolia, Mirga ir Dante
nas
Šulaičiai,
Saulius
Trumpickas, Auksė ir dr.
Rimas Vaičaičiai, Genutė
ir Edmundas Vaičiuliai,
Irena ir Jonas Vilgaliai.
Pastaba: sąrašas trumpas
ne dėl stokos pritariančiųjų,
bet dėl laiko stokos.

JONAS DAUGĖLA
Anuo metu Lietuvoje leisto
žurnalo „Į laisvę" leidimas vė
liau buvo perkeltas ir eilę
metų leidžiamas JAV. Fronto
bičiuliai sugebėjo šioje šalyje
žurnalo leidimui suburti gabių
spaudos bendradarbių būrį ir
tuo būdu žurnalas buvo pasie
kęs gana aukštą lygi. Bet šių
metų pradžioje žurnalo leidi
mas buvo vėl sugrąžintas į
gimtąją žemę. Tad daugelis
skaitytojų suabejojo, ar leidė
jams Lietuvoje pavyks surink
ti pakankamai gabių žurnalis
tų, kurie 4 laisvę" išlaikytų
deramoje aukštumoje.
Šiomis dienomis gavome vėl
naują Lietuvoje išleisto J lais
vę" numerį. Jį pavarčius, gali
ma pastebėti, kad leidėjams
ne tik pavyko išlaikyti deramą
žurnalo lygį, bet jis yra pada
ręs vispusišką pažangą. Šis
numeris buvo spaudai ruošia
mas kaip tik tuo metu, kai
Lietuvoje „koalicinė" vyriau
sybė išgyveno „krizę" ir raitėsi
mirties agonijoje. Bet taip pat
buvo jau visai aišku, kad val
džios vairas bus patikėtas
buv. LKP-jos „bosui". Tad red.
A. Žemaitytė ir paskyrė šio
numerio vedamąjį valdžios pa
sikeitimui įvertinti. Ji daro
gana liūdnas išvadas: „Vargu
ar greit sulauksime ramesnių
ir sotesnių laikų, kurių visi
taip trokšta, nesuprasdami gi
luminių krizės priežasčių".
Žurnale yra paskelbta ir Lie
tuvos prezidento kalba Seime.
Ji jau buvo išspausdinta Lie
tuvos ir šios šalies lietuvių
spaudoje. Tad vargu vertėjo ją
dar sykį kartoti.
Čekijos prezidentas V. Havel
trumpame straipsnyje
teigia, kad visos Europos iš
komunizmo
išsivadavusios
valstybės savo likimą riša su
Vakarais. Bet jis kelia klau
simą, ar jos visos teisingai su
pranta Vakarų sąvoką? Jo vi
zijoje: „Vakarai vėl turėtų tap
ti moraliai neutraliu pasau
liu".
Tačiau bene įdomiausias šio
numerio straipsnis bando at
sakyti į klausimą „Kiek Lietu
vai reikia socializmo". Šį klausimą nagrinėja net keturi ži
nomi žurnalistai-politologai.
Kaip žinome, prieš paskuti
niuosius mūsų Seimo rinki
mus socialdemokratai susi
jungė su komunistine LDDPja. Šios politinės sutuoktuvės
daugelį labai nustebino ir su
kėlė net juoko. Pirmiausia V.
Kubilius rašo: „Bolševikams
Lietuvoje nebuvo didesnio
priešo kaip socialdemokratai.
Nei tautininkai, nei krikde
mai nebuvo jiems tokie baisus,
kaip socialdemokratai".
Visi keturi straipsnio auto
riai ir bando išaiškinti tikrą
sias šio keisto susijungimo
priežastis.
Socialdemokratų
norą jungtis A. Akstinavičius
aiškina: „1997 m. prezidento
rinkimuose socdemų lyderis
V. Andriukaitis surinko vos 5
proc. balsų. Ir tai labiau jį
paskatino plėtoti mintį jungi
mosi su LDDP — rinkimus pa
naudoti kaip tramplyną būsi
mai veiklai". O LDDP susijun
gimo procesą skatino: „Nes jai
buvo reikalinga vardo prie
danga, kad galėtų nubraukti
savo istorinę praeitį ir tapti
Socialistų internacionalo na
re". Filosofas R. Ozolas, kuris
anksčiau buvo veiklus LKPjos veikėjas, bet vėliau nuo jos
griežtai atsiribojo, iį straipsnį
užbaigia:
„Politiniais
žaidimais dabar Lietuvos iš
gelbėti neįmanoma. Bastūnai,
kuriems vis vien, kur gyventi
ir dirbti, negali valdyti pasau
lio. Tai būtų civilizacijos pa
baiga".
I. Balčiūnienė rašo „Variacųos meilės tema". Straipsnis,

