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tines Amerikos Valstijas nei į
Moldovą ar Slovakiją? Tačiau
tokia yra mūsų dabartis ir tik
rovė. Tiesiog juokinga, kad
globalizacijos amžiuje iš Vil
niaus j Varšuvą traukiniu ke
liaujama vienuolika valandų,
kai prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą prireikdavo septynių!" sakė
V. Adamkus.
Prezidentas teigė, kad šian
dieninę situaciją gali pakeisti
nauji, šiuolaikiniai greitkeliai
ir geležinkeliai. „Nuo Baltijos
iki Juodosios jūros turi nusi
driekti vamzdynai, telekomu
nikacijų tinklai bei energeti
kos tiltai. Moderni infrastruk
tūra pritrauktų investicijas,
sukurtų naujų darbo vietų bei
padėtų patenkinti visuome
Lietuvos karo laivas ..Žemaitis"
nės socialinius bei ekonomi
nius lūkesčius", kalbėjo V.
Adamkus.
Sveikinimo kalbas forumo
dalyviams taip pat sakė Len
Klaipėda, rugsėjo 6 d.
kijos prezidentas Aleksander (BNS-Elta) — Iš mokymų
Kwasniewski, Slovakijos pre „Pajūrio brizas 01" ketvirta
zidentas Rudolf Schuster ir dienio rytą grįžtantis Karinių
Moldovos prezidentas Vladi- jūrų pajėgų (KJP) karo laivas
mir Voronin.
„Žemaitis", įplaukdamas į jū
Vienuoliktąjį kartą vykstan rų uostą, atsitrenkė į nenusta
tį tarptautinį Ekonomikos fo tytą daiktą ir pažeidė korpu
rumą rengia Lenkijos Rytų in są. Nuo smūgio buvo įlenktas
stitutas. Šio politikų, ekono bei įbrėžtas laivo kylis, apga
mistų ir mokslininkų susitiki dinta akustinė stotis. Įvykio
mo tema — „Ar Europa bus metu žmonės nenukentėjo.
padalinta?".
Nei KJP vadovybė, nei Uos
to eismo tarnyba negalėjo tik
sliai pasakyti, su kuo susidūrė
Lietuvos kariškių laivas. Abe
jojama, kad laivas galėjo už
* „Aš negaliu sakyti, kad vy- plaukti ant seklumos, nes toje
rai nesistengė. Po olimpiados
vietoje gylis siekia 12 metrų.
iš mūsų buvo daug tikimasi.
Uosto įplaukos kanale šiuo
Komandoje pasikeitė penki
metu vyksta pertvarka, ir iš
žmonės", kalbėjo J. Kazlaus
dugno keliamos laivų lieka
kas. Trenerio vertinimu, vė
nos.
liau į stovyklą atvykusiems
Po įvykio „Žemaitis" toliau
krepšininkams trūko fizinio
plaukė uosto akvatorija ir su
pasirengimo. Be to, čempiona
stojo prie Karo uosto kranti
to išvakarėse paskutinėse
nės.
Korpuso įlenkimas ir
rungtynėse du žaidėjai patyrė
įbrėžimai laivo gyvybingumui
traumas. Vienas jų — Darius
nepavojingi. Kariškiai atmetė
Maskoliūnas į pirmenybes ne
galimybę, kad laivas buvo ap
vyko. „Atsirado nepasitikėji
gadintas mokymų metu.
mas. Dingo psichologinė pu
Karinei fregatai padaryta
siausvyra", nesėkmės priežas
žala nustatinėjama. Įvykį tiria
tis vardino treneris.
specialiai sudaryta komisija.
Pasak Lietuvos krepšinio fe
Iš mokymų jūroje iš viso
deracijos (LKF) prezidento bei
grįžo
keturi KJP laivai, tačiau
Lietuvos delegacijos čempio
likusieji
trys, plaukę paskui
nate Turkijoje vadovo Algi
„Žemaitį",
į uostą įplaukė sėk
manto Pavilonio, komanda bu
mingai.
vo neatpažįstama: iš veržlios
Pasak KJP štabo vado, koir ugningos Sydney olimpiados

* Atostogaujantis Arvy
das Sabonis rugsėjo 5 d. bu
vo pastebėtas Kauno Raudo
nojo kryžiaus klinikinėje ligo
ninėje. Garsusis krepšininkas*
trupučiuką šlubčiojo, atsargiai
stodamas dešine koja. Ligo
ninės gydytojai nepaneigė in
formacijos, kad A. Sabonis pas
juos lankosi ne šiaip sau. Sa
koma, kad A Sabonis yra su
sižeidei dešinės pėdos pirštus,
jiems prireikė specialaus įtva
ro. Krepšininkas gali vaikščio
ti, tačiau negali aktyviai spor
tuoti. Medikų nuomone, pri
reiks'daugiau nei mėnesio, kol
A Sabonis galės pradėti bė
gioti ir visa jėga Žaisti krep
šinį.
(KD.ElU)

Gedimino Žilinsko i Elta I nuotr

komandos neliko nieko — tak
tikos, fizinio pasirengimo.
„Prastėjo rinktinės žaidimas,
stiprėjo varžovai, o atsakomy
bė didėjo. Mes bijojome patys
savęs", Lietuvos rinktinės A
grupės rungtynes Ankaroje
apibūdino A. Pavilonis.
Jo vertinimu, nesėkmingai
buvo suplanuotas komandos
pasirengimo laikotarpis bei
išvyka į turnyrą Argentinoje.
„Jautėsi, kad ne viskas tvar
koje su komanda, bet nesi
norėjo apie tai garsiai kal
bėti", sakė LKF vadovas.
Į klausimą, kodėl Lietuvos
rinktinės žaidėjai taip blogai
pirmenybėse rungtynių metu
metė baudas, J. Kazlauskas
taip pat turėjo atsakymą.
„Reikia keisti taisykles — tre
neriams leista mesti baudas",
liūdnai juokavo treneris.
Už nesėkmingą komandos
žaidimą Turkijoje sirgalių at
siprašė ir komandos kapitonas
Šarūnas Jasikevičius. „Sten
gėmės, aukojome atostogas.
Kovojome, tačiau nieko iš to
neišėjo", kalbėjo Lietuvos
rinktinės įžaidėjas.
Naujasis Lietuvos krepšinio

* Trys Latvijos kariai, susižeidę automobilio avari
joje Gaižiūnų kaime Jonavos
rajone, tolesniam gydymui iš
skraidinti namo Latvijos ka
rinių oro pajėgų sraigtaspar
niu. Trečiadienį tarptautinėse
pratybose „Amber Hope" daly
vavę Baltijos bataliono BALTBAT Latvijos 10 karių pateko
į automobilio avariją, kai po
pratybų automobiliu „Chevro
let" vyko maudytis į pirtį. Au
tomobilis, vairuojamas Latvi
jos bataliono 36 metų kareivio
A. J., nuvažiavo nuo kelio ir
apvirto. Policijos duomenimis,
vairuotojas nesilaikė saugaus
greičio. Vairuotojas buvo blai
vus. Suteikus pirmąją pagal
bą, dvi sunkiausiai sužalotos
karės skubiai sraigtasparniu
nuskraidintos į Kauno klini
kas.
Ketvirtadienį paaiškėjo,
kad ir paguldytieji į Kauno
klinikas trys latvių kariai gy
vybei pavojingų sužalojimų
nepatyrė.
IBNS>
rinktinės vyriausiasis treneris
paaiškės po Lietuvos krepši
nio federacijos vykdomojo ko
miteto posėdžio.

mandoro Olego Mariničiaus,
tai buvo nedidelis incidentas,
po kurio laivas yra koviniame
stovyje be didesnių apriboji
mų, tačiau jam reikės nedide
lio remonto. KJP vadovybės
žiniomis, „Žemaitis" plaukė
farvateriu pagal taisykles ir
nebuvo nukrypęs nuo marš
ruto.
Mokymuose „Pajūrio brizas
01" dalyvavo Apsaugos gyny
bos batalionas, povandeninių
veiksmų komanda, karo floti
lės laivai „ F l l Žemaitis",
„F12 Aikštaitis", „M52 Sū
duvis", „P31 Dzūkas", „P33
Skalvis", du kateriai, logisti
kos tarnyba, KJP štabas, dvi
Krašto apsaugos savanoriškų
jų pajėgų Žemaičių rinktinės
karių kuopos, Karinių oro pa
jėgų sraigtasparnis „MI-8T"
bei Pakrančių apsaugos rink
tinės laivai „Lilijan" ir „Ki
nu".
Tokio didelio masto moky
mai Lietuvos karinių jūrų pa
jėgų surengti pirmą kartą.
* JAV prezidentas Georg
W. Bush pasveikino Lietu
vą ir Lenkiją, švenčiančias di
plomatinių santykių atkūrimo
dešimtmetį. „Jūsų santykiai
yra naujosios Europos bendra
darbiavimo pavyzdys. Bendra
darbiavimo, kuris įveikia isto
rinius skirtumus ir prieštara
vimus",, rašoma į Lenkijos pre
zidentūrą atsiųstoje sveikini
mo telegramoje. G. W. Bush
pasveikino Lietuvos ir Lenki
jos ryžtą drauge spręsti prob
lemas, kylančias naujajame
amžiuje. Pasak JAV preziden
to, šis santykių atkūrimo de
šimtmetis parodo, kokį reikš
mingą vaidmenį Lietuva ir
Lenkija gali vaidinti kuriant
vieningą Europą.
<BNS>
* Kauno miesto meras
Erikas Tamašauskas krei
pėsi į aukščiausius Lietuvos
vadovus, prašydamas, kad so
vietų ekonominės blokados
metu surinktos kauniečių lė
šos būtų perduotos mieste at
statomai Prisikėlimo bažny
čiai. Kreipimasis adresuotas
prezidentui Valdui Adamkui,
Seimo pirmininkui Artūrui
Paulauskui ir vyriausybės va
dovui Algirdui Brazauskui.
„Tikiuosi, kad fonde bus apie
milijonas litų, kuriuos paau
kojo miesto gyventojai". „Siū
lome blokados fonde saugo
mus auksinius dirbinius reali
zuoti aukcione, o gautus pini
gus perduoti Paminklinės Pri
sikėlimo bažnyčios atstatymo
komitetui", rašoma mero krei
pimesi,
i BNS)

Centristai siūlo
įteisinti dvigubą
pilietybę

Tėvynėje pasižvalgius

* Seimo Liberalų frakcijos
narys Algimantas Matulevi
čiui supažindino su savo siū
lomomis Konstitucijos pataiso
mis, kurios turėtų Lietuvoje
Įtvirtinti prezidentinės res
publikos valdymo modelį, atsi
sakant premjero pareigybės.
Liberalas siūlo sumažinti Sei
mo narių skaičių nuo 141 iki
101, uždrausti prezidentui pa
leisti Seimą ir vetuoti biudže
to įstatymą, uždrausti Seimo
nariams tuo pačiu metu eiti ir
ministrų pareigas, atsisakyti
vyriausybės programos tvirti
nimo, o vietoje to tvirtinti Sei
me ilgalaikius šalies vystymo
planus, o įstatymų projektams
rengti sudaryti Valstybės Ta
rybą. Siūlomame plane prem
jero pareigybė išvis nenumaty
ta. Pagal siūlomas pataisas,
prezidentas vadovautų ne tik
valstybei, bet ir vyriausybei.
Kartu su prezidentu būtų ren
kamas ir viceprezidentas. <BNS>
* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas pareiškė,
jog kritiškai vertinamo žemės
ūkio ministro Kęstučio Kristinaičio likimą socialliberalai
spręs kartu su valdančiosios
daugumos bendrininkais —
socialdemokratais. Seimo va
dovas sakė, jog esminių prie
kaištų dėl dabartinio žemės
ūkio ministro veiklos žemdir
biai neturi. „Tai — daugiau
psichologinio pobūdžio daly
kai. Jie daugiau nejaučia jo
asmenyje žemdirbių gynėjo
bei partnerio", pažymėjo A.
Paulauskas. J Algirdo Bra
zausko vyriausybę K. Kristinaitį delegavo socialliberalai.
* Rusuos ambasadorius
Lietuvoje žada greitą abiem
valstybėms dabar labai rūpi
mų prekybinių ekonominių
klausimų sprendimą. „Pajau
čiau, kad dabar yra ne tik rea
li būtinybė, bet ir reali gali
mybė pačiu artimiausiu metu
išspręsti tokius klausimus", po
susitikimo su Lietuvos prem
jeru Algirdu Brazausku sakė
Rusijos ambasadorius Jurij
Zubakov. Jis nekonkretizavo
savo optimizmo priežasčių, tik
užsiminė apie „didžiulę pole
miką" Lietuvos žiniasklaidoje
dėl bendrovės „Lietuvos du
jos" privatizavimo ir naftos
tiekimo bendrovei „Mažeikių
nafta". Jis sakė prašęs A. Bra
zausko tik vieno — užtikrinti,
kad „visos Rusijos bendrovės,
kurios nori dalyvauti bendra
me su Lietuva versle, turėtų
lygias galimybes".
IBNS

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS)
— Lietuvos centro sąjunga
(CS) rinks parašus po siūlymu
įteisinti dvigubą pilietybę. Tai
grįžęs iš kelionės po JAV ket
virtadienį spaudos konferenci
joje pareiškė CS vadovas, Sei
mo narys Kęstutis Glaveckas.
Šiuo metu Lietuvos Konsti
tucija ir Pilietybės įstatymas
dvigubos pilietybės nenumato,
išskyrus išimtinus atvejus.
K. Glavecko teigimu, dvigu
bos pilietybės įteisinimo ypač
nori į Ameriką per pastaruo
sius dešimt metų emigravę lie
tuviai. Priimdami JAV piliety
bę, naujieji emigrantai pri
versti atsisakyti Lietuvos pi
lietybės.
„Naujieji emigrantai jaučiasi
esą nereikalingi Lietuvai", tei
gė K. Glaveckas.
Jo teigimu, JAV šiuo metu
gyvena apie 140,000 lietuvių,
emigravusių iš Lietuvos po
1990 metų.
Centristai tikisi surinkti
apie 100,000 parašų po siūly
mu įteisinti dvigubą pilietybę.
„Mes pasirinkome tokį būdą
priminti emigravusių lietuvių
problemas", sakė CS valdybos
pirmininkas Algis Čaplikas.
Tačiau jis kol kas negalėjo pa
sakyti, kada bus pradėti rinkti
parašai.
Konstitucijos keitimo teisę
turi vienas ketvirtadalis Sei
mo narių, kurių iš viso yra
141, arba 300,000 rinkimų tei
sę turinčių piliečių. Konstitu
cijos pataisa gali būti priima
ma Seime arba referendumu.
Seimas dėl pataisos priėmimo
turi balsuoti du kartus, o
abiem atvejais sprendimui
* „Vasarą d a r ė m e tyrimą.
priimti reikia ne mažiau kaip Mėginome išsiaiškinti, kiek
dviejų trečdalių balsų.
yra bendrovių, mokančių žmo
* S e i m o opozicijos v a d o 
vas, buvęs premjeras Rolan
das Paksas apgailestavo, kad į
vyriausybę atėjusiems su pel
no mokesčio „panaikinimo vė
liava" liberalams pritrūko po
litinės valios.ir ši nuostata ne
buvo įgyvendinta. R Paksas
patikino, kad ir toliau ją gins,
taip pat palaikys verslininkus,
sukilusius prieš investicijų ap
mokestinimą.
(KD. Eite)
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Nedidelę avariją p a t y r ė
Lietuvos k a r o laivas „Žemaitis