sakyčiau, parašytas romantiš
kai sentimentaliu stiliumi. Vi
sų pirma ji aptaria meilę reli
giniu požiūriu — meilę Die
vui. Bet ji taip pat sako, kad:
„meilės prigimtyje yra sek
sualinis potraukis, bet meilė
— tai jau nebe tik juslinis, bet
ir dvasinis pasitenkinimas''.
J. Norvilai kelia rūpestį „Ar
šeima trukdo modernėti?" Jį
tai pamąstyti paskatino „Vei
de" paskelbtas straipsnis „Ar
mūsų tikrai dar trys milijo
nai". Jis griežtai smerkia vi
sas pastangas, kuriomis sten
giamasi sumažinti gimstamu
mą, primygtinai tvirtina, kad
gausios šeimos turi susilaukti
tiek visuomenės, tiek ir vals
tybės paramos. Jis yra įsiti
kinęs, jog: „Tikra pagalba šei
mai būtų priminimas pačiai
visuomenei, kad jos pareiga
padėti šeimoms parengti jau
nąją kartą savarankiškam gy
venimui".
Nuolatinis 4 laisvę" bendra
darbis V. Volertas į šiandie
ninį Lietuvos valstybinį gyve
nimą žvelgia iš šios Atlanto
pusės. Ir jis mato labai daug
„Mūsų kiemo šiukšlių". Bū
dingas to šiukšlyno pavyzdys:
„Kai per šimtą dienų po rin
kimų du trečdaliai naujai
atėjusių seimūnų spėjo užsie
nius aplankyti. Ką apie tai
reikia manyti? Korupcija, biu
rokratija? 0 gal jie ten ieškojo
išminties, ne už valstybės pi
nigus pramogavo. Kaip dažnai
šie pasaulio keliauninkai ap
lanko savo atstovaujamus pi
liečius? Juk šiam reikalui
kiekvienas jų gauna kas mė
nesį tūkstantį Lt. kelionpini
gių''Straipsnyje „Kova su korup
cija" K. Zaborskas aptaria ko
rupcijos sąvoką ir siūlo planus
bei priemones, kuriomis mūsų
valdžia galėtų su šia blogybe
kovoti.
Likusi šio numerio dalis už
pildyta trumpesniais. straips
niais. Daugiausia juose prisi
menama mūsų tautos tragiški
istoriniai įvykiai, o taip pat ir
tų įvykių dalyviai. Kiek įdo
mesnis yra A. Adomėno ir L.
Salduko straipsnis, kuriame,
kaip jie patys sako: „nagrinėja
tūkstančių lietuvių, pasitrau
kusių iš tėvynės į Vakarus,
statiškai pagrįstus istorijos
kontūrus". Straipsnyje bando
ma išryškinti priežastis, ku
rios privertė tūkstančius lietu
vių anuo metu pasitraukti į
Vakarus. Aprašomi vargo ke
liai, kuriais turėjo tie lietuviai
keliauti iš savo tėvynės, bet
aprašoma ir laisvojo pasaulio
lietuvių kultūrinė bei visuo
meninė veikla, vieningas orga
nizuotas dalyvavimas tautos
išlaisvinimo kovoje. Šis įdo
mus straipsnis baigiamas ga
na liūdnomis išvadomis: „da
bartinių Lietuvos gyventojų
nejaudina tautiečių, palikusių
tėvynę 1944 m., istorya".
A. Žemaitytė vaizdžiai apra
šo tautos išdavikų stribų veik
lą ir pabrėžia, kad „stribų bu
vo daugiausia iš vietinių gy
ventojų. Tokių buvo iki 85
proc." Pilypas Narutis buvo
tautos sukilimo 1941 m. kovo
tojas. Jis prisimena tas die
nas, kai buvo vėl atstatyta
Lietuvos
nepriklausomybė,
ypač inž. St. Bagdonavičiaus
nuopelnus, ginant Kauno radi
jo stotį, kurią bolševikai buvo
pasiryžę sunaikinti. Jis rašo:
„Ir tikrai 1941 m. birželio 23
d. Kauno radijas prabilo. Nau
jos, Bagdonavičiaus parūpin
tos, lemputės radiofone užtik
rino Lietuvos nepriklausomy
bės ir Laikinosios vyriausybės
paskelbimą". Paskelbimą radi
jo bangomis išgirdo visa Lietu
va.
Pabaigai šiame 4 laisvę"

KAD NEKLAIDINTŲ
ŽMONIŲ

„Draugo" vasaros šventes (.sekmadienį, rugpjūčio 19 d.) svečiai galėjo pamatyti ir neįprastų „programos
punktų" — būtent, Čikagos policijos pareigūnus demonstruojant, kaip treniruoti policijos šunes gaudo nusi
kaltėlius.
J o n o K u p r i o nuotrauka.

LAIŠKAI

IR

TURIME VILTĮ: KŽ
GYVUOS!

NUOMONĖS

KŽ veikloje dalyvavome ne
mažiau už senbuvius. Kad ir
tokios detalės: tarp 60 „Atleto"
Dar gyvendami Lietuvoje
klubo sportininkų buvo tik ke
girdėjome apie Kultūros židi
letas senųjų išeivių vaikų. Vi
nį (KŽ) New Yorke. Žinojome,
si kiti — naujai atvykusieji.
kad jame vyksta daug kultū
Beje, šių metų Vasario 16rinių renginių, susitikimų,
osios minėjime didesnė dalis
minėjimų, kad veikia sporti
buvo naujai atvykusieji. Ir
ninkų klubas. Šeštadieniais
tikra tiesa — židinys buvo
vaikučiai mielai mokosi Mai
mūsų veiklos centras, turėjo
ronio lituanistinėje mokyklo
daug perspektyvų augti ir
je. Ir mes, atvykusieji, čia su
stiprėti.
sirinkdavome
pabendrauti,
Deja, pranciškonai nemato,
pasilinksminti,
susipažinti.
negirdi, o gal ir visai nenori
Todėl jaučiame pareigą tarti
žinoti, kas gi vyko KŽ. Židinį
keletą žodžių NY Kultūros ži
uždarė, pakeitė durų užrak
dinio tema.
tus ir gyvenimas NY apmirė.
Ačiū „Draugo" redakcijai už
Kartais mūsų jaunimas pri
išspausdintus rašinius apie
siglaudžia estų namuose, vo
KŽ likimą, nes tik šio laikraš
kiečių Platdeutsche parke,
čio dėka susipažinome su tik
lenkų Kosciuškos salėje. Taip
rąja situacija. Manome, kad
ir buriamės, kaip kokie pade
„Draugas" yra objektyviau
gėliai, netekę savo namų. Ga
sias, rašydamas šia skaudžia
lime tik nuoširdžiai padėkoti
NY lietuviams tema.
Apreiškimo parapijos vadovy
Žinia, mes, naujai į JAV at
bei, kuri priglaudžia dalį lie
vykusieji, neprisidėjome prie
tuviškos veiklos.
KŽ statybos, neaukojome jo
Šiuo metu teisme užvesta
išlaikymui, tačiau vienodai
byla prieš pranciškonus. Ma
pergyvename, kad pranciš
nome, kad dar turime vilčių.
konai uždarė KŽ, taip ne ma
Taigi, gerb. pranciškonai:
žiau įskaudindami tiek senuo
yra dar daug laiko blaiviai ap
sius lietuvių išeivius, tiek
galvoti ir kritiškai įvertinti
naujai atvykusius.
esamą padėtį. Ypatingai pra
Keletas žodžių antrajai pu
šytume vysk. P.Baltakį susės
sei — pranciškonams. Sutiki
ti prie vieno stalo su lietuvių
te, kad kažkada gausus jūsų
visuomenės atstovais ir rasti
būrys jau smarkiai išretėjo. Į
kelią atgaivinti NY lietuvių
jūsų gretas neįsilieja nauji
namus, atkurti gerus visuo
bendraminčiai. Jūs sudavėt
menės ir pranciškonų santy
skaudų smūgį visiems čia gy
kius.
venantiems lietuviams. Ar de
Diana Dainauskaitė-Norkienė
ra lietuviams vienuoliams,
Danguolė Rokuižienė
davusiems neturto įžadus,
Leonardas Norkus
vaikytis tik dolerio? Ar pa
Giedrė Bečiūtė
miršote septintą Dievo įsa
Vytautas Bubnelis
kymą? Kur dingo visos žmo
Birutė Beiiakienė
giškos vertybės? Kuom tikėti
Brooklyn, NY
galima, kai net Bažnyčios tar
nai nesilaiko savo žodžio? Ar
neatėjo laikas ir vysk. P.Bal REMKIME LAISVĄ, ATVIRĄ
SPAUDĄ
takiui tarti keletą žodžių šiuo
klausimu? Drįstame manyti,
Mes, suėję į neformalų
kad vysk. P.Baltakis yra gerai
susipažinęs su pranciškonų posėdį, pasikalbėti apie lietu
vykdoma veikla, o galbūt net viškus reikalus, nutarėm, kad
ir jam priklauso paskutinis reikia pareikšti padėką Bro
niui Nainiui už New Yorko
žodis.
Kaip minėjome, mes nepri lietuviams išreikštą moralinę
sidėjome prie KŽ ištakų — paramą, siekiant išlaikyti
statybų ir išlaikymo, tačiau Kultūros židinį lietuvių ran
kose („Draugas", rugpjūčio 16
d.). Taip pat reiškiame pa
žurnalo numeryje G. Abara dėką ir „Draugui", nes jis yra
vičius ir A. Stankevičius labai vienintelis žimasklaidos šal
vaizdžiai aprašo Trakus, to is tinis, kuriame randame žinių
torinio miesto pasakiškai gra apie didelę skriaudą, t. pran
žią aplinką. Straipsnyje patei ciškonų padarytą New Yorko
kiama ir daug istorinės me lietuviams.
džiagos. Be kitko, šiame isto
New Yorke leidžiamas ir
riniame mieste rugpjūčio 1-5 pranciškonų
nuosavybėje
d. turėjo įvykti I laisvę fondo esantis, „Darbininkas", deja,
studijų savaitė. Yra paskelbta apie atimtus New Yorko lietu
ir tos savaitės išsami progra vių namus neužsiminė nei
ma.
vienu žodžiu, ir šia tema
Tad, užvertus paskutinįjį šio siųstus rašinius ignoruoja.
J laisvę" numerio puslapį Tarsi Kultūros židinio prara
(87), kiekvienam skaitytojui dimas — tai visai nereikš
pasilieka labai malonus ir at mingas, nevertas dėmesio,
įvykis. O iš tikrųjų tai skau
mintinas žurnalo įvaizdis.