Atsistatydino Lietuvos krepšinio
rinktinės treneris
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS)
— Keliolika paauglių trečia
dienio pavakarę švilpimu ir
šūksniais „gė-da! gė-da!" Vil
niaus oro uosto pastate pasiti
ko iš vyrų krepšinio čempio
nato Turkįjoje sugrįžusią Lie
tuvos rinktinę.
„Norėčiau atsiprašyti sirga
lių už komandą, kuri demons
travo tokį žaidimą, būdama
transo būsenoje. Atsistatydinu
ii trenerio pareigų", oro uoste
įvykusioje spaudos konferenci
joje pareiškė Lietuvos rink
tinės vyriausiasis treneris Jo
nas Kazlauskas, prisiėmęs vi
są kaltę už komandos nesėk
mę Europos pirmenybėse.
Čempionato Turkijoje aštunfinalyje Sydney olimpiados
bronzos medalininkai pirma
dienį 76:94 pralaimėjo Latvi
jos komandai ir pasitraukė iš
tolesnių varžybų. Pralaimė
jimas ne tik atėmė galimybę
kovoti dėl medalių, bet ir buvo
prarasta galimybė siekti vieno
iš penkių kelialapių į 2002
metų pasaulio krepšinio čem
pionatą Indianapolyje (JAV).
Pasak 46 metų trenerio, ko
mandos pasirengimo laikotar
piu būta klaidų. Viena jų —
varginanti kelionė į turnyrą
Argentinoje.
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Lietuvos vadovas visas Europos
valstybes ragina bendrauti
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ketvirtadienį
pasakė kalbą 11-ojo Ekonomi
kos forumo Krynicoje (Lenki
ja) atidaryme. Prezidentas pa
sidžiaugė, kad verslininkai de
da daug pastangų suartinant
forume dalyvaujančias valsty
bes.
I forumą atvyko dalyviai iš
Armėnijos, Azerbaidžano, Bal
tarusijos, Bulgarijos, Čekijos,
Estijos, Gruzijos, Kazachsta
no, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Moldovos, Rusijos, Rumu
nuos, Slovakijos, Ukrainos,
Uzbekistano.
„Tačiau vienas klausimas,
kuris nuolat iškildavo vakar,
susitikimų Varšuvoje metu,
lieka neatsakytas. Ar mūsų
piliečiai, kaip ir mes, paten
kinti mūsų šalių bendradar
biavimu?", klausė Lietuvos
prezidentas.
Jis priminė, kad Lietuvos
prekyba su Vidurio ir Rytų
Europos valstybėmis 2000 m.
siekė šimtus milijonų JAV do
lerių.
.Kita vertus, yra ir pasenu
sių technologijų ir neišplėtotos
infrastruktūros pasaulis, nau
jomis sienomis atskiriantis
mūsų piliečius. Ar patikėtu
mėte, kad šiandien iš Lietuvos
pigiau paskambinti į Jung
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* Socialliberalu frakcijos
narys Vasilijus Fiodorovas
siūlo, jog tas pats asmuo Sei
mo nariu galėtų būti renka
mas ne daugiau kaip du kar
tus iš eilės. Jei Seimas priim
tų socialliberalo siūlomas pa
taisas, artimiausiuose Seimo
rinkimuose negalėtų dalyvau
ti beveik pusė Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijos narių
(tarp jų — frakcijos vadovai
Česlovas Juršėnas, Vytenis
Andriukaitis, Juozas Olekas ir
kiti). Kelias į Seimo rinkimus
būtų užkirstas beveik visiems
parlamentarams konservato
riams, vienam liberalui bei 3
Seimo centristams. Pataisa
nepaliestų Naujosios sąjungos
atstovų, nes ši partija bei jai
atstovaujantys parlamentarai
į Seimą buvo išrinkti pirmą
kartą. Tiesa, šios frakcijos na
riai Egidijus Klumbys ir Vy
tautas Kvietkauskas jau buvo
Seimo nariais, tačiau ne dvi
kadencijas iš eilės.
IBNSI
* Lietuvos centro sąjunga
(CS) bandys tapti centro ir
dešines partijų vienytoja.
„Naujoji politika žlugo", Sei
me sakė CS valdybos pirmi
ninkas Algis Čaplikas. Todėl,
centristų nuomone, reikėtų
ieškoti naujų būdų kaip su
burti centro ir dešinės politi
nes jėgas. A. Čaplikas teigė,
jog centristams nepriimtinas
būdas burti partijas aplink
vieną vadovą, todėl nėra pri
imtina konservatorių iškelta
pirminių dešiniųjų Icandidato į
prezidentus rinkimų idėja.
Vietoje to centristai siūlo par
tijas burti remiantis jų ideolo
gijų panašumu ir bendru
veiksmų planu.
IBNSI

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pareiškė, jog vyriau
sybė ieškos būdų, kaip „Lietu
vos dujų" privatizavimo sąly
gose numatyti Lietuvos ir
Lenkijos dujotiekių sujun
gimą.
(VZ. EIU)
* Nuo rugsėjo 1 d. įsiga
lioja nauja Keleivio deklara
cija, kurią turės pildyti kelei
viai, vykstantys per Lietuvos
valstybinę sieną ir gabenantys
prekių, daiktų arba pinigų
daugiau, nei numato muito re
žimas keleiviams. Keleiviams,
gabenantiems prekių, daiktų
ar pinigų daugiau nei leidžia
nustatyta norma, nebereikės
pildyti Bendrojo dokumento ir
už šią paslaugą mokėti muiti
nės tarpininkams — Keleivio
deklaraciją keleivis pildys
pats. Kitoje deklaracijos pusė
je pateikiamos pildymo nuoro
dos. Tačiau, jeigu perskaičius
jas,
liktų neaiškumų, bus gali
nėms mažesnį už minimalų
ma
kreiptis į muitinės parei
430 litų atlyginimą. Skaičiai
gūną.
:BNS>
— įdomūs. Kai kuriuose mies

* Norvegijos policijos baus
mės prieš šioje valstybėje už
sidirbti bandančius lietuvius
šiurpina net pačius norvegus.
Rugsėjo 4 d. per visus Norve
gijos televizijos kanalus buvo
parodytas reportažas apie du
Lietuvos piliečius, patekusius
į kalėjimą už bruknių rinki
* „Philip Morris L i e t u v a " mą. Šis įvykis sulaukė ne tik
bei K l a i p ė d o s miesto socia prieštaringų vertinimų, bet ir
linės paramos centras pasi sukėlė norvegų pasibaisėjimą.
tuose tokių įmonių yra vos ke
letas, kai kur — 8 ar 10 pro
centų. Ši analizė leidžia ma
nyti, jog šešėlinė darbo rinka
tikrai yra, ir valstybė dėl to
praranda nemažai mokesčių",
sakė
pusketvirto
mėnesio
„Sodrai" vadovaujantis Dalius
Prevelis.
<LR, EIU)

* Kairieji ketina patikrin
ti ankstesnės valdžios pat
virtintus teisės aktus, susiju
sius su darbininkų teisėmis. rašė sutartį, pagal kurią UAB
Naujoji Seimo dauguma sieks „Philip Morris Lietuva" skyrė
peržiūrėti ankstesnės, liberalų 30,000 Lt socialiai remtiniems
(K. EIUO
ir socialliberalų vyriausybės žmonėms padėti.
pasiūlytas pataisa." U a o san
tykius reguliuojančiuose įsta Sutrumpinimai: K — ..Klaipėda", KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas".
tymuose. Liberalią darbo rin LR
— ..Lietuvos rytas". LŽ — ..Lietuvos
ką žadama sušvelninti. (KD. EH»I žinios". R — .Respublika"

<LR.Elte)

KALENDORIUS
Rugsėjo 7 d.: Bartas, Bart*. Gil
bertas, Palmyra. Pulcherija. Reda
Rugsėjo 8 d.: Švč Mergeles Mari
jos gimimas; Šilinė. Šiluvos Maruos
Švento. Adelė, Adrijonas. Daumantė.
Gerutis, Klcmenlina. Liaugaudas

•
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Redaktorė Irena Regienė
LENGVOJI ATLETIKA JAUNUČIAMS
2001 m. lietuvių lengvosios
atletikos varžybos jaunučiams
vyks 2001 m. rugsėjo 22 d.,
šeštadieni, Cuyahoga Community College, Western Campus, 11000 West Pleasant Valley Rd., Parma, Ohio (vaka
rinis Clevelando priemiestis).
Rengia — Clevelando LSK
Žaibas.
Varžybos bus vykdomos šio
se berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1985-86 m. gimimo),
C (1987-88 m), D (1989-90 m.),
E (1991-92 m.) ir F (1993 m.
gim. ir jaunesnių). Programoje

— pagrindinės bėgimų, šuolių
ir metimų rungtys.
Varžybų pradžia — 2 v. p.p.
Registracija — nuo 1 v. p.p.
Išankstinė registracija: iki
rugsėjo 19 d. imtinai, šiuo
adresu: Algirdas Bielskus,
3000 Hadden Rd., Euclid, OH
44117-2122, USA. Tel. 216486-0889; Faksas 216-4816064; E-mail:
Vyt8@VPAcct.com Dėl smul
kesnių informacijų — kreip
kitės i Algirdą Bielskų.
ŠALFASS Lengv.
atletikos komitetas

IVETA MARČ AUSKAITĖ — ILLINOIS
UNIVERSITETO KREPŠINIO RINKTINĖS
ŽVAIGŽDĖ
Illinois universiteto moterų
krepšinio rinktinė, kurioje
pernai pradėjo žaisti lietuvai
tė aukštaūgė Iveta Marčauskaitė, lankėsi Lietuvoje ir jos
gimtajame Šiaulių mieste. Čia
viešnios iš Amerikos įveikė
Pasaulio studentų pirme
nybėms Kinijoje besirengian
čią Lietuvos merginų koman
dą 99:75.
Įdomu, kad Illinois rink
tinėje rezultatyviausia buvo
lietuvaitė Iveta, sukalusi 29
taškus: pataikiusi 12 kartų iš
18-kos ir realizavusi 5 baudos
metimus iš 6 turėtų.
Amerikiečių spaudos agen
tūros sako, kad Šiauliai su
147,000 gyventojų primena
Champaign-Urbaną, kur yra
įsikūręs šis didžiulis universi
tetas, kuriame ypač anksčiau
studijavo daug lietuvių stu
dentų iš Čikagos.
Po rungtynių viešnios iš
Amerikos vakarieniavo žemai
tišką vardą — „Juonė pastuogė" turinčiame restorane ir
užsuko į brangenybių krautu
vę „999", kurioje amerikietės
nusipirko nemaža auksinių
dalykų ne tik sau, bet ir drau
gėms ar draugams. Tos dienos
rytą aplankė ir netoliese esan
ti Kryžių kalną, į kuri paly
dėjo Ivetos teta.
Amerikiečių spaudos agen
tūra pasakoja apie buvusią
Ivetos trenerę Viliją Klima
vičienę, kuri ją treniravo krep
šinio mokykloje 4 metus. Si
trenerė pažymėjo, kad pirmuo
sius metus Iveta nerodė dide
lio dėmesio krepšiniui, nes jos
tėvai buvo žinomi tinklinio
žaidėjai (abu yra žaidę Lietu
vos rinktinėje). Tačiau vėliau,
kai Iveta pakliuvo į savo
amžiaus mergaičių Lietuvos
krepšinio rinktinę, jos dėme
sys krepšiniui žymiai pakilo,
nes matė, kad gali būti geriau
siųjų tarpe.
Beje, Iveta su savo koman
dos draugėmis atvyko trauki
niu iš St. Peterburg į Rygą, o
iš ten į Šiaulius važiavo auto
busu. Rašoma, kad po rungty
nių Šiauliuose Ivetos artimieji
ir draugai suruošė didelę puo
tą, tačiau ten ilgai linksmintis
negalėjo, nes jau kito ryto 8
valandą turėjo vėl leistis ke
lionėn autobusu atgal į Rygą.
Apie Ivetos apsilankymą ir
Illinois un-to rungtynes jos
gimtinėje plačiai rašo ir laik
raštis „Šiaulių kraštas". Čia
pažymima, jog prieš atvyks
tant i Lietuvą amerikietės
rungtyniavo St. Peterburgo
mieste prieš tris geras rusių
komandas ir jas visas pralai
mėjo.

Atskiras straipsnis yra ir
apie patį Illinois universitetą
bei moterų rinktinės vyriau
siąją trenerę Theresą Grenz.
Šios trenerės stažas — 27
metai ir ji 1992-siais vadovavo
JAV valstybinei moterų rink
tinei Barselonos olimpiadoje,
kuri savo varžoves nugalėjo
dideliu skirtumu.
Ši trenerė praėjusį sezoną,
kuris Ivetai buvo pirmasis,
dar nelabai duodavo daug
minučių — vidutiniškai po 21
per rungtynes. Beje, Ivetos
taškų vidurkis buvo neblogas
— 11.2, o atkovotų kamuolių
— šeši. Šiemet tikimasi, jog
Iveta jau pateks į startinį pen
ketuką.
Iveta Marčauskaitė labai
pasižymėjo žaisdama New
Jersey valstijos — Peddie gim
nazijos rinktinėje ir po gero
pasirodymo čia, ši 195 cm ūgio
mergina gavo pasiūlymus iš
prestižinių NCAA universi
tetų komandų. Pradžioje atvy
kėlei iš Lietuvos gimnazijoje
nebuvo lengva: reikėjo apsi
prasti su nauja aplinka, įsi
savinti kalbą ir kt. Bet tuojau
komandos draugės ją pradėjo
vadinti „Saboniu", ypač, kai ji
porą kartų pelnė po 29 taškus.
Net jos numeris komandose
yra toks pat kaip ir Sabonio —
vienuoliktas.
Beje, šią vasarą Iveta žaidė
ir Lietuvos merginų kerpšinio
rinktinėje pasaulio pirme
nybėse Čekijoje. Čia ji buvo
geriausia taškų medžiotoja
Lietuvos komandoje. Tačiau
jai žaisti nebuvo lengva, nes
Amerikos krepšinis labai ski
riasi nuo Europos. Todėl ski
riasi JAV ir Lietuvos trenerių
norai bei reikalavimai. Ji pri
sipažįsta, jog žaidžiant Lietu
vos rinktinėje jos treneris ne
visada būdavo ja patenkintas.
Tačiau ji dėl to nesijaudina,
nes ateitį sieja su pasaulio
krepšinio tėvyne — Amerika
ir tikisi žaisti geriausioje pa
saulio profesionalių lygoje
šiame krašte — V/NBA.
E. Šulaitis

Vaizdelis iš draugiški) „Lituanicos* — „Sparto*"
žaidėjai šviesesne uniforma.

Futbolas

rungtynių aikštėje prie PL centro Lemonte. „Lituanicos"
Nuotr. Z. D e g u č i o

Čikagoje

ŠĮ SEKMADIENI FUTBOLO RUNGTYNĖS
Rugsėjo 9 d. aikštėje prie PL
centro Lemonte vyks pirmo
sios šio sezono „Lituanicos"
pirmenybinės rungtynės „Met
ropolitan" lygos aukščiausioje
divizijoje. Beje, šioje divizijoje
lietuviai pasirodys po 8 metų
pertraukos.
Mūsiškių varžovai — lenkų
„Eagles" klubo futbolininkai. 1
vai. bus rezervo, o 3 vai. —
pagrindinių sudėčių komandų
susitikimai.
Kaip atsimename, pirmosios
pirmenybių rungtynės turėjo
vykti rugpjūčio mėn. paskuti
nį sekmadieni išvykoje, tačiau
tada JLituanicos" varžovai —
„Chicago Kickers" pranešė,
kad jie dėl aikštės sunkumų,
negali jas surengti. Jos turės
vykti jau tik lapkričio mėnesį
— po visų numatytų rungty
nių.
Šio sekmadienio susitikimas
žada būti įdomus, nes mūsiš
kiai jam jau kuris laikas gana
aktyviai ruošėsi. Energingo
trenerio iš Lietuvos — Gedi
mino Jarmalavičiaus pastan
GINTARAS EINIKIS
PASIRAŠĖ DVEJŲ METŲ
SUTARTI
Pastaruosius šešerius metus
žaidęs Rusijos — Saratovo
„Avtodor" ir Maskvos CSKA
— klubuose, Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės vidurio
puolėjas Gintaras Einikis
penktadienio, rugpjūčio 24 d.,
popietę Vroclave oficialiai pa
sirašė dvejų metų sutartį su
Lenkijos čempione — vietos
„Idea Slask" ekipa.
31-erių metų 208 cm ūgio
Lietuvos krepšininko kontrak
to suma — 1 mln. JAV dole
rių. Vroclavo ekipoje lietuvis
žais marškinėliais, pažymė
tais 12 numeriu. Prieš pasi
rašant sutartį, vidurdienį me
dikai nuodugniai ištyrė žaidė
jo sveikatą.
Į Vroclavą G. Einikis atvy
ko iš Atėnų, kur Lietuvos
rinktinės sudėtyje dalyvavo
Akropolio taurės krepšinio
turnyre.
Tapęs geriausiai apmokamu
užsienio krepšininku Lenki
joje, penktadienio vakarą G.
Einikis treniruotėje spėjo susi
pažinti su naujaisiais partne
riais, tarp kurių bus ir Dai
nius Adomaitis.
| Vroclavo klubą lietuvis su
grįš rugsėjo 10 arba 12 dieną,
o rugsėjo 16 dieną „Idea
Slask" klubas žais Lenkijos
supertaurės rungtynes su Da
riaus Maskoliūno Sopoto „Prokom Trefl" komanda.
(BNS)

* Kinijos sostinėje Beijing baigėsi XXI universiada.
Lietuvos studentai šiose var
žybose medalių neiškovojo, ta
čiau su Kinija atsisveikina bo
NAUJAS
dami geros nuotaikos. Penk
E. PUČINSKAITĖS
tąsias vietas užėmė- bėgikė
LAIMĖJIMAS
Žana Minina, plaukikas Da
rius Grigelionis, dziudo atsto
Prancūzijoje
pasibaigusių
vas Marius Paškevičius ir vai „Trophee d'Or Feminin" mo
kinų krepšinio rinktinė. Aukš terų daugiadienių lenktynių
čiausią — 4-tąją — vietą užė nugalėtoja bendroje įskaitoje
mė krepšininkių komanda.
tapo „Alfa Lum" komandos na
(KD.DU)
rė Edita Pučinskaite.

gomis, kaip atrodo, yra su
komplektuota pajėgi komanda
(čia kalbama apie pagrindinę
vienuolikę, nes rezervas yra
tik priedas prie jos), kuri galės
varžytis su stipriausiomis Či
kagos bei apylinkių ekipomis.
O kaip iš tikrųjų bus, žinoma,
parodys ateitis, nes ir kitos
devynios komandos irgi, be
abejo, nesnaudžia ir telkia ge
resnius žaidėjus.
Treneris pranešė, kad rugsė
jo 5 d. į Čikagą atvyko dar vie
nas pajėgus žaidėjas iš Lietu
vos. Tai Žilvinas Čenys, pas
kutiniais metais žaidęs Pane
vėžio „Ekrano* ir Kėdainių
Nevėžio" klubuose. Galbūt jį
jau šį sekmadienį matysime
„Lituanicos" uniformoje.
Beje, pirmenybinės rungty
nes jau anksčiau pradėjo „Li
tuanicos" klubo veteranų eki
pa. Ji jau sužaidė 3 rungtynes
ir eina be pralaimėjimo (dvi
pergalės ir lygiosios). Šį šeš
tadienį veteranai žais išvykoje
— „Fortūnos" aikštėje.