džiausias įvykis New Yorko
lietuvių visuomeniniame gy
venime nuo pat Židinio įkū
rimo.
Ačiū Broniui Nainiui ir
„Draugui". Visi remkime lais
vą, atvirą spaudą!
Charlotte ir Edmundas
Adomaičiai,' Renata ir Ta
das Alinskai, Irena ir Vy
tautas Alksniniai, Birutė
Belekienė, Nelė Belekytė,
Dana ir dr. Jonas Bilėnai,
Astra, Kęstutis Bileriai,
Dalia ir Rimas Bitėnai,
Dana ir Antanas Bobeliai,
Ramutė ir Algirdas Česnavičiai, Birutė Cibulskienė, Danguolė ir dr. Jonas
Gintautai, Ina ir Pranas
Gvildžiai^ Laima ŠileikytėHood, Birutė ir Vytautas
Ignai, Ina ir Tadas Ja
saičiai, Živilė ir Zenonas
Jūriai, Daiva ir Romas Keziai, Irena ir Vladas Kiliai,
Irena ir Viktoras Kirkylai,
Birutė ir Antanas Lukoše
vičiai, Audra Lukoševičiūtė, Antanas Matulaitis, Vili
ja ir Brian Moran, Diana ir
Leonardas Norkus, Ramu
nė ir dr. Algis Fliūros, Virgilįja ir Evaldas Remezos,
Vitalija Sližienė, Tracey ir
Raimundas Sližiai, Giedrė

Rašau, atsakydama į užme
timą, padarytą chiropraktikos
daktarams straipsnelyje „Ma
nualine terapija daro stebuk
lus" (2001.08.17). Atsakau gy
dytojui Vaideliui, kurio citata
ir pastūmėjo mane šiam laiš
kui.
Sveikinu stebukladarį Sau
lių Vaidelį, kad bandote įsi
gyti manualinės terapijos licen
ciją, tačiau siūlau daktarui,
prieš skelbiant savo nuomonę
laikraštyje, susipažinti su chi
ropraktikos dėsniais ir tos sri
ties gydytojų reikiamu išsila
vinimu. Kviesčiau daktarą
dialogui su manimi, nes jau
dirbu chiropraktikos srityje
per 14 metų.
Informaciją skelbiant laik
raštyje, patarčiau stipriai ap
galvoti, kad nesuklaidinti
žmonių. Stebiuosi Jūsų keistu
patarimu, kad ne daugiau
kaip 15 seansų į metus? Ar

Jūs atsižvelgiate į ligos isto
riją? Pasakykite, jei taip siūlo
te, ar tai šešioliktos terapijos
metu prasiveria žemė po ko
jom?
Mielai supažindinsiu Jus su
chiropraktika ir su visais dės
niais, kuriuos aptarėte savo
straipsnelyje. Mano telefonas
(708)594-0400.
" " '
Trumpai tegaliu pasakyti,
kad chiropraktikos gydytojai
yra lygiateisiai medikai, pri
pažinti JAV teikti medicininę
pagalbą, nenaudojant vaistų
ar chirurgijos. Tačiau mūsų
išsilavinimas yra lygiagretus
medicinos daktarui. Neurolo
gija, ortopedija, radiologija,
diagnozės nustatymas, ir t.t.
Naudojamos tos pačios kny
gos. Kiekviena valstija turi sa
vo reikalavimus ir dirbantis
chiropraktikas turi išsilaikyti
atitinkamus egzaminus. Mūsų
5 metų studijos chiropraktikos
fakultete pradedamos, užbai
gus bent bakalauro laipsniu
universitetą. Po penkerių me
tų atliekamas stažas (internship). Tas, kas domisi, gali
tęsti specialybių rezidentūras
įvairiose srityse, pvz., ortope
dija, radiologija, mityba (Nutrition), akupunktūra. Tas lai
kotarpis kartais tęsiasi 3-4
metus.
Dr. Vilya R. Kerelytė
Licencijuota chiropraktikė ir
akupunktūrištė

Regina Smolinskienė 'iš kairės), Dana Bazienė ir Birute Jasaitienė jrau
nebe pirmą vasarą darbuojasi prie ..Draugo- vasaros šventės laimėjimu
stalo. Esame joms nuoširdžiai dėkingi.
J o n o K u p r i o nuotr.

BALTJC JESUrr ADVANCEMENT

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS
JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI
LIETUVOJE
Aukoti g a l * tithuartun Jesurts Fathers • Baltk: Proiecr / Batttc Jestnl AoVancement Offte*. 2345 West 56tf! Street. Chicago. II60636. USA
Partinius galima skirti: Jtsut Fatrier ot Delta Slraia Ine. 2345 West 56m Street Cn.cago lt 60636 USA
Visą informaciją (ums suteiksime telefono (773) 737-9891. i » 0 7 3 ) 737-0486
Kvieftarmaptankyiimus«*mete nttp //*ww tamejesorts oro,

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

,

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
J o n a s K r o n k a i t i s , Lietu
vos kariuomenės vadas, briga
dos generolas, ruošiasi atvykti
į būsimą „Draugo" rudens po
kylį i r ^ a r t i žodį. Į šią „Drau
go" šventę kviečiame ir visus
F i l a t e l i s t ų d r a u g i j a „Lie laikraščio skaitytojus, mums
t u v a " šaukia visuotinį narių rašančių įvairiausių lietuviš
ir svečių susirinkimą šį sek kų organizacijų atstovus bei
madienį, rugpjūčio 26 d„ 12 rėmėjus. Galite užsisakyti pa
vai. Balzeko lietuvių kultūros vienes vietas arba visą stalą.
muziejuje, Gintaro salėje, II Pokylis vyks rugsėjo 30 d.,
aukšte, 6500 S. Pulaski Rd., sekmadienį, 3 val.p.p. MartiChicago, IL. Po susirinkimo - niąue pokylių salėje, šokiams
kavute ir p a b e n d r a v i m a s . Vi gros brolių Švabų ansamblis.
si, kurie domisi Lietuvos fila
R u g s ė j o 15 d., š e š t a d i e n į ,
telija, yra kviečiami dalyvauti.
7:30 v a l . v . Pasaulio lietuvių
centro meno galerijoje yra ren
giamas žemaičių vyskupo, ra
šytojo,
istoriko,
etnografo,
blaivybės draugijos pradinin
ko Motiejaus Valančiaus 200
metų gimimo metinių minėji
mas. Jį ruošia JAV LB Kultū
' „Draugo" gegužinėje dainavo Dagna Banyte I kairėje) ir Meno mokyklėles
ros taryba, vadovaujama pir dainavimo dėstytoja Loreta Umbrasienė.
Jono Kuprio nuotr.
mininkės Marijos Remienės.
Kviečiame visus gausiai daly
Sf»orM:*ms
r i u s Zinkevičius, Rimas J a 
vauti ir savo dalyvavimu pa
kubauskas.
gerbti šio šviesaus žemaičių
„LITUANICOS"
vyskupo Motiejaus Valančiaus
Treneris paminėjo, k a d šiuo
FUTBOLO VETERANAI
atminimą.
m
e
t u iš Lietuvos l a u k i a m a
LAIMĖJO
d a r bent vieno pajėgaus žai
Anksčiau savo pirmenybių
K i r k D i l l a r d , Illinois sena
dėjo, kuris netrukus t u r ė t ų
susitikimus
pradėjusi „Lituatorius, dalyvaus lietuvių res
įsijungti į komandą. T a i p p a t
publikonų lygos gegužinėje nicos-Liths" veteranų futbolo
jis pažymėjo, jog dar y r a rei
rugpjūčio 26 d., sekmadienį, vienuolikė rugpjūčio 18 d. iš
kalinga daugiau futbolininkų
Pasaulio lietuvių centro sode vykoje, Libertyville, IL, vyku
klubo rezervinei ekipai, kuri
lyje. Pradžia - 12 vai. Senato siose rungtynėse įveikė lenkų
š i e m e t irgi reguliariai rodysis
rius Kirk Dillard vadovauja 3 o y a l Wavel" ekipą 2:6. Lie
aikštėje, nes tokie yra „Major"
rezoliucijos dėl Lietuvos įjun tuvių naudai įvarčius pelnė
divizijoje žaidžiančių klubų
gimo į NATO įvedimui Illi Rolandas Urbonavičius ir Ri
įsipareigojimai.
nois senate. Gegužinėje taip mas J a k u b a u s k a s . Reikia pa
Todėl norintieji įsijungti į
pat dalyvaus Illinois atstovų sakyti, jog visa lietuvių ko
klubo
k o m a n d a s , prašomi pas
r ū m ų n a r ė Patricia Bellock, manda žaidė pasigėrėtinai ir
k
a
m
b
i
n
t i treneriui Gediminui
kuri rūpinosi šia rezoliucija Il stengėsi, kiek galėdama.
J
a
r
m
a
l
a
v i č i u i tel. (773) 818Jei slegia kasdienybė, praskaidrin linois atstovų rūmuose.
Tai buvo šio sezono antro
2105
a
r
b a mob. tel. (773) 386kite gyvenimą, atvykę į Vytauto
sios pirmenybių rungtynės.
ATSISVEIKINIMO SU
9467.
E. Šulaitis
Kernagio koncertą, ruošiamą rug
Pirmose mūsiškiai sužaidė ly
VASARA G E G U Ž I N Ė
sėjo 14 d., sekmadieni, 3 val.p.p.
giosiomis 2:2 su „Eagles" vete
Jaunimo centre. Bilietus į koncertą
ranais.
jau galite įsigyti „Seklyčioje' arba
Rugsėjo 9 dieną 12 val.p.p.
Pasaulio lietuvių centre po 11 vai.r. Lemonto sodelyje visi gausiai
VYRU P I R M O S I O S
šv. Mišių.
t
dalyvaukime linksmoje vasa
EKIPOS SUDĖTIS
ros sezono uždarymo geguži
IŠ KALIFORNIJOS . l i t u a n i c o s " vyrų pirmosios
nėje, kurią ruošia Lemonto LB ekipos treneris
Į ČIKAGĄ
Gediminas
valdyba. Atsivežkime į ją savo Jarmalavičius pateikė 16 žai
Buvęs Cicero lietuvių telki
linksmas nuotaikas, savo dai dėjų sąrašą. Tai futbolininkai,
nio gyventojas Vytautas Binų skrynias, savo muzikos kurie gins lietuvių spalvas
kulčius, j a u ilgesnį laiką įsi
instrumentus,
linksmybėmis M e t r o p o l i t a n Soccer League"
kūręs šiltojoje Kalifornijoje,
atsisveikinkime su vasara.
aukščiausioje („Major") divizi
netoli S a n Francisko esančia
M u m s linksmintis padės vi joje. Pirmosios r u n g t y n ė s žai