E. d.
Lietuvos dviratininkė galu
tinėje 6 etapų įskaitoje 2 mi
nutėmis ir 28 sekundėmis ap
lenkė antrąją vietą užėmusią
rusę Juliją Martisovą („Carpi
Diem-Itera"), o trečiojoje po
zicijoje likusi australe Sara
Carrigan E. Pučinskaitei pra
laimėjo 3 minutes ir 2 se
kundes.
(BNS)

V. ALEKNAI SIDABRAS
AUSTRALIJOJE
Olimpinis disko metimo
čempionas Virgilijus Alekna
trečiadienį užėmė antrąją vie
tą Geros valios žaidynių var
žybose Brisbane (Australija),
nusviedęs įrankį 66 m 7 cm.
Čempionu tapo PAR disko me
tikas Franz Kruger — 67 m 84 cm.
Bronzos medalį iškovojo
ukrainietis Dmitrijus Ševčenko — 63 m 53 cm.
Iš viso Australijoje rungty
niavo devyni pakviesti disko
metikai.
Po pergalės pernai Sidnėjuje
šie metai Virgilijui yra itin „si
dabriniai" — jis buvo antras ir
Frankofonijos žaidynėse, ir
pasaulio čempionate Kana
doje.
Specialistų teigimu, pasiekti
geresnį rezultatą Brisbane
mūsiškiui tikriausiai sutrukdė
per trumpas aklimatizacijos
periodas — vos penkios die
nos.
Rugsėjo 9 dieną Melburne V.
Alekna dalyvaus Tarptautinės
lengvosios atletikos federaci
jos (IAAF) „Grand Prix" fina
linėse varžybose.
(ELTA)

kiai pasirodė ir kaunietis Elto
nas Meleckis, iškovojęs bron
zos apdovanojimą. Be to, E.
Meleckis prieš kelias dienas
iškovojo sidabro medalį laisvo
joje programoje. Aštuntąją
vietą šioje rungtyje užėmė Pe
tras Jurgionis, 12-ąją — Da
rius Išganaitis.
Netoli prizininkų pakylos
lietuviai buvo ir pirmojoje —
nežinomojoje programoje: P.
ŠACHMATŲ TURNYRE
Jurgionis liko ketvirtas, E.
MONTREALTJE
Meleckis — šeštas, o D. Išga
Montrealyje (Kanada) vyku naitis užėmė 10-ąją vietą.
(BNS)
siame tarptautiniame šach
matų turnyre pajėgiausias
LIETUVIAI — PASAULIO
Lietuvos šachmatininkas Edu
ČEMPIONAI
ardas
Rozentalis,
čekas
Tomašas Oralas ir rusas VlaPoznanėje, Lenkijoje, vyku
dimir Kosyrev , surinkę po siose 31-se pasaulio baidarių
7,5 taško iš 11 galimų, pasida ir kanojų pirmenybėse Alvy
lijo 2-4 vietas.
das Duoniela ir Egidijus Bal
Nugalėjo kanadietis Alexan- čiūnas pelnė čempionų titulą.
dre Lesiege, surinkęs 8 taš Jie plaukė dviviete baidare
kus.
200 metrų distanciją ir laimėjo.
Paskutiniajame,
11-ajame
Šioje rungtyje sidabrą nu
rate pirmadienį nugalėtojo ti sinešė vokiečiai, o bronzą —
tulą gynęs E.Rozentalis juodo ukrainiečiai. 500 m nuotolyje
siomis figūromis įveikė kana Lietuvos atstovas Romas Petdietį Pascal Charbonneau.
. rukanecas liko 8-je vietoje.
38-erių metų Lietuvos did
meistris šiame turnyre lai
* Stokholme
(Švedija)
mėjo ir sužaidė lygiosiomis po įvykusiame Europos neįga
penkias partijas bei patyrė liųjų plaukimo čempionate da
vieną pralaimėjimą.
lyvavo tik vienas Lietuvos ats
(Elta) tovas — kaunietis Kęstutis
Skučas. Varžybos jam buvo
LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI sėkmingos: 50 m nugara nu
EUROPOS
plaukęs per 48.08 sek. lietuvis
AKROBATINIO
iškovojo aukso medalį. „Tai —
SKRAIDYMO
geriausias mano asmeninis
ČEMPIONATE
šios rungties rezultatas. Sid
Vengrijoje pasibaigusiame nėjaus parolimpinėse žaidynė
Europos akrobatinio skraidy se jis buvo beveik sekunde
mo čempionate („Advanced" kuklesnis. Džiaugiuosi, kad
kategorija) Lietuvos komanda atkaklus, nuoseklus darbas
nusileido tik Prancūzijos akro nenuėjo veltui", sakė Europos
batinio skraidymo meistrams čempionas K. Skučas. <KD. Eitai
ir iškovojo sidabro medalį.
* Rietyje (Italija) baigėsi
Lietuvos akrobatinio skrai Tarptautinės lengvosios atleti
dymo federacijos prezidentas kos federacijos „Grand Prix"
Algimantas Žentelis pranešė, II (antrosios kategorijos) tur
kad asmeninėje įskaitoje pui nyrų sezonas.
6m
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory HHte. IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HHte, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
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ARASŽLI09A. M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Surte A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.c0nterforsur961YBndbreuttMallh.co1n

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

Tel.773-229-9966

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėt angliškai arba lietuviškai.

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

TRIUMFAVO

POPULIARINA RIPKOS
ŽAIDIMĄ

„AUTOMODUS" PENKTOJI

Laiške iŠ Lietuvos ripkos fe
deracijos tarptautinių ryšių
vadovas Andrius Kaveckas
rašo, kad reikėtų susidomėti
šiuo
lietuvišku
sportiniu
žaidimu. Kaveckas teigia: „Aš
sieksiu, kad ripkos komandų
atsirastų už Lietuvos ribų,
ten, kur yra susikūrusios lie
tuvių bendruomenės. Tokiu
būdu visiems pasaulio lietu
viams bus perduotas etno
kultūrinis sporto paveldas,
kurį įvertins ateinančios kar
tos — kaip papročius, raštą,
kalbą bei tradicijas..."
Keista, kad šios sporto šakos
populiarintojai, norintieji šį
žaidimą įdiegti užsienio lietu
vių tarpe, nesugeba jį perduoti
Lietuvos žmonėms. Pavyz
džiui, Lietuvos spaudoje be
veik nesimato nieko apie šią
sporto šaką, o ripkos varžybų
ten beveik nėr?.
Birželio mėnesį „Klaipėdos"
dienraštyje teko skaityti apie
tame mieste vykusių Lietuvos
jaunučių pirmenybių pirmąjį
etapą, kuriame dalyvavo tik
trys komandos — Klaipėdos,
Plungės ir Vilkaviškio.
Beje, Lietuvoje ripka vadina
ma lietuvišku ritiniu. Koman
dose žaidžia 7 žaidėjai, įskai
tant ir vartininką. Rungty
niaujama futbolo aikštėse.
Rungtynių trukmė — du
kėliniai po 20 minučių. Yra
naudojamos lazdos su riestais
galais. Jas turi visi žaidėjai,
kurie turi teisę tik stabdyti ri
tinį (jis padarytas iš gumos).
Ritinį į priekį galima sviesti
tik ranka, bet ne toliau kaip
12 metrą. Tam nusižengus duo
dama bauda į priešinga puse.
Kuomet ritinys įmetamas į
vartus — duodami trys taškai,
jį permetus už galutinės lini
jos — 1 taškas, o realizavus 16
m baudinį — du taškai.
E. Šulaitis

KOMANDA
Šeštadienį, rugpjūčio 12 d.
Palangoje vykusias antrąsias
1000 kilometrų automobilių
lenktynes įtikinamai laimėjo
„Automodus" penktosios ko
mandos lenktynininkai Vytau
tas Venskūnas ir Alfredas
Kudla, važiavę „Porsche-911"
automobiliu.
Antrąją vietą sumanios tak
tikos dėka užėmė „Automo
dus" ketvirtoji komanda, ku
rios nariai Arūnas Strumskis,
Rimgaudas Statnickas ir Rai
mondas Slaboševičius vairavo
labai ekonomišką dyzelinį
BMW automobilį. Trečia liko
„Chrustik" komanda, kurios
lenktynininkai Svajūnas Čebatorius, Saulius Girdauskas,
Kęstutis Narkevičius ir Linas
Vaitiekūnas važiavo „Mitsu
bishi" automobiliu.
Pagyrimo nusipelnė „Los Pa
trankos Junior" komanda, ku
riai atstovavo keturi dar 18
metų ir vairuotojo pažymė
jimų neturintys vaikinai. Jie
su „Skoda Felicia" automobi
liu užėmė 14-ąją vietą.
Nugalėtojos titulą gynusi ir
kvalifikacines lenktynes lai
mėjusi Lietuvos „Porsche" klu
bo pirmoji komanda dėl galin
gojo „Porsche Carrera GT2"
automobilio pavarų dėžes ge
dimų iš varžybų buvo privers
ta pasitraukti 65-ajame rate.
Lenktynėse, kurios pirmą
kartą buvo įtrauktos į Tarp
tautinės automobilių sporto
federacijos (FIA) varžybų ka
lendorių, iš viso dalyvavo 17
Lietuvos ir 3 Latvijos koman
dos. Net penkios ekipos atsto
vavo bendrovei „Automodus".
Sportininkams reikėjo įveikti
334 ratus. Lenktynės, kurias
organizavo bendrovė „PromoSportas", truko devynias va
landas. Pernai šiose varžybose
lenktyniavo 18 komandų.
(Elta)
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KURIS UŽDAVINYS
SVARBIAUSIAS?

'

Danutė Bindokienė

O lietuviškos
tokių bėdų

B R O N I U S NAINYS
Atostogos baigėsi. Sukaktu
viniai valsai sušokti, šampano
kamščiai iššaudyti, ugnies sal
vės išsproginėjusios. Rugsėjo
pirma — ir visi atgal prie dar
bo stalų. Lietuvos vadovams
ant jų keturi stori segtuvai:
NATO, Lietuvos dujos, prezi
dento rinkimai — atliktini ki
tais metais, nebetoli ir Euro
pos Sąjunga. Kuris iš jų svar
biausias, kurį griebti pirmą,
kurį pastumti į šoną? Aišku,
Europos Sąjunga dar gali pa
lūkėti, ją gal ir i stalčių gali
ma įdėti, bet kažin? Nors de
rybos jau toli pažengusios, bet
likę patys sunkiausi klausi
mai stalčiuose ilgai gulėti irgi
negali. Bet kiti trys — čiuptini
kaip galima greičiau. Tik ku
ris pirmesnis? J i e visi bėdose
paskendę. Ir visur maišosi ru
sai. Dėl NATO jie kiša koją, j
dujas tiesia ranką, akutę, aiš
ku, merks, o gal net kišenėje
pasikrapštys ir kandidatus į
Lietuvos „Baltuosius rūmus"
sijojant. Tik kažkokiais sume
timais Maskva laimina žygį į
ES, dargi padrąsindama.
Spėčiau, kad pirmiausia visi
vadai čiups NATO segtuvą.
Nors jau tiek daug prirašyta,
prikalbėta, prisiderėta, ruoš
tasi ir pasiruošta, kad beveik
nebebūtų nei ką sakyti, nei ką
daryti, jeigu ne staiga pūs
telėję visiškai netikėti vėjai.
Gryni, politiniai: vienos iš pa
grindinių Lietuvos rėmėjų —
Čekija, Lenkija, Vengrija —
prieš savaitę tėškė sąlygą: balsuosim už Baltijos valstybių
priėmimą, jeigu Slovakija ir
Slovėnija eis k a r t u . Taip jau
seniai esą jų susitarta. Ir vėl
naujas: derybos. O kas žino,
kiek tokių a k m e n u k ų a n t jau
beveik išlyginto Lietuvos kelio
į NATO dar atsiras? Ar tai ne
rūpestis? J u k dėl tokių staig
menų ir visa NATO narystė
gali nueiti vėjais.
Dujų segtuvas dar plonas,
tik kėli popieriai, bet daug
sunkiai atsakomų klausimų
juose prirašyta. Kaip neprisi
leisti prie vamzdžio nepagei
daujamo pirkėjo, kai jis tą
vamzdį kontroliuoja? Kalbama
apie strateginį — beje, nelabai
aišku, kas jis toks yra — in
vestuotoją iš Vakarų, o dujos
ateina tik iš Rytų. Vieną tokį
absurdą Lietuva jau pergyve
no. „Neprileisim Ivano prie
vamzdžio", — trenkė tuolaiki
nis ūkio ministras Babilius,
kai tas „Ivanas" bent tris ket
virčius to vamzdžio savo ran
kose laikė. Š t a i ir priežastis,
kur Lietuva su tokiais minist
rais nuėjo. Abejoju, ar norės
jos vadovai t a i dar kartą pa

•

kartoti? Kažką susiderėjo par
tijos naujapolitikų laikais, Al
girdo Brazausko vyriausybė
kraipo galvas, kaip tų derybi
ninkų nutarimus
įvykdyti.
Prieš kelias dienas -premjeras
tarėsi su prezidentu, ir abu
sakosi susitarimu patenkinti.
Reikalai lyg ir į gerą pusę, bet
ką tiekėjas „Gazprom" pasa
kys? Maskvoje jų raštininkai
jau skardena: murns 51 nuo
šimtis akcijų, arba negaunat
dujų. Ką daryti su tokiu rei
kalavimu susidūrus? „Ruhrgas" vamzdžio į Lietuvą taip
greit nenuties. „VVilliams Internationaf pavyzdys rodo,
kad, nenorėdama į tokią pat
bėdą pakliūti, dujų rinkoje
Lietuva turės parodyti dau
giau sumanumo, politinio lanks
tumo ir verslininkiško apsuk
rumo. Juk turbūt visi vadai
įsitikino, kad Vakarų inves
tuotojas atėjo ne Lietuvai
padėti, o tik kaip galima dau
giau iš jos išmelžti. Ar kas
nors galvoja, kad iš Rytų ateis
geresnis? Ten Lietuva dau
giau patyrimo turi. Taigi,
klausimas nepaprastai sun
kus, bet ir labai svarbus. Ar jį
sprendžiant vėl kokia valdžia
nesugrius?
Gal ir nesugrius, bet daug
galvų dujos gali sujaukti pačią
aukščiausią atnaujinant. Pre
zidento rinkimų segtuvas jau
pradeda storėti. „Šešiolika mė
nesių iki rinkimų, o j a u še
šiolika kandidatų skardenasi",
— praėjusią savaitę skelbė Či
kagos pietvakariuose girdima
lietuviška radijo valanda „Stu
dija R", kurios bangomis vie
nas jų jau ir m u m s pasigarsi
no. Centro sąjungos pirminin
kas, Lietuvos Seimo narys
Kęstutis Glaveckas, pagal El
tos pranešimą, atvykęs „pasa
kyti kalbą Lemonte", kurios
čia niekas taip ir negirdėjo,
teigė esąs parinktas nešti šios
partijos vėliavą. S a k ė norįs
pasitikrinti, kokios galimybės
jam čia būtų balsų pasime
džioti, ypač t a r p trečiabangių,
kurių čia net šimtas tūks
tančių esą prisirinkę. Žinoma,
taip susapnavus ir karaliaus
karūną lengva užsivožti, bet
keli taiklūs klausimai lengvo
kelio į prezidentūrą j a m neža
dėjo.
Kiti kandidatai kol k a s pas
mus dar nesiskardeno, bet
Lietuvoje jų būgnai j a u gar
sėja. Ypač stipriai j a i s muša
vienybininkai. Nusižiūrėjusios
į LDDP-socialdemokratų vy
kusias jungtuves, pamiškėse
bei papievėse gūždamosi ir ki
tos grupės mėgina jais pasek
ti. Konservatoriai dešiniuosius

LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ
KOMISIJA
.
LIUDA RUGIENTENĖ
Nr.2
Jis pastebėjo, kad, lyginant
su kaimynine Lenkija, Lietuvos
Respublikos Seimas neturi
specialaus komiteto,
kuris
spręstų užsienio lietuvių ir
išeivijos problemas. Lietuvos
užsienio diplomatai
teigia,
kad būtų negerai pavadinti
Užsienio reikalų ministerijoje
pareigybe, skirtą darbui su
užsienio lietuviais, tačiau Len
kijos Respublikoje veikia di
džiulis Polonijos departamen
tas, kuris dirba su jų išeivija.
„Aš manau k a d jūsų instituci
ja yra nepaprastai svarbi. Mes
džiaugiamės, k a d ji buvo at
karta (pratęsta LR). Jeigu no
rime LR Seimo lygiu formuoti
tam tikrą politiką ar priimti
ezoliucijas, sulaukti palaiky•no, visada kreipiamės į šią

komisiją". R.Motuzas aiškino,
kad LR vyriausybė naujoje
savo programoje, kalbėdama
apie darbą su užsienio lietu
viais ir jos politikos forma
vimą, rašo: „Numatoma siekti,
kad lietuviai kitose pasaulio
valstybėse prisidėtų prie svar
biausių Lietuvos užsienio poli
tikos tikslų
įgyvendinimo,
visų pirma* narystės NATO ir
Europos sąjungoje".
Departamentas pirmaisiais
savo veiklos metais daugiau
sia dirbo su Rytų kraštų ben
druomenėmis, bet pastaruoju
metu veiklą išvystė su Rusi
jos, Baltarusijos, Lenkijos ir
kitomis. Dar vis labai aktua
lus pasienio užkardos lokali
zavimo Punske klausimas,
kariškiai ir toliau kuriasi, sta

Iškilmingoje ceremonijoje rugsėjo 1-ąją — Laisvės dieną — Vilniaus Nepriklausomybes aikštėje, skambant vals
tybės himnui, buvo pakelta valstybinė vėliava, žygiavo Garbės kuopos kariškiai. Šventėje dalyvavo (iš kairės)
ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, prezidentas Valdas
Adamkus, politikos ir visuomenės veikėjai ir sostinės gyventojai bei svečiai.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
vienybėn telkė prie Kauno reiškė atsisakęs sąjungą jung
PAGALBA G D A N S K U I
marių. Pustrečio tūkstančio ti į irgi dešiniuosius telkiančią
susirinkusių, mažais būreliais Tėvynės liaudies sąjungos pir
Kauno miesto m e r a s
ir didesnėmis grupėmis, kal mininkės Laimos Andrikienės Erikas Tamašauskas pirma
bėjo apie plačios santarvės su vienybę.
Pagal
Jakučionį, dienį kreipėsi į miesto gyven
būrimą apie vieną, visiems LPKTS į jokią vienybę nesi- tojus, prašydamas suteikti pa
priimtiną dešiniųjų kandida jungs, kandidato j prezidentus galbą; padėti nukentėjusiems
tą. Konservatoriai siūlysią pa nesiūlys, tik gal parems kon nuo potvynio Gdansko žmo
sirinkimą iš dviejų gražių servatorius. Tad kokia deši nėms.
ponių ir dviratininko, pa niųjų vienybė iš tokio jaukalo
Lenkijos pajūryje
esantis
šmaikštavo Andrius Kubilius, gali išeiti?
Gdansko miestas potvynio ap
90 km dviračiu čia atvažiavęs.
Praėjusį savaitgalį Labano semtas nuo liepos 9 dienos.
Jo minimos gražios ponios —
Šiuo metu nuo potvynio šiame
Rasa Juknevičienė ir Irena ro girioje vienybės ieškojo ir uostamiestyje nukentėjo dau
Degutienė. Prieš metus labai Naujosios sąjungos pirminin giau kaip 600 šeimų.
aukštai iššokę, o dabar iš val kė Kazimiera Prunskienė su
Kaunas ir Gdanskas pri
partijos
vadovu
džios iškritę buvę naujapoliti- Valstiečių
klauso Baltijos miestų sąjun
kai liberalai blaškosi, ki Ramūnu Karbauskiu. Pruns gai. Būtent šią sąjungą lenkai
virčijasi t a r p savęs kol kas dar kienė j a u seniai skardenasi paprašė paramos.
»
tik dėl partijos vadovo kėdės, būsianti nauja Lietuvos prezi
Kauno mero kreipimesi nu
bet sakosi kandidatą į prezi dentė. Kažin kokios vienybės
rodyta, jog galima padėti pini
dentus siūlys. Prieš metus bu sieks ir cinikų kandidatas,
gais, taip p a t reikalingos du
vęs partijos vadovas Eugeni barzdyla Šustauskas. Ar dar
jinės ir elektrinės viryklės,
jus Gentvilas, ramiai atidavęs kas daugiau gėdos Lietuvai
šaldytuvai, skalbimo mašinos,
vyriausiojo
kėdę
Rolandui gali padaryti?
baldai, namų apyvokos daik
Paksui, d a b a r nori ją susigrą
Yra dar i r „privatininkų". Ir tai, žaislai ir drabužiai vai
žinti. Rolandas Paksas, aišku,
labai tu/tingų. Bronislovas kams.
nenori jos atiduoti, nes joje
Surinkti pinigai bus skirti
sėdintis, be abejo, neš ir parti Lubys dviejų žirgų traukiama
nuniokotų butų remontui a r b a
karieta
ketina
į
Lietuvos
„Bal
jos vėliavą į prezidentūrą.
pirkti naujiems butams.
Krikščionių demokratų vė tuosius rūmus" įvažiuoti. Tur
Dalį lėšų skirti n u m a t o ir
liavnešio garbę pasirinkęs, būt be jokios vienybės. Pakaks Kauno miesto valdyba. Kauno
garsiai į vienybę juos šaukia j a m oligarchų milijonų.
Savivaldybėje sudaryta para
Kazys Bobelis. Nors kol kas
Taigi, ir tos vienybės, ir kan mos Gdanskui komisija, ku
toji vienybė — trys atskiros ir didatų į prezidentus j a u per riai vadovauja tarybos n a r y s
nemanančios susiklijuoti gru akis. Bet kol kas, atrodo, tai Gediminas Žemaitis.
pės: Bobelio-Saudargo, Zinke- tik mažiau negu rimtas žaidi
Kaip sakė Kauno savival
vičiaus-Uždavinio ir trečia — mas. Rimtieji kandidatai —
dybės bendrojo skyriaus ve
modernistų. Nepaisant jų visų prezidentas Valdas Adamkus
dėjas Ignas Levandavičius, be
stebėtino nusilpimo ir didelio ir premjeras Algirdas Bra
veik suderinta, kad s u r i n k t u s
noro sustiprėti, susijungimas zauskas — dar tyli. O visgi
daiktus į Lenkiją nugabens
kol kas tik svajonė, nes jie ge būtų gerai, kad tokį pat rimtą
viena transporto bendrovė.
rai žino, kad Kazio Bobelio kandidatą rastų ir susivieniję
Pasak
I.
Levandavičiaus,
vienybė laikysis tik kol jis bus dešinieji. Andrius Kubilius
smulkius daiktus galima at
tos vienybės vadas. Dėl tokios toks kandidatas galėtų būti.
nešti tiesiai į savivaldybę,
pat priežasties neįmanoma nė Bet kas dėl jo su Kaziu Bobe
stambesnių daiktų transporta
visų dešiniųjų vienybė. O jos liu galėtų susitarti, taip p a t ir
vimu pasirūpins savivaldybė.
dar ir ne vieni konservatoriai su Laimute Andrikiene, nekal
Savivaldybė tikisi, kad nu
ieško. Tik, žinoma, atskirai. bant jau apie liberalų bei cent
kentėjusiuosius nuo potvynio
Prieš kelias dienas Lietuvos ristų vadovus. O prezidento
Lenkijoje parems ir bendro
politinių kalinių ir tremtinių rinkimai
— uždavinys irgi vės.
sąjungos (LPKTS) pirminin svarbus.
Šustauskininkiškų
kas Povilas Jakučionis pa- cirkų čia nevertėtų išdarinėti.
(BNS)
to užtvaras, stiprina gyny
bines sienas. „Manyčiau, ir po
litiškai Lietuva turėtų jaustis
nejaukiai, kad mus laiko
išorine siena ir ją stiprina.
Penktadienį su trim Seimo
nariais buvau tame krašte,
važiuojant 25 k m nuo Seinų
iki Punsko, m u s tris kartus
stabdė pasienio apsaugos tar
nybos, nors mes visi turėjome
diplomatinius
pasus. Mes,
turėdami diplomatinius pa
sus, vos išsikapstėme, o kaip
aiškinasi vietiniai gyventojai,
važiuodami į pasienio zoną?
Žodžiu, tas k r a š t a s yra milita
rizuotas".
R.Motuzas pasakojo apie
Baltarusijoje išlaikomą Lietu
vos vidurinę mokyklą ir apie
Maskvos lietuvių
mokyklą.
Maskvoje didelės įtakos turėjo
prezidento V.Adamkaus vizi
tas, buvo s u s i t a r t a rekons
truoti, p a s t a t a n t dar vieną
šios mokyklos korpusą, nes ji
išaugo iki vidurinės mokyklos.
Departamentas yra numatęs
šj rudenį atidaryti lietuviškas

mokyklas Tilžėje ir Kara
liaučiuje. Panašų židinį, kaip
kad yra Vasario 16-tosios
gimnazija, turės ir Rygoje. Ry
gos valdžia paskyrė didžiulį
pastatą ir jau baigiamas jo at
naujinimas. Prie mokyklos,
lietuvių gimnazijos, bus ben
drabutis, viešbutis svečiams,
vieta renginiams, konferenci
joms, bus tinkamos patalpos
bendruomeninei veiklai.
Naujos kadencijos Seimas,
nors vyriausybė j a u buvo
įtraukusi į 2001 m. biudžetą,
nepalaikė paramos Vasario
16-tosios gimnazijai. Departa
mentas priminė, kad buvo
žadėta parama, tačiau: „At
sakymą iš Seimo mes gavome
po trijų savaičių, kai biu
džetas buvo patvirtintas, kad
nėra galimybių, nors spaudoje
paskelbtas naujas biudžeto
projektas.
Mes
turėtume
žvelgti į Vasario 16-tosios gim
naziją ne kaip į konkrečią mo
kyklą, kurioje mokosi, kaip
sakoma, Lietuvos verslininkų
vaikai, kurių yra tik keletas.

bet kaip į lietuvių kultūros
židinį su biblioteka, kultūros
centru, archyvu.
Lietuvoje
mes dar neturime tokio archy
vo, kuriame būtų s u k a u p t a
tiek medžiagos apie išeiviją.
Kita vertus, jūsų sesijos ir
PLB yra deklaravusios pa
ramą, sakydamos, kad m u m s
neskirkite, o skirkite, jeigu
yra galimybė, Vasario 16tosios gimnazijai". Pasidžiau
gė, kad vyriausybė, tikslinda
ma šių metų biudžetą, dalį pi
nigų paskyrė.
Ministro pirmininko R.Pakso vadovaujama vyriausybe
suaktyvino Lietuvos ir Rusijos
tarpvyriausybinio bendradar
biavimo komisiją, atnaujinta
Lietuvos ir Rusijos Federaci
jos Kaliningrado srities re
gioninės ir vietinės valdžios il
galaikio bendradarbiavimo ko
misija, o su Lenkija turi daug
įvairių bendradarbiavimo ta
rybų ir komisijų. Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mento atstovai įeina į visų
komisijų
veiklą.
Susitiki

mokyklos
nepatiria

Mokslo metų pradžia —
g a l b ū t kaip ir kiekviena kita
p r a d ž i a — n e a t s k i r i a m a i su
sieta su n e s k l a n d u m a i s , kurie
d a u g i a u a r mažiau erzina ir
mokytojus, ir mokinius, ir jų
t ė v u s . Pavyzdžiui, čikagiečiai, k u r i ų vaikai lanko val
diškas
mokyklas,
pasakoja
apie pirmąją mokslo metų die
ną kilusią maišatį, kai buvo
p a k e i s t a I lesų t a u p y m o su
m e t i m a i s ! geltonųjų autobusų
m a r š r u t o t v a r k a . Nepaisant.
k a d mokyklų vadovybe atsi
prašinėjo ir žadėjo autobusų
e i s m ą b e m a t a n t sureguliuoti,
pasipylępriekaištai nenutyla.
Kitose vietovėse j a u kalba
m a apie g a l i m u s mokytojų
streikus,
mokinių
apsaugą
mokyklose, dvikalbių pamokų
(anglų ir i s p a n ų ; reikalin
g u m ą a r net žalą, mokyklas,
kurios neišmoko vaikų skaity
ti ir r a š y t i (jau n e k a l b a n t apie
komplikuotesnius
dalykus.),
m o k s l e i v i u s , kurie ..nubyra",
mokyklos a r gimnazijos nebai
gę, ir k i t a s problemas. J o s dis
k u t u o j a m o s , stengiamasi rasti
a t s a k y m u s į galbūt neatsako
m u s k l a u s i m u s , bet kažkaip
— b e n t didžioji dalis — švie
t i m o eigos vyksta gan sklan
džiai.
T a č i a u šios problemos vi
siškai n u b l u n k a , kai atkrei
p i a m e dėmesį į v a r g u s ir pa
vojus, su k u r i a i s s u s i d u r i a
kitų k r a š t ų moksleiviai.
Koks gali būti mokslas, sa
k y k i m e , Artimuosiuose Rytuo
se, k u r nuolat vyksta sprogdi
n i m a i , s u s i š a u d y m a i , bombar
d a v i m a i ir įvairių įvairiausi
s m u r t o v e i k s m a i . Izraelio ka
riai saugoja žydukus, einan
čius į mokyklą. Palestiniečiai
s t e n g i a s i apsaugoti savo vai
k u č i u s n u o Izraelio kulkų ir
r a k e t ų . Bet kaip apsaugoti
n u o savižudžių fanatikų, ku
rie n e t i k ė t a i a t s i r a n d a J e r u 
zalėje a r k u r i a m e k i t a m e Iz
raelio m i e s t e ir susisprogdin
d a m i su savimi j amžinybę
n u s i n e š a n e k a l t u s žmones —
tiek s u a u g u s i u s , tiek vaikus?
J a u y r a užuominų, kad mo
kyklos bus kaip tik taikiniai, į
. k u r i u o s n u k r e i p t o s tų fana
tikų užmačios. Lygiai taip
š i u r p i a i atrodo ir antroji me
dalio pusė. kai žydų kariuo
m e n ė s puolimai žudo palesti
niečių v a i k u s , p a a u g l i u s , net
kūdikius...
Pasibaisėjimą kelia ir pa
dėtis Airijoje, kai fanatikai
p r o t e s t a n t a i , n e a p y k a n t o s iš
k r e i p t a i s veidais, užkabinėja,
keikia ir a k m e n i m i s apmėto
k a t a l i k e s mergytes, mokslo
m e t ų pradžioje pro j u o s ei

nančias j mokykla. Tik pa
žiūrėjus į išsigandusias j a u n a m e t e s . prisiglaudusias prie
motinų, iš baimės ašarojan
čias, bet vis tiek einančias to, mis pavojingomis gatvėmis,
kyla klausimas: kokia kova
gali būti (net ir del labai
rimtų tikslų, o šiuo atveju jie
tikrai tokie nėra) su mažais
vaikais, seneliais, motinomis?
Nejaugi visus tikslus pateisi
na priemonės 9

m u o s e d a ž n a i k a l b a m a ne
vien
apie
tarpvalstybinius
s a n t y k i u s , bet ir apie lietuvių
p a d ė t į tose valstybėse.
D e p a r t a m e n t a s r ū p i n a s i ne
t i k lietuvių centrais, valstybė
už Lietuvos ribų y r a pasiuntu
si 9 5 mokytojus, šįmet buvo
p a r e m t o s 9 8 švietimo, 14 lei
dybos bei 52 programos, skir

tos bendruomenių organizaci
nei ir kitokiai veiklai. Nors
d e p a r t a m e n t o veiklos progra
ma yra patvirtinta iki 2003
metų, tačiau labai atsargiai
vertinama Vyriausybės para
ma užsienio lietuviams, daž
nai abejojama, ar iš viso jos
reikia.
(Bus daugiau)