me Sunnyvale mieste, aplankė
siems žinomas Bronius Mūras džiamos šį sekmadienį Elgin,
savo gimines, d r a u g u s bei pa
su savo orkestrėliu. Veiks at IL. Štai jų vardai ir pavardės:
žįstamus Cicero ir Čikagoje.
gaivos baras, o alkį malšinsi
Sean Colwell, M a r k MitŠios viešnagės tikslas buvo
me skaniais kiaulienos šon chell, Gytis Kavaliauskas, Mi- Gediminas Jarmalavičius, naujasis
dalyvavimas brolio Algirdo ir
kauliukais su padažu ir cepeli dijus Puškorius, Mindaugas treneris LFK ..Lituanicos" vyrų eki
brolienės Aldonos s ū n a u s Gie
nais, kurių turėsime labai Palaima, Danas Smulkys, To pos, patekusios į „Metro" lygos
driaus jungtuvėse, vykusiose
daug, nes tikimės, kad tą sek mas Mačiulis, Algimantas Šal „Major" diviziją. Praėjusią savaite
Švč. M. Marijos Gimimo para
madienį visų keliai pasuks į kauskas, J u a n Berutti, Virgis ..Sporto apžvalgos" puslapyje prie
pijos bažnyčioje š. m. rugpjū
Lemontą. Gerų ir vertingų lai Žuromskis, Linas Jakovlevas, išspausdinto pasikalbėjimo su Jerčio 4 d., ir Ateitininkų namuo
malavicium per nesusipratimą bu
mikių bus galima laimėti tur Edvinas Trinkūnas, Laimonas
vo patalpinta kito asmens nuotrau
se Lemonte suruoštose vestu
tingame „laimės
šulinyje". Bytautas, Tadas Dunča, Aud- ka. Abiejų atsiprašome.
vinėse vaišėse. Beje, nuotaka
Vaikams bus daug įvairių ne
šiose j u n g t u v ė s e buvo Bronės
„LITUANICOS" VYRAI — PRIEŠ
mokamų žaisliukų.
ir Mykolo Ž u t a u t ų dukra Ro
Tik atvykite ir visi drauge
„CHICAGO KICKERS"
ma.
linksmai praleiskime sekma
Svečias iš tolimosios Kalifor
Sekmadienį, rugpjūčio 26 d., dusi žemesnėje grupėje, pelnė
dienio popietę!
nijos šį kartą nusiskundė šiek
„Lituanicos" vyrai j a u pradės vicečempionų titulą ir, po pa
Lemonto LB valdyba
tiek šlubuojančia savo sveika
2001-2002-jų metų futbolo pir pildomų rungtynių nugalėjusi
ta V. Bikulčius pažymėjo, kad
menybes. Jos b u s įdomios tuo, „Schwaben" futbolininkus iš
apie gyvenimą Čikagoje neblo
kad mūsiškiai pirmą kartą po „Major" divizijos, iškovojo ke
• A m e r i k o s L i e t u v i ų r a  ilgos pertraukos rungtyniaus
gai sužino iš ..Draugo" ir kitų
lialapį į geriausiųjų grupę.
lietuviškų laikraščių. Tik pa d i j a s , vad. Anatolijus S i u t a s - aukščiausioje grupėje — „MaBeje, reikia pasakyti, jog
siskundė, kad „Draugas" labai k i e k v i e n ą s e k m a d i e n į 7 v . r . jor" divizijoje.
pirmosios
divizijos čempionai
vėluoja, dažnai pasitaiko, kad p e r W C E V 14.50 A M . T e l .
Rungtynės vyks varžovų — — „Pegasus" komandos žai
daug numerių ateina vienu 7 7 3 - 8 4 7 - 4 9 0 3 , a d r e s a s : 4459 „Chicago kickers" aikštėje,
metu.
E. Š. S.Francisco, Chicago, IL 60632. kuri vadinasi „Toast Master dėjai, netekę rėmėjų, atsisakė
varžytis „Major* divizijoje.
Elgin". Tai vienos bendrovės T a d a į šią grupę grįžta tie pa
aikštė Elgino miestelyje, kuris t y s vokiečių „Schwaben" vyrai.
yra į vakarus nuo Čikagos.
.Dėl „Labor" šventės rungty
Pirmą valandą p.p. ten vyks nių rugsėjo 2 d. nebus. Rung
rezervinių komandų, o 3 vai. t y n ė s vėl atsinaujins rugsėjo 9
— pagrindinių sudėčių ekipų d. T a d a į o s vyks 8 sekmadie
susitikimai.
n i u s iš eilės.
Vokiečių — „Chicago Kic
Rugsėjo 9 d. „Lituanica" sa
kers" klubo futbolininkai y r a
vo aikštėje prie Pasaulio lietu
vieni geresniųjų Čikagoje ir
vių centro susitiks su lenkų
apylinkėse. Praėjusią žiemą
„Eagles". Savoje aikštėje mū
jie išėjo laimėtojais „Metro" ly
siškiai žais ir rugpjūčio 23 d.
gos salės futbolo pirmenybėse
prieš „Vikings". Spalio 7 d.
(lietuviai čia buvo treti). Tos
prieš „Schwaben". Spalio 14 d.
pačios lygos lauko pirmeny
prieš „Green-White".
bėse, kurios baigėsi pavasarį,
Visų rungtynių pradžia — 1
šis klubas atsidūrė penktoje
vietoje iš 18 komandų, pelnęs vai. p.p. — rezervas , 3 vai.
25 taškus — iškovojo 7 perga p.p. — pagrindinės sudėtys —
Pasaulio lietuvių centreVrikia lietuviškų suvenyrų krautuvėle „Dovana". les, tiek pat k a r t ų pralaimėjo iki spalio 7 dienos. Po to vis
Joje. viešėdamas Čikagoje, lankėsi JAV ambasadorius Lietuvai John
k a s v y k s valanda anksčiau.
TefTt ir JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Birutė Vindašienė. ir 4 k a r t u s sužaidė lygiosio
mis.
„Lituanica"
tada
dar
žaiE. Šulaitis
E. Šulaičio nuotr.

J a u t r e č i u s m e t u s „Drau
go" gegužinės „laimės šuli
nį" padėjo t v a r k y t i Vytautė
Zubavičiūtė ir Elvyra Zubavičienė. Dėkojame už talki
ninkavimą!

AMERIKOS OPTOMETRISTŲ
PAGALBA LIETUVAI

dienas" organizavo VilniausČikagos
susigiminiavusių
miestų komitetas bei jo pirmi
ninkas Stanley Balzekas jaun.
ir Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje.
Čikagos optometristų veikla
„Čikagos dienų" Vilniuje metu
atskleis Lietuvos gyventojams
dar vieną — labdaringąją —
Čikagos miesto pusę.
K.V.

Šį rudenį, n u o rugsėjo 8 iki dalis bus „Čikagos dienos",
19 d., Vilniuje lankysis 34 kurių metu vilniečiams ir sos
„Volunteer Optometric Servi tinės svečiams gros žymi Či
ces for Humanity" („Savano kagos džiazo grupė „Kurt Elriška optometristų pagalba ling Band", bus atidarytos
žmonijai") (VOSH) organizaci čikagiškių lietuvių fotografų
jos Illinois skyriaus nariai, Jono Tamulaičio bei Algiman
tarp kurių bus 10 akių ligų gy to Kezio parodos. „Čikagos
dytojų. Šios organizacijos tiks
las yra kaupti naudotus aki
nius, juos taisyti, valyti ir lab
daros būdu perduoti įvairių
šalių
vargingiau
gyvenan
tiems piliečiams. Per 25 savo
gyveninio metus VOSH yra
aplankiusi daugelį Centrinės
ir Pietų Amerikos šalių, o į
Europą vyksta pirmą kartą.
Per dešimtį dienų Lietuvoje
optometristų grupė tikisi ne
mokamai apžiūrėti apie 1,600
žmonių, nustatyti ligas ir pa
dovanoti atsivežtus akinius.
Visi organizacijos nariai dirba
nemokamai, į pasirinktas ša
lis vyksta savo lėšomis. Į Lie
tuvą VOSH n a r i a i vyksta lab
daros organizacijos
Lithuanian Mercy Lift ir jos prezi
dentės Pranės Šlutienės bei
Lietuvos Respublikos genera
linio konsulato Čikagoje pa „Volunteer Optometric Services for Humanity" organizacijos Illinois sky
riaus pirmininkas Al Rosenbloom (kairėje) ir Lietuvos Respublikos garbės
stangų dėka.
konsulas Palm Beach, Floridoje, Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių
Taip j a u sutapo, tuo pat me miestų komiteto pirmininkas Stanley Balzekas jaunesn. kalbasi apie bū
tu Vilniuje vyks šventė „Sos simas „Čikagos dienas" „Sostinės dienų 2001" šventėje Vilniuje šių metų
tinės dienos 2001", o šventės rugsėjį.
JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 50-metis

JUBILIEJAUS IŠKILMĖSE DALYVAUS
VYSKUPAS JONAS KAUNECKAS
Rugpjūčio 20 d. Čikagoje,
Tėvų marijonų vienuolyno pa
talpose, įvyko eilinis JAV L B
50-mečio minėjimo rengimo
komiteto posėdis. J a m e daly
vavo ir naujai įtraukti dar d u
nariai: Antanas Astrauskas,
atstovaujantis Oak Lawn apy
linkei, ir A n t a n a s Rašymas,
turintis specialių pavedimų paruošti sales
akademinei
programai.
Pagaliau nusistovėjo JAV
LB 50-mečio rengimo komiteto
sudėtis: dr. P e t r a s Kisielius
(pirmininkas), Dalia S. Anysienė. Mindaugas
Baukus,
Jūratė Budrienė, Salomėja
Daulienė, Rimas Domanskis,
Paulius Guobužis, Birutė J a 
saitienė, Leonas
Narbutis,
Nijolė Nausėdienė, Juozas
Polikaitis, A n t a n a s Rašymas,
Marija Remienė, J o n a s Ruge
lis, Aldona Šmulkštienė, dr.
Dainius Skripkauskas, Aud
ronė Škiudaitė, Antanas Vala
vičius, Birutė Vilutienė, Bi
rutė Vindašienė.
Lėšų telkimo vajaus vadovė
Birutė Jasaitienė
pranešė,
kad sukurtas 50-mečio rengi
mo komiteto firminis lapas ir
jau išsiųsta 9.000 laiškų su
kreipimusi į aukotojus. Ne
praėjus savaitei, pasirodė pir
mieji čekiai s u nedidelėmis su
momis. Tam tikslui atidaryta
speciali sąskaita banke.
J ū r a t ė Budrienė pranešė,
kad išsiuntinėti laiškai visoms
apygardoms ir apylinkėms,
prašant atsiųsti (iki rugsėjo 3
d.) glaustą istorinę apybraižą
apie savo vietovėje per 50
metų vykusį LB darbą ir
veikėjus bei foto medžiagą.
Apsispręsta
dėl
leidinių,
skirtų 50-mečiui, tiražo ir jų
platinimo mechanizmo.
Įvyko diskusija dėl vadina