L R N.-'imo ir
k . m '•;<• iv d r
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Šiaurės Airijos vidaus pro
blemos tarp katalikų ir pro
testantų visuomenės j a u tęsia
si daug metų. Nepaisant, kiek
kartų buvo pasirašytos paliau
bos, kiek kartų susitarta su
stabdyti
abipusius
smurto
veiksmus
ir taikiu
būdu
spręsti nesutarimus, bet visos
pastangos, kaip ir Artimuo
siuose Rytuose, netrukus nu
eina niekais, nes ne visiems
yra naudinga taika — atsiran
da pasinaudojančių nesantai
ka ir net ją kurstančių.
Bet nėra ko stebėtis įvykiais
Belfast mieste (Š. Airijoje'.
Tik prisiminkime ne taip j a u
s e n u s laikus, kai pietinėse
Amerikos valstijose buvo pra
dėta integruoti mokyklas ir
juodosios rases moksleiviai
t u r ė d a v o kasdien praeiti pro
baltųjų neapykantos užtvaras.
Tačiau lietuviškosios mo
kyklos tokių bedu neturi —
niekas neterorizuoja vaikų,
šeštadienio rytais einančių ar
važiuojančių į lituanistinę. O
jeigu mokslo metų eigoje su
siduriama su problemomis,
tai dažniausiai dėl to, kad
mažėja mokinių skaičiui ir
vis didėja mokyklų-išlaikynlo
finansinė našta.
Dėl to rugsėjo mėnuo pa
prastai yra skirtas lietuviš
kosioms mokykloms ir visuo
menė raginama jas remti.
Visa lietuviškoji visuomenė,
ne vien tėvai, turintys mokyklinio amžiaus vaikų! J u k tai
vienintelis tikras, dešimtme
čiais išbandytas ir įtvirtintas,
lietuvybės išlikimo svetimuo
se kraštuose laidas. Rodos, vi*
šiems tas aišku, <bet kasmet
labai patogiai
pamirštama,
paliekant lietuviškojo švieti
mo reikalais rūpintis vien mo
kyklų vadovybėms arba tė
vams.
Šiemet JAV LB Švietimo ta
ryba vel iš.-iuntinejo laiške
lius, prašydama paremti lietu
viškąjį švietimą. Naujoji Švie
timo tarybos pirm. Dalilė Polikaitienė nuoširdžiai rūpinasi
lietuviškų mokyklų dabartimi
ir ateitimi. Mūsų pareiga jai
padėti!
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NEBIJOJO!
1988-ieji, Sąjūdžio pradžia.
Didysis mitingas
Vilniaus
Vingio parke. Žmonių j jį s u ė 
jo, suplaukė tūkstančių t ū k s 
tančiai. Suėjo, suplaukė, n o r s
t a i s laikais s a u g u m a s buvo
d a r labai stiprus. E i d a m a s į
mitingą žinojai, galėjai spėti,
k a d t e n bus saugumo pa
tikėtiniai, kurie stebės, regist
ruos, gal ir filmuos mitingo
dalyvius. Pats tavo b u v i m a s
mitinge aiškiai išreiškė tavo
antisoyietines pažiūras. Vien
už tai, kad pasiklausei ug
n i n g ų kalbų apie Lietuvą,
apie laisvę, galėjai būti „paka
b i n t a s " a n t saugumo kabliuko
— istorijoje j a u yra buvę, k a d
vien už tai galėjai būti n e t i k
i š m e s t a s iš mokslo įstaigos a r
kių? D a u g u m a ir šoka tuos darbo, bet, susiklosčius t a m
priešokius, n e s pagrindinio t i k r o m s aplinkybėms, ir pa
šokio brėžinio silpnesnė grupė s i ų s t a s pas baltąsias m e š k a s
„neįkanda", naujiems išmokti a r supūdytas kalėjime. T a i p
nėra tiek daug laiko, jei paly galėjo įvykti — su visais ir s u
ginčiau su chorais, tai tie prie b e t kuriuo iš mitingo dalyvių.
šokiai, kaip dainos priedai N e p a i s a n t tos neaiškios grės
niai... Kiek tokių grupių, kaip mės, žmonės suėjo — t ū k s t a n 
Toronto „Gintaras", kuris per čiais. Maža to, rankose nešėsi
pastaruosius kelerius metus ir a u k š t y n kėlė tada d a r už
labai išaugo ir pasikeitė cho d r a u s t a s Lietuvos trispalves.
reografės iš Lietuvos Laimos N a m u o s e , darbuose, viešaja
Kisielienės, kasmet atvyks me transporte — visur a p t a r i 
tančios ir dirbančios su gru nėjo Sąjūdžio skleidžiamas
pėmis, p a r a m o s dėka, tik kaž idėjas, dalinosi naujienomis.
kaip programose niekur jos Iš r a n k ų į rankas ėjo t a d a d a r
vardo n e r a d a u . Nors ir ne u ž d r a u s t a pogrindinė, daž
okupacijos periodas, kai L. Sa- niausiai kopijavimo mašino
giui teko slėpti J . Lingio pėd mis darbuose padauginta lite
sakus. Bet apie tai atskira r a t ū r a . Aš j a u nekalbu apie
kalba. N e paslaptis, kad šiuo Sąjūdžio vadus ir įkvėpėjus,
metu visos JAV šokių grupės k u r i e viešai iš tribūnų s a u g u 
meniniu meistriškumu nuto mo ir visos Sovietijos akivaiz
lusios n u o Toronto „Gintaro", doje bylojo t a u t a i laisvės žodį.
A r j i e — vadai ir m i t i n g ų
kaip kažkada n u o Clevelando
dalyviai, ir apskritai visa t a u 
„Grandinėlės"...
Taigi, su V. Raliu esame pa t a — bijojo? Taip, galbūt. S a u 
našios nuomonės — reiktų sio 13-osios naktį, stovėdama
rengti ne a t s k i r a s šokių šven minioje prie Aukščiausiosios
tes, bet bendrą dainos, šokio, Tarybos, kada visas Vilnius
greitosios
pagalbos
muzikos šventę-koncertą, be k a u k ė
ilgų kalbų, ištemptų paradų. m a š i n ų sirenomis, vežančių
Reiktų rengti tokius koncer sužeistuosius nuo Bokšto, a š
tus, kad amerikiečiai mielai į bijojau. Tačiau ta baimė —
juos
atsilankytų.
Turime b a i m ė „užkliūti" s a u g u m u i ,
kanklių ansamblius keliose n u k e n t ė t i a r net prarasti gy
valstijose, yra kelios didesnės vybę nesutrukdė nei m a n , nei
mažesnės kaimo kapelos. Šį t ū k s t a n č i a m s kitų lietuvių bei
pokalbį galėtų pratęsti specia kitataučių būti ten, k u r bu
listai, dirbantys su šokių gru vome — prie Bokšto, TVR
pėmis, chorais, instrumenta r ū m ų , Aukščiausiosios Tary
listais. Reiktų susirengti šven bos, ir stovėti ten — k r ū t i n e
tę, kuri m u s sujungtų, kurioje už Lietuvą. Ir tai nebuvo ver
mes paprastomis priemonėmis go b a i m ė , pažeminanti žmogų;
siektume pristatyti tautą, jos buvo — atvirkščiai.
meną, prieinama forma, ne tik
„Draugo" puslapiuose š t a i
mums patiems, bet ir kita s k a i t a u : j ū s ten drebėjote, už
taučiams.
Kaip
pavyzdį sidangstę pagalvėmis telefo
galėčiau pasakyti, jog Lietuvoje n u s , išsigandusiomis a k i m i s
kiekviename mieste, rajone žvalgėtės aplinkui, Dievo var
rengiamos dainų ir šokių do — žodžio bijojote i š t a r t i . . .
T a i p , buvo tokių, kurie lem
šventės k a r t u .
Atsisveikiname su V. Raliu, tingąją naktį savo saugumo
sutarę t a t e m a pokalbio d a r dėlei nusprendė prasėdėti na
nepabaigti. Išvykstu.
mie (ar kitaip elgtųsi dauguSėkmės visiems Los Angelo
lietuviams.
«$»«$•«&
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Bičiulystė
Parengia Ligija
talkinant sūnui

Tautkuvienė,
Adomui

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda
..Bičiulvstei'
arba P.O. Box 4102. Wheaton. IL 60189
ei. paštas:
biciulyste@aoi.com
Bičiulystė.
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Ne, niekam nė gal ten bebūtų, naujai atvyku
voje. Dar pamėginau kažko sieji yra laukiami. Laikraštį
paklausti — a t s a k e ir toliau leidžia viena geranoriška mo
— jie sau, o a š — sau. Gal ir teris savo namuose „Bendruo
teisus Julius. O gal vyres menės žinios". Maždaug kas
Bičiuliai
niems žmonėms iš tiesų vis du mėnesiai. Gana nepasto
viai. Moteriškė čia gimusi ir
kas tampa j a u visai vis tiek?
Apsidairau. Lyg vienas kitas augusi, gal ir kalba nėra labai vietos — jį užpildė įvairiems viltis — atvykstantieji. Galėtų
veidas iš Lietuvos regis. Pa gera... L. Avižonienė pažada s p e k t a k l i a m s , šokių koncer •daugiau ir Lietuvių fondas pa
kalbinu. Ina Martinienenė. atsiųsti laikraščio egzemplio t a m s skirtos dekoracijos, kos r e m t i atvykusiuosius. Sakiau
Vyras Linas, fizikas. Atvyko rių. Ji taip pat supažindina su tiumai. Dievuli, k u r tokį pa ir sakysiu, kad Lietuvių fon
prieš dešimtmetį. Nesikreipė į lietuve iš Lietuvos, važinė k a n t ų vyrą savo užmojams su d a s t u r ė t ų daugiau padėti lie
lietuvius pagalbos įsikurti čia. jančia j JAV nuo 1983 metų — radai?! Čikagoje, — juokiasi tuvybės išlaikymui čia — dau
Patys. Patys per save, su ame čia, pabėgęs iš Lietuvos, apsi Danguolė. Visa šeima pajung giau remti sportą, meną. Ypač
galėtų padėti tiems, kurie at
rikiečių pagalba susitvarkė. gyveno jos tėvas, tada buvo t a m e n i n i a m vaikų ugdymui.
Skambinu
Danguolei
— vykę čia mokosi. Palaikyti
Per darbus. Dabar turi „žalią galima atvažiuoti. Tai Laimė
kortelę". Kurį laiką, taip sa Tuskevičienė — valgių gami kaip sekasi gyventi su naujai juos reiktų — j u k jie. atvyku
sieji, perims mūsų pradėtą
kant,
„atidirbo"
amerikie nimo specialistė. Pažada at siais lietuviais?
— Kviečiame visus ateiti, darbą. Mūsų jaunoji karta jau
čiams, dabar turi savo firmą siųsti įvairių maisto gamini
„Solid-labs" — dizaino konsul mo receptų, sakosi mokanti įsijungti, bet j i e neateina. Jei nekalba lietuviškai. Simbo
lietuviai.
Nelinksmos
tacijos. Nusipirko namą. Du pagaminti valgį labai skanų ir ateitų — mielai priimtume. liški
mintys,
bet
su
naująja
banga
vaikai Vytas ir Rasa. Pakalbi be riebalų, mažai kalorijų. Kol Kai ruošiame Lietuvių dienas
y
r
a
daugiau
optimizmo.
Juos
nau vaikus. Visai neblogai kas tik pažadai, bet vis tikiuo — n ė r a savanorių. Kai dienos
reikia
kviesti,
jokiu
būdu
ne
įvyksta, t a d a pasipila kritika,
kalba lietuviškai. Komplimen si...
a
t
s
t
u
m
t
i
—
teigia
Vyt.
Šeš
siūlymai, k a d galėjome pada
tas Inai — prižiūri, kad vaikai
ryti t a i p ir k i t a i p . O k u r bu t o k a s .
kalbėtų lietuviškai. Ina sako,
J a u senokai pažįstu Dan vote anksčiau? M e s ir patys
— Kuo d a b a r gyvena lojog iš LA n > k u r nevažiuo
guolę Varnienę iš vakarinės p a d a r y t u m e k i t a i p , gal d a r ge sandželiečiai?
sianti. Kai vyrui pasiūlė darbą
JAV pakrantės.
Rinkdama r i a u — r a n k ų n e p a k a n k a .
— Laukiame Lietuvių die
kitoje valstijoje, abu nuspren
medžiagą JAV kultūros istori
— Ar d a u g naujųjų šoka nų.
dė pasilikti LA. Tada ir gimė
jai, susidūriau ir su California „Spindulyje"?
nauja Lino firma. Ina teigia,
„Spinduliu", susipažinau su
— Žinai, k a d ne. Kviečiame.
kad čia yra p a t s geriausias
Danguole, pamačiau jos neap Ateikite. Šokių mokyktoja Si
kraštas, kur ji nori gyventi: jei
sakomai didelius darbus su gita Barysienė iš Lietuvos įsi
reikia žiemos — čia pat kal
šokių grupėmis. Toli nuo išei jungusi, p a d e d a , šokius stato.
nai, važiuoja slidinėti. Jei rei
vijos didžiausio kultūrinio cen Bet ir ji u ž s i ė m u s i — mokosi,
kia pliažo, jūros — čia pat
tro Čikagos, gyvuoja ne itin k u r i a čia savo naująjį gyve
Ramusis vandenynas. Ne, ne,
didelė Los Angeles lietuvių nimą.
niekur iš čia nevyksime. Tai
bendruomenė,
kultūriniais
— Kuo d a b a r gyveni, Dan
mūsų vieta.
;
renginiais pagrinde atsirėmu guole?
Šiuo metu atvyko sesuo iš si anksčiau į Danguolės, j a u
— Ką tik b a i g ė m e d a r vieną
Lietuvos Margarita Ignatavi- senokai Anapilin iškeliavusią
naują
vaizdajuostę
sukurti
čiūtė. Gydytoja. Lietuvoje ne mamą Oną Razutienę, o d a b a r
„Gintarėlė-2".
B
u
s
įdomu
žmo
išgalinti išgyventi su šeima iš sėkmingai į ją pačią, tęsiančią
n
ė
m
s
p
r
i
s
t
a
t
y
t
i
Dainavoje,
per
atlyginimo. Atvyko su vaikais mamos pradėtą darbą, V. Ralį
šokių
mokytojų
k
u
r
s
u
s
rug
Gabija ir Sauliumi. Norėtų gy ir A. Žemaitaitį. Trys šulai,
venti Čikagoje. Bet sesuo pa daugiau neteko išgirsti (atsi pjūčio mėnesį. Kai grįšiu iš
taria pasilikti LA, vis šalia, prašau, jei ko nepaminėjau — Dainavos, kibsime į darbą Lie
tuvių dienoms. Visus iš a n k s t o
vis lengvesnė pradžia.
ne t a s rašinio tikslas), dirban kviečiu į šią m ū s ų tradicinę
Ina neįsijungusi į išeivijos tys su žmonėmis meninėje
gyvenimą. Neturinti laiko. veikloje. Šių žmonių dėka sėk šventę. Visus, y p a č naujai at
Sekmadieniais su vaikais at mingai rengiamos Lietuvių vykusiuosius — prisidėkite,
padėkite ir š v e n t ė bus gra
vyksta į parapiją.
dienos, blynų baliai ir t.t.
žesnė, geresnė! A r mes pasi
Valgykloje sutinku ir Liudą
Muz Viktoras Ralys
Danguolė — reto talento matysime Dainavoje?
Avižonienę. Pakalbinu. Klau
moteris, neapsiribojanti tik
— Ne, ne, d a b a r m a n atosto
siu, a r turite kokį socialinį
P e r t r a u k o s metu tarp lietu
šokių išmokymu ir keliais gos. Mano laisvos dienos su
skyrių, laikraštį, a r padedate
viškų ir ispaniškų pamaldų
koncertais per metus (kaip Mykoliuku...
žmonėms, kurie atvyksta iš
t r u m p a i šnektelime su bend
dirba dauguma grupių). J a i
Lietuvos. Iškart m a n atsako,
r u o m e n ė s pirmininku Viktoru
rūpi lietuvybės išlaikymas pa
kad nepadeda nelegaliems —
Raliu. Pasikeičiame keliomis
čia plačiąja prasme. Tam tiks
laikomės Amerikos įstatymų,
P a s k a m b i n u d a ž n a i rašan įdomiomis mintimis apie ga
lui pasiekti ji renkasi įvairias
nes čia gyvename. Iš k u r žino
limą bendrą išeivijos lietuvių
formas — kuria meninius fil čiam į „Draugą" žurnalistui
te, legalūs jie, a r ne?! Negi
dainų ir šokių šventę. Juk
m u k u s vaikams, kuriuose jos Vytautui Šeštokui. Pakviečia į
dokumentų prašote? JAV net
dainų šventė tampa vos nevadovaujami šokėjai ne tik svečius. K u r važiuosi, jei atva
ir namą gali nusipirkti, verslą
anūkėlį
apkabinti. atitolusiu reiškiniu. Chorų
šoka, bet dainuoja, vaidina. žiavai
gali atsidaryti, neturėdamas
mažėja. O šokių švenčių pro
Lietuviškai! Tam reikalui pa Klausia, a r ž i n a u tokias Pildarbo vizos. Nepavok, nenusi
g r a m a j a u perkeliama iš Lie
jungia visą savo šeimą — viškes Lietuvoje. O kaipgi!
kalsk, ir gali gyventi. Sako,
tuvos be jokio susimąstymo
vaikus, brolį. Kai 1996 metais J u k Pilviškių vidurinėje mo
kad vien Illinois valstijoje per
kiek t i n k a m a išeivijai, lau
su „Lietuvos Vyčių" šokėjų kykloje dirbo labai darbšti šo
3 milijonus nelegalių meksi
ž a n t čia buvusias tradicijas
grupe dalyvavau Lietuvių die kių mokytoja B i r u t ė Bakaikiečių.
nose, teko lankytis Danguolės tienė. Kai ji pradėjo domėtis — nebeliko nuo pirmosios
Na, bet Los Angeles lietunamuose. Dviems mašinoms pramoginiais šokiais, kviečiau šventės „Malūnėlio", „Blezdin
į visus mokymo s e m i n a r u s , gėlės". Ir n e t pasidžiaugiama
viai turi savo nuomonę. Kaip s k i r t a m e g a r a ž e n e b u v 0 j o m s
kad kuo d a u g i a u v išmoktų. — apsiėjome be šių šokių!
Nuo tos mokytojos ir sužino Ach, kiek galima juos šokti?!
-...
j a u , ne tik a š , bet ir kiti šokių T a d a gal reikia paklausti — o
mokytojai, jog y r a tokios Pil- kiek galima giedoti „Lietuva
viškės, Vilkaviškio rajone. Pa brangi"?! Gal jau atsisakysi
k a n k a vieno d a r b š t a u s žmo me?! Tradicijos kuriamos ne
gaus ir s u s k a m b a m a ž a s mies per kelerius motus, tradicijos
.-> -Jm
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telis...
susiklosto per dešimtmečius,
Taigi, išsikalbėję, kuris iš šimtmečius. Išeivijai reikia
k u r esame, k a l b a m ė s apie šokti lietuviškus, prieinamus,
V
•/'
„Drauge" išspausdintą Vyt. gal folklorinius šokius, ku
'•"•-'•'.v^v ™
Šeštoko repliką dėl rašinio riuos lengva išmokti, galima
apie S. Nėrį- J i s , pasirodo, tik parodyti kitataučiams. Juk
perspausdino
kitos
moters išeivijos tikslai kiek kitoki nuo
Lietuvos, k u r galima eksperi
nuomonę,
o
savosios
neigia
vy
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mentuoti aikštėje, kur kiek
mos apie poetę lyg ir neturįs..
viena
g r u p ė turi laiko repetuo
_
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Vyt. Šeštokas radiją, k u r i a m
ti
2-3
k a r t u s savaitėje po ke
ImA
vadovavo ilgus m e t u s , perlei
lias
v
a
l
a n d a s . Ką visus metus
dęs naujai a t v y k u s i e m s .
šoko
po
Toronte vykusios Šo
— Los Angeles lietuvių gy
kių
š
v
e
n
t ė s vidutinio pajėgu
venimas nėra labai aktyvus.
mo
s
t
u
d
e
n t ų grupės, kurios
•Lk,
Vyresnieji išeina v i e n a s po ki
išmoko
bent
dešimtį priešo
to negrįžtamai, t a d vienintelė
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Grįžusi į Čikagą, sulaukiau
Dariaus Polikaičio skambučio.
Tad ir užklausiau, ką jis ma
nąs apie bendrą šventę, žino
ma, teigiamai. Kitaip tokia,
kokia buvo k a ž k a d a dainų

ma Amerikos lietuvių?). Ta
čiau, kad k a s drebėtų p r i e p a galve uždengto telefono... Ab
surdas ir n e t įžeidimas laisvę
mylinčių, per pusę amžiaus
nesusovie tėjusių
Lietuvos
žmonių a d r e s u sakyti, kad jie
buvo baimės surakinti. Jei
būtų buvę, j ū s , mielieji išei
viai, negalėtumėt kas vasarą
ar kas dvi sugrįžti, apsilanky
ti laisvoje, kasmet gražėjančioje savo tėvynėje.
Dalia Kairiūkštienė
Philadelphia, PA
KAS B I J O J O ?
Ar bijojo mano seneliai ir
tėvai, ir j ų Ūkimo draugai, t.y.
visi tie, iš lagerių, kalėjimų ir
tremties sugrįžę? Man augan
čiai neatrodė, k a d jie būtų
drebėję. Šiandien galvoju ir,
atrodo, s u p r a n t u : jie jau buvo
viską išgyvenę, viską pakėlę.
Žiauriais pokario metais jie
buvo praradę viską: namus,
artimuosius (nes šeimos buvo
išblaškytos), tėvynę. Jie jau
pažinojo saugumą: jie buvo
kratyti ir tardyti, kankinti ir
belangėje pūdyti, sibiruose ba
du marinti, lageriuose nepake
liamais darbais prie žemės
prilenkti. J i e visą savo taurę
j a u buvo išgėrę. Ko jie dar
galėjo bijot? Nieko baisesnio,
k a s buvo atsitikę, jiems atsi
tikti nebegalėjo. Gyvybę pra
rasti? J ų gyvenimas buvo bai
sesnis negu mirtis. Todėl ir
nebijojo.
Ar bijojo tie, kuriems „nu
skilo" lengvesnis likimas —
tie, kurie pokario metais iš
vengė trėmimų ir liko Lietu
voje? Spėju, tokie drebėjo visą
Stalino valdymo laikotarpį.
Bijojo, nes laikai buvo žiau
rūs: bet kuriuo metu galėjai
būti ištremtas ar tavo gyvybė
atimta. Bet ėjo ir praėjo tie
laikai. Su jais, spėju, ir žmo• nių baimė; su laiku nusidilino
jos aštrus kampai. Žmonės gy
veno, ir tiek.
Na, o mes, po 1960-ųjų gi
musi karta? Gimėm tokiu me
tu, kada „išvykos" į Sibirą j a u
buvo pasibaigusios; mes tokių
nuotykių nepatyrėm. Mūsų
laukė kitas likimas. Nuo pat
vaikystės, nuo vaikų darželio,
vos nuo žemės atsiplėšę, bu
vom raudonais mokslais šeria
mi ir girdomi. Į mažas mūsų.
galveles komunizmo tiesas
kimšo. Spaliukai, pionieriai,
komjaunuoliai... I bažnyčią —
ne, apie laisvę — ne, apie kitą,
ne sovietinę, Lietuvą — šiukš
tu, ne. Taip rūpestingai val
džios auginami, gerais siste
mos kareivėliais turėjom tap
ti. Deja. Nežinau, kuriuo metu
ir kaip įgavom tiems vienos
spalvos mokslams imunitetą,
ir nuo tada tos šviesaus ryto
j a u s „tiesos" nubėgdavo nuo
mūsų, kaip nuo žąsies vanduo.

.•i

Be to, kažkaip be
šventė neįvyks — chorų visai
sumažėjo. Repertuaras galėtų aiškinimų, visi (ir vyresnieji,
būti pasiskirstytas stipres ir mes, tuometinis jaunimas)
niems ir silpnesniems. Mintis išmokom ir įsisavinom gyveni
įdomi. Reikia kalbėtis, sako Darius. mo taisykles.
Ligija T a u t k u v i e n ė
(Nukelta į 5 psl.)
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Šią nuotrauką ii 1948 m. Hanau stovyklos atsiuntė A. Vaidus (.Likimai"), kviesdamas parašyti jam adresu:
avaiciusGaol com I e. ii kairės: Vyt Bartkus, Zsn. MilŲonavieius (Milunas), Viktoras Kučiauskas (Kučas), Drau
gelis, Pr. Černiauskas. II e. Kepalas, Kaributas, Vaclovas? Palubinskas, Sifcikis, A. Vaičius, Valantiejus, J. Šar
ka, Alg Damijonaitis. Gal kas atpažins neįvardintua, gal kas parašys...
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LIETUVA. AMERIKA. AŠ.
Kiekvienas sutiktas žmogus,
kurį pakalbini, atsiveria tarsi
naujas puslapis dar neskaity
tos gyvenimo knygos. Juo dau
giau sutinki žmonių, tuo dau
giau sutinki įvairiaspalvių li
kimų — vienaip panašių ir ki
taip skirtingų.
Gyvenimo blaškyti aukštyn
ir žemyn, paragavę saldaus ir
rūgštaus kąsnio. Kaune susiti
ko du žmones. Susitiko, matyt
tam,
kad
nebeišsiskirtų.
Jiems buvo palankus ir Liki
mas — abiems atskirai pame
tėjo išbandymų dovanėlę —
abu laimėjo po r žalią kortelę".
Įdomiausia tai, kad net vie
nuolika draugų kartu pildė,
siuntė, vildamiesi — o gal?!
Laimėjo tik jiedu. Po to ir vėl,
tik per plauką, gavo patvirti
nimą, jog gali įvažiuoti. Mat,
moteriškei, vykstančiai į JAV,
buvo įdavę ir savo dokumen
tus — išsiųsti iš vietos grei
čiau ir patikimiau pasieks rei
kiamą įstaigą... Atsitiktinumo
dėka, dabar geras Rakitų
draugas. Algis Krištolaitis, pa
matė pas tą moteriškę neiš
siųstus dokumentus ir pats
paskutiniu momentu juos iš
siuntė Kas žino, kodėl mo
terėlė delsė, kodėl veik tris
mėnesius gulėjo numestas vo
kas. Tiek jau to. Beje. Lietu
voje atsirado ir gundytojų —
kiekvienam atskirai siūlė už
sidirbti pinigų — reikėjo tik
susituokti su kitu žmogumi ir
po dešimt tūkstančių „žaliųjų"
jau šlamėtų abiejų kišenėse...
Toliau įvykiai klostytųsi labai
banaliai — atvykus į JAV, apsiforminus „žalias" kortas —
skyrybos. Pinigai — mums,
kortelės jums ir „good by"! Ne,
ne! Nė vienas nė nemirkte
lėjęs atsisakė — buvo svar
biau patiems sutvirtinti kele
rių metų draugystę vedybi
niais ryšiais ir kartu pasinerti
į naują, nežinomą gyvenimą
JAV.
Kaip jau mums visiems
įprasta, atvykę svetimon ša
lin, pirmiausia glaudžiamės
prie savų tautiečių. Taip Aldo
na ir Gintautas Rakitos, atvy
kę Čikagon, ieškojo darbo, pa
stogės, gal ir draugų, tarp sa
vų, tarp lietuvių. Lemonte,
PLC kur teko juos pirmą kar
tą susitikti, gavo darbą — va
lyti centrą. Lyg ir stengėsi,
kad niekas neturėtų jokių
priekaištų. Anksčiau už juos
atvykęs lietuvaitis, tiesioginis
judviejų viršininkas, perspėjo
— Jokių pokalbių su dypais!"
Labai neėmė j širdį ir aktyvio
ji bei šnekioji Aldona gana
greitai susirado draugų tarp
anksčiau ir neseniai atvyku
sių žmonių.
— Kartą, — pasakoja Aldo
na, — nuėjome į centro susi
rinkimą. Buvo smalsu, kuo
žmonės domisi, kuo gyvena.
Aš esu mėgėja padainuoti, pa
bendrauti. Neilgai trukus at
skubėjo „viršininkas" ir pačiu
grubiausiu būdu išgrūdo mus
iš salės — žinokite savo vietą,
esate valytojai ir susirinki
muose sėdėti jums nepriklau
so!" Aldona tiesiog nustėro —
net ir Lietuvoje niekas su j a
taip nepagarbiai nebuvo pa
sielgęs. O Čia, kaip ponas su
vergais! Vėliau pasitikslino —
ar tikrai neturėjo teisės daly
vauti susirinkime. Pasirodo,
kad netgi priklausė... Abu dir
bo, negailėdami savęs — valė,
švarino, kartais net po kelis
kartus per dieną, kad ir tą
patį ilgą, ilga koridorių. Susi
laukdavo naujų „virSininko"
priekaištų — nereikia persis
tengti. Gintautas daug širdies
įdėjo, tvarkydamas centro ža
lią veją. Ypač daug prisidėjo
prie A. Mozoliausko paminklo
JPartizano motina" pastatymo

ir aplinkos sutvarkymo. Na, o
po kiek laiko atsitiko dar vie
nas įvykis, paskatinęs palikti
Lemontą. Aldonai skubiai iš
vykus Lietuvon — reikėjo su
sitvarkyti dantis (visi žinome,
kiek pigiau jų taisymas kai
nuoja Lietuvoje!), Gintauto
nervai neatlaikė „viršininko"
ujimo, žeminimo — ėmė ir už
gėrė. Vieną dieną neišėjo dar
ban — tepasikaria!
Po kiek laiko jiedu išsikėlė
gyventi šiauriau. Ten — ma
žiau lietuvių, mažiau nereika
lingo dėmesio. Darbas labai
neblogas — abu prižiūri didelę
sodybą, sodą. Šeimininkai ma
žai būna namie, tai daugiau
sia bendraujantys su šeimi
ninkų numylėtiniais — šu
nimis. Sako, kad jie puikiau
siai supranta žmones, tik kal
bėti negali. Jei galėtų, tai tiek
pripasakotų, kad ir laiko iš
klausyti nepakaktų.
Gintautas gimęs ir užaugęs
Kaune, baigęs maisto pramo
nės technikumą, išvyko dirbti
į Nidą. Dirbo žuvies perdirbi
mo įmonėje. Jo darbo karjera
— nuo meistro iki profsąjun
gos pirmininko. Skyrybos su
žmona sugrąžino atgal j Kau
ną. Tuo tarpu Aldona, baigusi
technologinį technikumą, įgi
jusi ekonomisto specialybę, vi
są laiką dirbo Kaune. Kai abu
susitiko Kaune, pradžioje ban
dė bendradarbiauti, bandė su
sikurti verslą. Tačiau tais lais
vėjimo metais, norint daryti
„bizniuką", kaip sako Gintau
tas — reikėjo didelių pinigų,
trūko investicijų. Jie, papras
čiausiai, jų neturėjo.
Amerika gal mums, gal ir
ne. J a u nebe pirma jaunystė,
jau nebepasispardysi. Dar kal
bos barjeras daro savo. Darbų
gali susirasti geresnių ar ma
žiau apmokamų. Bet ir čia jie
nesiskundžia — gerai kaip
yra. Blogai, kai neturi sveika
tos draudimo. Paantrinu, —
taip taip, pats baisiausias da
lykas susirgti. Ypač jei neturi
draudimų. Aldona sakosi, kad
nors ir blogai kai neturima
draudimų, bet mes nebijome
susirgti!
— Na, na, kodėl tokie drą
sūs, kaip ereliai! Nebijote su
sirgti?!
— Paprastai. Jei nėra kokia
piktybiška ar labai įsisenėjusi
liga, tai mes patys ją išsigydome.
Nusišypsojau sau — dar
vieni liaudies daktarai! Tokia
dabar mada.
— Matai, žmogaus sveikata
labai daug priklauso ir nuo
maisto. Jam pagaminti mes
vartojame tokius indus, ku
riuose nedingsta vitaminai, iš
silaiko visos gerosios mais
tinės savybės.
Nenukenčia
skrandis, kepenys ir t.t. Val
gydamas tokį sveikai, šviežiai
pagamintą maistą, žmogus
išsaugo savo sveikatą, prailgi
na gyvenimą. Žinoma, jei ne
turi kokios paveldėtos ligos ar
neatsitinka kokia nelaimė —
nukrenti, susilaužai
kojas,
rankas ir t.t. Ar kokia auto
avarija.„, — įsiterpia Gintau
tas.
— Na, taip, žinoma — visais
laikais žmonės ieškojo jau
nyste* "eleksyro, ieškojo būdų
kaip prailginti gyvenimą. Na,
o j ū s ėmėte ir suradote. Ame
rikoje!
— Ne, ne mes suradome. Ir
ne Amerikoje. Dar bodami
Lietuvoje, sužinojome apie to
kią firmą „Zepter", kuri iŠ me
dicininiams įrankiams skirto
aukščiausios rūšies plieno pir
moji pasaulyje pradėjo gamin
ti indus sveikam maistui. Ši
firma
yra įsikūrusi Švei
carijoje. Visa Europa jau se
niai seniai žino apie tokius

Aldona ir Gintautas Rakitos.
puodus, keptuves. Aš pati apie
dvejus metus dirbau šios fir
mos Kauno skyriuje. Tokius
virimo, kepimo indus jau Lie
tuvoje buvome įsigiję. Neatsivežėme — negi tempsi už
vandenyno virtuvinius puo
dus!
— O būtų buvę neprošal —
šypsosi pro ūsą Gintautas.
— Pradėjome ir čia domėtis,
po truputį ėmėme bendradar
biauti su šiaurinėje Čikagos
miesto dalyje įsikūrusia Rusi
jos žydų firma. Žinai, rusiškai
susikalbame be problemų, o
anglų kalbą tik čia pradėjome
mokytis. Tai dar vienas mūsų
darbas po darbo. Tai prisidu
riame ir dolerį kitą, — kalba
Aldona. Tačiau svarbiausia,
kad, pripažinę tuos puodus,
norime ir kitiems padėti. No
rime, kad žmonės nustotų ga
dinti savo skrandžius, kitus
organus, gamindami maistą
pigiuose puoduose, pigiose
keptuvėse. Jūs net nežinote,
kiek mikrodalelių iš šių indų
pasilieka kūne ir po truputį
trumpina jūsų gyvenimą!
— Štai pavyzdžiui, nuvežė
me dr. J. Adomavičiui (toks
geras žmogus!), net buvome
linkę jam padovanoti keletą
puodų. Jis, aišku, žinojo, kokie
m e s esame turtuoliai ir ne
norėjo priimti kaip dovanos, o
ėmė ir įsigijo. Gali dabar dar
sveikiau maitintis, — pritaria
žmonai Gintautas.