mosios trečiosios bangos lietu
vių atstovavimo iškilmių me
tu.
Religinių apeigų dalį koordi
nuojantis Juozas Polikaitis
pranešė, kad gautas vyskupo
Jono Kaunecko sutikimas da
lyvauti LB 50-mečio minėjimo
renginiuose. Iškilmingos šv.
Mišios spalio 14 d. vyks Marąuette Park Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos lie
tuvių
katalikų
bažnyčioje
(6812 S. Washtenaw, Chicago,
IL), iškilmingos pamaldos Lietuvių evangelikų liuteronų
„Tėviškės" bažnyčioje (664145 South Troy Str., Chicago,
IL). Į Marųuette P a r k bažny
čią organizacijos kviečiamos
dalyvauti
iškilmingai,
su
vėliavomis.
Įdomumo dėlei reiktų pažy
mėti, kad vien Čikagoje dar
veikia 64 lietuviškos organiza
cijos.
Grįžęs iš Lietuvos 50-mečio
rengimo komiteto pirmininkas
dr. P. Kisielius pranešė, kad
gautas patikinimas, jog 50mečio minėjime dalyvaus vie
nas iš aukščiausiųjų LR va
dovų, taip pat Seimo narių de
legacija.
50-mečio rengimo komitetą
pasiekė JAV LB Valdybos su
daryta
50-mečiui
skirtos
iškilmingos J A V L B XVI T a 
r y b o s sesijos, vyksiančios
2001 m. spalio 11-13 d. Radisson Hotel Alsip 5000 West
127th Str. Alsip, LL, d i e n o 
tvarkė:
Spalio 11 d., ketvirtadienį,
7.00-9.00 v.v. - registracija;
7.00-10.00 v.v. - susipažinimo
vakaras.
Spalio 12 d., penktadienį,
8.30-10.00 v.r. - atidarymas;
10.10-12.30 v.p.p. - JAV LB
Krašto valdybos pranešimai;

12.30-1.30 v.p.p. - pietūs;
1.30-3.00 v.p.p. - JAV LB
Garbės Teismo pranešimas;
JAV LB Kontrolės Komisijos
pranešimas; PLB valdybos
pirmininko pranešimas; LR
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos pranešimas; LF pelno
skirstymo komisijos LB at
stovų pranešimas; Pasaulio
Lietuvių archyvas.
3.05-5.35 v.p.p. - JAV LB
finansinis pranešimas; Krašto
valdybos apygardų reorgani
zavimas; Organizacinių rei
kalų komisijos rezoliųcyos.
. 7.00 v.v. - iškilminga JAV
LB 50-mečio vakarienė. Prele
gentas Vytautas Volertas.
Spalio 13 d., šeštadienis,
8.30-12.00 v.r. - Tarybos
komisijų rezoliucijos.
12.30-2.00 v.p.p. - apylin
kių pirmininkų pasisakymai;
einamieji
reikalai;
sesijos
uždarymas.
Primename, kad JAV LB 50mečio minėjime dalyvaujančio
vaikų ir jaunuolių „Ąžuo
liuko" choro koncerto, vyk
siančio Maria mokyklos salėje,
Čikagoje, spalio 14 d. bilietai
platinami „Seklyčioje" (2711
W. 71st Str. Chicago, IL
60629; tel. 1-773-476-1255).
Užsisakant paštu, prašoma
čekius
rašyti:
Lithuanian
American Community, Inc.
Čekius siųsti k a r t u su užsa
kymu, pridedant savo voką su
pašto ženklu. Užsakymai lai
komi 3 dienas. Sekmadieniais
šv. Mišių m e t u „Ąžuoliuko"
koncerto Maria mokyklos au
ditorijoje bilietai platinami ir
Lemonte, Pasaulio Lietuvių
Centre. Bilietai kainuoja 25,
20 ir 15 dol.
Kitas JAV LB 50-mečio
minėjimo rengimo komiteto
posėdis įvyks rugsėjo 5 d.,
trečiadienį, 6.30 v.v. įprastoje
vietoje - Tėvų marijonų vie
nuolyno patalpose.
JAV LB 50-mečio minėjimo
rengimo komiteto iaf.

Ii JAV LB istorijos. Califomijos bendruomenininkai po susitikimo su JAV LB Kraito valdybos vykdomuoju vice
pirmininku Jonu Urbonu. Pasitarime buvo aptartas pasirengimas JAV LB Tarybos sesijai Los Angeles ir kiti
LB reikalai. 1986 06.29
Nuotr. ii „Draugo" archyvo