Susidomiu ir aš tais stebuk
lingais „Zepter" puodais. Pasi
rodo, JAV ilgai nenorėjo įsi
leisti šios firmos gaminių, ku
rių gamybos paslaptys stro
piai saugojamos. Aldona sako,
kad dažnai matanti per TV
programas demonstruojamus
panašaus efekto puodus, kep
tuves, bet tai nėra tas pats, ką
gamina pasaulinį garsą pel
niusi „Zepter" firma.
Svarbiausias dalykas arba
tų puodų pagrindinė vertė yra
ta, kad jie turi termoakumuliuojantj dugną, kuris suteikia
galimybę virti be vandens ir
kepti be riebalų. O daugia
sluoksnio indo konstrukcija iš
lengvų metalų įgalina indą to
lygiai ir greitai kaupti bei
skleisti energiją. Ypatingos
konstrukcijos dėka puodo ran
kenėlės išlieka šaltos, o mais
tas neprilimpa prie dugno ar
sienelių. Kiekviena šeiminin
kė džiaugiasi kai puodų valy
mas yra žymiai paprastesnis!
Bet pats svarbiausias šių puo
dų privalumas, yra tas, kad
žemesnėje temperatūroje ver
damas ar kepamas savo sul
tyse produktas, išlaiko ląste
lieną ir iki 70 proc vitaminus.
Tokiu būdu sveikai pagamin
tas maistas neužteršią žar
nyno, kraujagyslių.
— Ar patenkinti gyvenimu,
darbu Amerikoje?
Abu vienu balsu tvirtina:
„Ar daug žmogui reikia? Šian
dien mes turime pastovius
darbus ir neturime Lietuvos
žmones kankinančios proble
mos — o kas rytoj?! Užsidir
bame, galime padėti artimie
siems Lietuvoje, kai kurie iš
jų sunkiai serga... Čia svajo
jame įsigyti gyvenamąjį būstą.
Planų gal ir turime daugiau,
ne viską galima įgyvendinti
iškart. Treji metai Amerikoje
ir mes sakome — dėkui Die
vui, gyvename neblogai, svar
biausiai, ramiai!" Na, o jei kas
|Busidomėjo indais skambin
kite Aldonai tel. (847) 9450656.

DAR VIS APIE BAIMĘ
Atkelta iš 4 psl
Anekdotus ga
lėjai sakyti ir apsikeisti kai
kuriomis nuomonėmis, bet,
pavyzdžiui, trispalvę iškelti ar
Gedimino stulpus nupiešti —
no. Saugumo geriau buvo ne
erzinti, nes jėgos buvo nely
gios, ir, peržengęs ribas (kas
buvo
neprotinga),
galėjai
skaudžiai nukentėti. Žmonės
nebuvo kvaili
— jie
su
prato komunizmo idėjų vertę.
Baimės nebuvo; buvo protin
gas laikymasis tuometinių gy
venimo taisyklių.
Prisiminkime prasidėjus Gorba
čiovo pertvarkai Lietuva išėjo
į gatves. Ar mūsų tada ne
gąsdino? Išeivijai
šiandien
sunku patikėti, kad Lietuvoje
gyvenimas buo kitoks, nei jie
jį „mate" ar „patyrė". Čia,
aišku neį,.. pasakyti „nusi
imkite savo baimės akinius";

ne taip paprasta juos nusiim
ti, net jei norėtų. Tačiau
džiaugiuosi, gavusi progos pa
mąstyti baimės — ne tik Lie
tuvoje — tema.
Rėdą Gražulis
• Ne kartą ir ne du teko
girdėti istorijas apie Maskvos
muitinę ir tuos griežtus,
šiurkščius, užsienio svečiui
siaubą varančius, sovietinius
pasieniečius. Aš ir galvoju,
kodėl taip buvo, kodėl Mask
vos muitinė buvo tokia — to
kia nežmoniška? Pagalvojusi,
j tą klausimą surandu tik vie
ną atsakymą: jie (ir pasienie
čiai, ir visa sovietinė sistema),
kaip nežinia ko, bijojo užsie
niečių. Žmogus iš užsienio, iš
laisvos šalies jiems buvo kaž
kas didelio, svarbaus, nežino
mo ir neprognozuojamo. Toks
iš užsienio galėjo nežinia kaip
pasielgti: galėjo tautinę mal

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 7 d., penktadienis
į
daknygę ar tikros istorijos
knygą tarp drabužių paslėpęs
įvežti, tiesos žodį iš laisvojo
M U M S NELEMTA SVETUR TĖVYNĘ SURASTI
pasaulio atgabenti ir jį tos tie
Skaitant Svajos Giedrimai- taip skaudžiai liūdna šioje
sos ištroškusiems tautiečiams
tės
„Vasarą", man prisiminė perteklių ir laisvių, bet vis
paskleisti. Žmogus iš laisvojo
šis
Vlado
Šlaito eilėraštis. Iš- tiek svetimoje šalyje.
pasaulio buvo potencialus di
Taip, Svaja, mums nelemta
sikirpau
jį
seniai seniai...
versantas. Tad reikėjo su juo
svetur
tėvynę surasti. Ji liko
labai griežtai. Ir kadangi pa
Mano rankų apdailintas, lai ir liks ten
„Kur Nemunas
tys pasieniečiai tokio neprog ko nuspalvintas, tarytum ko
banguoja...*'
. ._
nozuojamo laisvo piliečio bijo kiu talismanu virtęs, man pa
One
Adomaitiene
jo, vienintelis būdas nuo tos deda suvokti, kodėl kartais
Sunnv Hills, FL
paniškos baimės
apsiginti
jiems buvo — gąsdinti tą už
Vladas
Siuitas
sienio pilietį („geriausia gyny
ba — puolimas"). Ir gąsdino:
NEPAKELIAMA
BAUSME
jo lagaminus vertė, grubiai
elgėsi, šautuvus atkišę laikė, o
Jeigu jūs norit nubausti žmogų sunkiau,
kai pastebėdavo, kad tas dar
nei gali žmogiška širdis pakeiti,
ne visiškai išbalęs ir rankos
jūs jo nešaudykit, jūs jo nekarkit.
dar nepakankamai dreba, vi
jūs jo nebauskit iki gyvos galuos kalėjimu.
sai pasimesdavo ir iš tos nevil
ties, tam, kad save padrąsin
Jūs jį ištremkit svetiman kraštan;
tų, imdavo ir tą nepaklusnų,
jo tėviškę paverskit krūva pelenų
nepakankamai drebantį už
ir rašalu raudonu lygumas žalias užliekit.
sienio pilietį suareštuodavo.
Kad žinotų, kokia stipri ir ga
Jūs jį ištremkit svetiman
kraštan,
linga ta sovietų valstybė ir
ir tūkstančiai aštrių, kaip peilis, svetimų akių jįį šaudys.
kad jos taip lengvai nepaimsi.
kas dieną medžiai svetimi jį kars, ir svetimi namai
Mes, sovietijoje gyvenę, jau
ir svetimas gyvenimas bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!
buvome pripratę prie visokių
vaidinimų (tiesa, ginklais mū
Jeigu jūs norite nubausti žmogų.
sų panosėje po 1960-ųjų jau
jūs jį ištremkit svetiman kraštan
nesišvaistė). \ visus tuos vai
ir leiskit kasdien jam slankiot svetimų namų šešėly,
dinimus (rinkimus, paradus,
kol jo širdis išdžius, kol paskutinis kraujas gyslose išdžius, j
komjaunimo kuopelių susirin
kol iš žmogaus paliks tik buvusio žmogaus šešėlis.
kimus ir t.t.) mes ir žiūrėjom,
kaip į vaidinimus, kuriuose
Jeigu jūs norit nukankinti žmogų,
tačiau privalu atbūti.
jūs jį ištremkit svetima:, kraštan.
Niekas, nebent koks visiš
kas našlaitis ir nepritapėlis
kvailelis, neturintis, kas jį pa
protintų, į tuos vaidinimus
TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ TALENTŲ
rimtai nežiūrėjo. Bet kas ga
lėjo paprotinti pirmąkart sie
FESTIVALIS „KAUNAS — 2001"
ną kertantį užsienio pilietį?
Neseniai gavau iš buvusios choreografiniai
kolektyvai
Todėl ir drebėjo, ir raminan
moksladraugės
Olgos Sveti- (tautiniai ir estradiniai šo
čiuosius rijo, ir alpo muitinėse
tie laisvo pasaulio piliečiai. Ir kienės laišką-kvietimą daly kiai).
Kaune
rengiamame
Amžius. Dalyviai skirstomi
iki šiol savo baisiais prisimini vauti
tarptautiniame
jaunųjų
talen j tris amžiaus grupes: I — iki
mais iš sovietinių muitinių
dalijasi. Ir sako mums, sovieti tų festivalyje, bei nuostatus, 10 metų; II — 11-15 metų; III
joje užaugusiems: ak, kokiame kuriuos mums siunčia Kauno — 16-18 metų.
Norintys dalyvauti, privalo
baisiame pasaulyje gyvenote, Vaikų ir moksleivių laisvalai
ak, kaip jūs ten jus drebėjote kio rūmų direktorė. A.'at, kau iki 2001 metų spalio 1 d. iš
ir kokie užguiti buvote. Ak, niečiai, sužinoję, kad JAV siųsti org. komitetui:
LB Kultūros taryba kartu su
ak!..
— anketą-paraišką, kurioje
Meno
mokyklėle surengė I būtų patvirtinamas dalyvių
Ar kas kada paprotins tą
JAV jaunųjų atlikėjų festivalį amžius;
užsienio pilietį?
— nuotrauką 4'x6' (arba
R o m a V i l u t i e n ė , IL (smagu, kad „Drauge" skelbia
mi kultūriniai renginiai su 10x15 cm) dydžio, atspindin
• N e ž i n a u , k o k i o a m ž i a u s laukia atgarsio ne tik išeivi čią kolektyvo ar pavienio daly
Roma Vilutienė, bet kai ji tei joje, bet ir Lietuvoje!), nutarė vio sceninį įvaizdį;
gia, jog „nuo 1960 metų gink pakviesti ir jaunuosius tautie
— vokalistams — 2 fonogra
lais panosėje nesišvaistė" (su čius, gyvenančius svetur. Fes mas minidisk, CD ar audio ka
prask — sovietai ar rusai), no tivalis rengiamas š.m. lap setę;
risi
paprieštarauti.
SSSR kričio 22-26 d. Spausdiname
— choreografiniams kolekty- '
1989-1991 metais rusų kalba pagrindinius reikalavimus no vams — vaizdajuostę
su
leidžiamoje spaudoje, ypač rintiesiems dalyvauti. O gal dviem choreografinėmis kom
„Literaturnaja gazeta" pasiro kas ims ir susigundys?!
pozicijomis.
dė ne vienas straipsnis, kad
T i k s l a s . Populiarinti ir pa
Komisija atrinks pagal pa
apie 1963 metus, o gal metais remti vaikų bei jaunimo muzi gal pateiktas paraiškas ir iš
kitais anksčiau, Ukrainoje, kos vystymąsi, talentingų at siųs oficialius festivalio kvieti
Rusijoje buvo susidorojama su likėjų paiešką, supažindinti mus.
žmonių bruzdėjimais. Apie dalyvius su Europos valstybių
Jei kas susidomėjote, plates
aukštų karininkų korupciją dainomis ir šokiais, o taipogi nę informaciją, anketą galite
sovietinėje armijoje buvo rašo užmegzti artimus draugiškus gauti per Meno mokyklėlę, pa
ma garsiajame str. „Lev prig- ryšius tarp atlikėjų, pedagogų, siskambinę tel. (630) 624nul", po to pasirodė buvusio prodiuserių ir šalių — daly 1247.
sovietinio žvalgo, pabėgusio, vių.
berods Anglijon, „Voratinklis"
S ą l y g o s . Dalyviai: daininin
ir t.t. Apie Černobylio atomi kai — solistai; vokalinės gru
nės elektrinės reaktorių pro pės (ne daugiau 12 dalyvių);
jektuotojus ir SSSR Mokslų
akademijoje vyravusią korup kimuose irgi būdavo visko —
ciją ir t.t.
nuo elgesio svarstymo iki siū
Iš tų rašinių ir sužinojome, lymų „išmesti iš komjaunimo".
Rostove prie Dono įvyko žmo Bet niekas atvirai nesišaipė.
nių bruzdėjimai — trūko duo Besimokydama vidurinės mo
nos, pieno produktų, mėsos. kyklos paskutinėje klasėje,
Vieną tokį bruzdėjimą ar net kartą suorganizavau „nusiim
streiką numalšino sovietiniai ti" nuo paskutinių dviejų pa
kareiviai su tankais prieša mokų ir nueiti pirmadienį į
kyje. Taip sakant, tankais per naujausią kiną. Kilo baisus
važiavo žmones. Kad kitur ne triukšmas.
Kvietė
tėvus,
bruzdėtų. Kinijoje tankais per svarstė komjaunimo komite
važiavo trimis
dešimtimis tas, siūlė sumažinti elgesio
metų vėliau. Sovietus tada pažymį. Dėkui klasės drau
nuo pasaulio žmonių pasmer gams, kurie iki galo tvirtino
kimo išgelbėjo „geležinė už neprisimenantys, kas pirmas
danga", apsaugojusi informa pasiūlė, kas organizavo... jei
cijos nutekėjimą.
būtų sumažinę elgesį — nebū
Apie komjaunimo susirinki čiau galėjusi įstoti į aukštąją
mus. Mano komjaunuoliškais mokyklą.
laikais buvo pakankamai ne
Buvo skelbiama, kad kom
maža ideologizuotų, arba to jaunimas — nepartinė organi
kius vaidinančių, komjaunuo zacija. Matyt, kad kuo dau
lių. Ypač tarpe tų, kurie atvy giau įstotų jaunų žmonių į ją.
ko mokytis į miestą i i kaimo. Mokykloje komjaunuoliai (ma
Buvo ir tokių, kurie vos per no laikotarpiu) daugiausia or
dvidešimt dvejus persiritę lįs ganizuodavome turistinius žy
Pirmojo JAV jaunųjų iitlikeju
davo į „šlovingąsias komunis gius, knygos ar spektaklio ap
tivalio dalyve Žiži Baijdady
tų eiles". Komjaunimo susirin- tarimus.
(Bus daugiau) laimėtu Padėkos raMu
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mas. Politinėje, ekonominėje
Lisabonoje ir socialinėje srityse integra
vyko labai entuziastingos ES cija vyksta. Kai kas mano, kad
viršūnių, ministrų komisijos ji vyksta per lėtai. Numato
posėdis ir energijos bei oro su ma, kad kai kurios iš mažų
sisiekimo srityje
padaryta valstybių integruosis greičiau.
svarbių nutarimų. Bet, norint Iš jų numatoma sudaryti
juos įvykdyti, Prancūzijoje avangardinę grupę ir jų integ
susidurta su monopoline sis raciją dar paskatinti ir pa
tema, Ispanijoje — su neiš remti. Apie kultūrinę ir tau
spręsta Gibraltaro (tarp Bri tinę integraciją
tuo tarpu
tanijos ir Ispanijos) problema. dar nekalbama, bet ji be abe
Ir energijos, ir oro susisiekimo jo bus.
problemos lieka dar nevyk
Svarstant ES narių sąra
domos. Dėl jų šįmet tokiame šą, kelia problemų Turkija ir
pačiame susirinkime Stock- Vatikanas. Turkijos dalis Eu
holme tik apgailestauta, pa ropoje, dalis — Azijoje. Turki
reikštas noras grįžti prie Li joje dalis gyventojų yra tur
sabonos entuziazmo ir nuta kai — kurdai ir dar kitokie.
rimų. Šįmet Stockholme ES Nicoje Turkija dalyvavo kaip
komisija kažkodėl ne tiek stebėtoja. Dabar jau yra pa
kalbėjo apie ES reikalus, kiek davusi prašymą stoti. Vati
apie Rusiją, Šiaurės Korėją ir kanas yra labai maža vals
Balkanus. Matyt, turi įtakos tybė ir jo intencijos ES narys
pablogėjusi ekonomika ir gy tės atžvilgiu nėra žinomos.
vulių ligos Europoje.
Ruošiantis ES praplėsti, ta
Europos Sąjungos organiza riantis ir rengiant kandida
vimas, lėčiau negu manyta, tes į ES, įvyko įdomus daly
vyksta. Briuselyje sudarytos kas. Airija į ES įstojo ir jau
komisijos dirba. Jos yra pa gavo gerokos pagalbos. Airių
rengusios kai kuriuos įstaty gyvenimas gerokai pagerėjo.
mus ar reikalavimus. Visa tai Numatant į ES priimti Rytų
yra suskirstyta į 31 skyrių neturtingas valstybes, ir joms
arba grupių. Į kiekvieną sky bus reikalinga pagalba. Mano
rių įeina įvairių taisyklių ma, kad gavusioms valsty
ar reikalavimų. Kai kurie bėms: Airijai, Graikijai, Itali
skyriai apima labai svarbius jai, Ispanijai pagalba suma
klausimus ar problemas, kiti žės. Airija memorandumo bū
— mažiau svarbius dalykus du pasisakė prieš naujų na
ir yra mažesni. Visus tuos 31 rių į ES priėmimą. Kaip šita
skyrių vadinkim taisyklėm problema toliau vystysis ir
arba reguliaminu, kuriame kaip ji bus išspręsta, tuo tar
surašyti visi reikalavimai, pu neaišku.
kuriuos turi atlikti ar ati
Lietuvoje apie jungimąsi į
tikti visos Europos valstybės, ES kalba ir rūpinasi tik val
norinčios įstoti \ ES, t.y., kan džios organai. Tauta, visuo
didatės.
Kandidatuojančių menė, intelektualai mažai tuo
valstybių atstovai diskutuoja klausimu žino ir jo nesvars
ir tariasi su ES atitinkamo to. O stojimo į ES problema
mis komisijomis ir pasirašo turi būti labai rimtai išstudi
susitarimus. Lenkija, Čekija, juota. Mums su vienu profeso
Vengrija, Estija, Slovėnija ir riumi nagrinėjant visus ši
Cyprus tuos reguliamino sky tuos klausimus, jis pareiškė:
rius svarsto ir diskutuoja nuo „Labai galimas dalykas, kad
1997 metų. Antra valstybių po 200 metų nebebus nė vieno
grupė: Latvija, Lietuva, Mal lietuviškai kalbančio". Aš šito
ta, Slovakija, Bulgarija ir Ru jo pasakymo negaliu užmirš
munija tuos skyrius svarsto ti. Su stojimo į ES problema
ir diskutuoja nuo 1999 metų.
turėtų būti smulkiai ir tiks
Kandidatuojančių valstybių liai supažindinta visa lietuvių
atstovai su ES pareigūnais tauta. Į svarstymą ir diskusi
tuos reguliamimo
skyrius jas turėtų įsijungti mūsų in
svarsto ir dėl jų sutaria. Pasi telektualai, mokslininkai, uni
taiko
sunkiau
svarstomų versitetai. Stoti į ES ar atsi
klausimų ar problemų. Tuo sakyti stoti, sprendimą turėtų
met vieni arba kiti paprašo padaryti ne vien valdžios or
„pereinamojo laikotarpio" ar ganai, bet visa lietuvių tau
ba „moratoriumo". Pvz., An t a — memorandumu.
Svarstymui ir diskusijoms
trojo pasaulinio karo metu ir
po jo Lenkijos ir Vokietijos sie laiko dar turime. Dabar vy
nos bei gyventojai tose sri riausybė rūpinasi tik, kaip į
tyse žymiai pasikeitė. Buvusi ES patekti, kaip patenkinti
vokiečių upė Oderis dabar jos reikalavimus. Lietuvos vy
tapo siena tarp Lenkijos ir Vo riausybė turėtų rūpintis, kaip
kietijos. Žemė Vokietijoje yra paruošti tautą kultūriškai,
10 kartų brangesnė negu že morališkai ir ekonomiškai. Ką
mė kitoje pusėje Oderio upės, įeidami į ES įsinešime, tai
Lenkijoje. ES bus vienas pini turėsime. Bet ko panorėsime
gas ir laisvas žmogaus bei turėti jau būdami ES nariu,
kapitalo judėjimas. Kiekvie turėsime prašyti ar reikalauti.
nas ES pilietis galės apsigy Ar tie reikalavimai ar prašy
venti ir nusipirkti nekilnoja mai bus patenkinti tos keis
mą turtą, namus, žemę — tos „daugumos", kyla klausi
kada tik nori ir kur nori. Len mas. Lietuva, įstodama į ES,
kija, svarstydama atitinka nustos daugiau ar mažiau sa
mą reguliamino skyrių, papra varankiškumo. Lietuvos 7
šė, kad jai būtų leista 18 balsų grupelė Europos par
metų svetimtaučiams žemės lamente, turinčiame 345 bal
neparduoti. Čekija ir Vengri sus, kažkokio originalumo ne
ja tokios teisės paprašė 10- galės parodyti.
čiai metų. Matyt, turi planų
Europos Sąjungos kūrimas
ir nori nuo tokių pirkėjų in nevyksta sklandžiai. Atsira
vazijos apsisaugoti.
do nemažai nesutarimų ir
Pasitarimai ir svarstymai kai kurie nutarimai nėra
vyksta iš lėto Susitarimuose įvykdyti ir nėra vykdomi. Ne
toliausiai
yra pažengusios sutarimai, ekonominiai sun
Cyprus, Estija ir Čekija. Jos kumai, gyvulių ligos, Europos
jau yra sutarusios dėl 18 tų Sąjungos kūrimąsi pasunkino
reguliamino skyrių. Labiau ir jį pailgins. Klausimų ir
siai atsilikusi yra Rumunija. problemų daugybė, ir jų čia
Dabar jau manoma, kad kan visų suminėti neįmanoma.
didačių susitarimai su ES iki
Kandidatės į Europos Są
2004 m. nebus baigti.
jungą buvo ir yra Europos
Integracijos terminas daž valstybės. Jos kurį laiką bu
nai naudojamas ir pabrėžia vo okupuotos ir iš savaran-
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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

kiškų valstybių sąrašo buvo
išbrauktos. Bet dabar jos yra
vėl nepriklausomos valstybes.
Nėra aišku, kodėl Europos
valstybės nėra įjungiamos į
Europos Sąjungos aktyvų or
ganizavimą ir laikomos tik
kandidatėmis ir bus priimtos
tik vėliau. Europos Sąjunga
būtų įvairiais atžvilgiais stip
resnė, jeigu dabartinės kandi
datės būtų įjungtos į aktyvų
jos organizavimą. Gal dar ne
vėlu tokį norą pareikšti.
Kalbant apie Europos orga
nizavimą, tuom tarpu kalba
ma tik apie Rytų ir Vakarų
Europą. Ar ne laikas prisimin
ti istoriją? Juk buvo ir Centri
nė Europa. Tai Lietuvos vals
tybė nuo Baltijos iki Juodųjų
jūrų ir vėliau — Lenkijos —
Lietuvos karalija. Dabar tarp
atskirų Rytų ir Vakarų kul
tūrų zonų Harvardo universi
teto profesorius politologas
Samuel Huntington randa at
skirą kultūros zoną, kurią jis
pavadino „Velvet culture zone". Rytams ir Vakarams
Lietuvos — Lenkijos karaliją
pasidalinus. Centrinė Europa
ir „Velvet culture zone" buvo
užmiršta. Buvo tik Rytų ir
Vakarų blokai, karalijos —
monarchijos ar imperijos. Sia
me šimtmetyje vėl viskas su
byrėjo, keitėsi ir keičiasi.
Buvęs Lietuvos prezidentas
A. Brazauskas, baigdamas sa
vo kadenciją, Vilniuje sušaukė
Centrinės Europos valstybių
vadų pasitarimą. Tai buvo ža
vėtinas aktas. Deja, kurį lai
ką jis nebuvo tęsiamas. Da
bar vėl mes girdime apie Vil
niaus dešimtuką, kurį sudaro
Centrinės Europos ministrai
pirmininkai. Tai labai svei
kintinas reiškinys. Iš R. Pakso, Lietuvos ministro pirmi
ninko, pareiškimų atrodė, kad
tas Vilniaus dešimtukas bus
pastovus ir linkėtina, kad jis
stiprėtų, tvirtėtų ir sudarytų
Centrinės Europos valstybių
junginį. To junginio intencijos
galėtų būti labai įvairios. Jis
galėtų būti ES dalis, o gal
galėtų būti ir visai atskiras,
panašus į ES.
Atsiradus Centrinės Euro
pos valstybių vienokiam ar
kitokiam junginiui, sušvelnėtų santykiai tarp Rytų ir Va
karų valstybių. Vilniaus de
šimtuko
valstybės
turėtų
jaustis ne tik kandidatėmis į
NATO. Jos turėtų turėti dau
giau pareigų ir įgyvendinti
daugiau idėjų. Prezidento G.
Bush laiškas tam dešimtukui
parodo diplomatinės veiklos
aktyvumą, gyvumą ir Europos
persitvarkymo reikšme pasau
lyjeDabar A. Brazauskas yra
Lietuvos vyriausybės prieša
kyje. Reikia tikėtis, kad jis
įsijungs į Vilniaus dešimtuką,
ir gal atsiras kas nors nauja.
NATO situacija taip pat
neaiški. Sovietai Rusijos Są
jungai subyrėjus ir po karo
su Serbija NATO padėtis pasi
daro kitokia. Taip pat daug

G. Ž i l i n s k o I Elta) nuotrauka.

ma į kitas valstybes, okupuo
jama. Dabar mes patys nori
me įsijungti į valstybių blo
ką, įstoti į Europos Sąjungą
savo noru. Kai ką laimėsime,
kai ką prarasime. Įstoję į ES
tuojau susidursime su daly
kais, prieš kuriuos šimtmečius
kovojome ir džiaugiamės ne
pralaimėję. Tai tautiškumas,
kalba, tautinė kultūra, religi
ja, tautinės tradicijos ir kiti
tos srities dalykai. Juos la
bai gražiai iškelia Vytautas
Volertas
savo
straipsnyje
„Šiaip ir taip" žurnale „Į Lais
vę" Nr. 132 (169), 2001. Deja,
jis nieko nesiūlo, kapituliuo
ja, ar gal geriau pasakyti, kad
jis visas problemas sprendžia
pasyviai. Man atrodo, kad lie
tuvių tauta į šias problemas
ir jų sprendimą turi įsijungti
aktyviai. Universitetuose yra
nemažai mokslininkų, intelek
tualų ir inteligentų. Visų jų
uždavinys įsijungti į šitų
problemų sprendimą, svars
tymą ir paruošti tautą pasi
sakymui. Jei tauta pasisakys
teigiamai.t. y. įstoti į ES, tuo
met intelektualų ir inteligen
tų uždavinys bus paruošti lie
tuvių tautą gyvenimui tame
valstybių ir tautų bloke. Lie
tuvos valdžios uždavinys yra
visa tai paskatinti ir sudaryti
sąlygas problemų sprendimui.
Stojimą ar atsisakymą stoti
į ES turį nuspręsti ne valdžia
į j u n g i a - ar partijos, bet tauta. Pabaiga

neaiškumų įneša ES, nes dar
neaišku, kaip ji organizuos
savo saugumą, t.y., karines
pajėgas.
JAV prezidento G. Bush ke
lionė į Europą šitų problemų
neišsprendė. Anksčiau skirtu
mas tarp ES. NATO ir JAV
buvo jaučiamas ir žinomas,
bet apie tai nedaug kalbama.
ES NATO vadovams ir G.
Bush susitikus, skirtumai iš
ryškėja, apie juos kalbama.
Nuo jų neatsisakyta, bet
sprendimas paliktas ateičiai.
Atrodo, kad sprendimas bus
sunkus. Nors G. Bush aiškiai
pasisako už NATO ir jo pli
timą, bet jo pasakymai, kad
„Rusija yra Europos dalis" ir
antras išsireiškimas Varšu
voje, kad „Europa turi būti
visa, laisva ir taiki" (Whole,
free and at peace) aiškumo ir
sprendimo krypties neišryš
kina. Dėl Europos Sąjungos
konstitucijos ar kokios kitos
susijungimo formos bus nu
spręsta 2004 m. Tik tuomet
paaiškės ES saugumo proble
ma. O kol nėra žinoma, kaip
bus tvarkoma ES saugumo
reikalas, negali būti išspręs
tas ir NATO reikalas. Prie
visų šitų problemų einama
labai iš lėto ir netvirtu žings
niu, bet einama pirmyn. Tai
tęsis daugiau laiko, negu bu
vo numatyta.
Ištisus šimtmečius lietuvių
tauta

buvo prievarta

MUZIKOS MENO IR MOKSLO
ŽURNALAS — „MUZIKOS BARAI"
»»•»
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Vėl norisi pažvelgti į nau
jausius „Muzikos barų" nu
merius, atkeliavusius iš Vil
niaus. Tai vienas gražiausiai
atrodančių žurnalų Lietuvoje,
o taip pat ir savo turiniu ga
lintis varžytis su daugeliu
mūsų tėvynėje pasirodančių
leidinių.
Dabar kiekvienas „Muzikos
barų" numeris ateina su prie
du — kompaktinėmis plokšte
lėmis (CD). Štai, su 2001 m.
balandžio-gegužės
numeriu
skaitytojai gavo Violetos Urmanavičiūtės-Unnanos įdai
nuotus kūrinius. Birželio mė
nesio numeryje radome iš
traukas iš „Kaukių baliaus"
operos, o vėliausiame — lie
pos-rugpjūčio numeryje įkli
juota Estijos muzikų dovanota
kompaktinė plokštelė, pava

dinta „Sounds of the Nordic
Islands".
Visuose žurnaluose sukaup
ta tikrai daug medžiagos, ga
linčios dominti ne vien muzi
kos sričių specialistus, bet ir
kiekvieną, kuris bent kiek do
misi muzika.
Kadangi abu dvigubi nume
riai turi po 72 puslapius, o
birželio mėnesio — 62, tai ga
lima įsivaizduoti, kiek čia
straipsnių bei nuotraukų įdė
ta. Čia pažymėsime tik kelis.
Balandžio-gegužės numery
je yra platus žurnalo redakto
rės Audronės Nekrošienės pa
sikalbėjimas su jau tarptauti
nio pripažinimo sulaukusia
operos ir koncertų soliste Vio
leta Urmanavičiūte-Urmana,
su kuria neseniai galėjo pa
bendrauti ir JAV muzikos my
lėtojai — amerikiečiai ir lietu
viai.
Tame pačiame numeryje pa
minimas sol. Aušros Stasiū
naitei iŠ Vilniaus ir pianistės
Gintės Čepinskaitės (JAV)
koncertas Clevelande (su so
liste kalbėjosi Rita Malikonytė-MockienėX
Daugiau negu du puslapiai
skirti akordeono virtuozui Rai
mondui Sviackevičiui, kuris
neseniai turėjo progą pasiro
dyti ir Čikagos bei apylinkių
lietuviams.
Birželio numeryje gana pla
čiai pažymimi „Vilniaus fes

Nebrangiai montuoju
automobilines apsaugos bei
stereo sistemas.
Tel. 773-502-1570.

Siūlo išnuomoti
Išnuomojamas didelis vieno
miegamojo butas prie 63-čios
ir Kolmar gatvių. Skambinti
tel. 773-284-0100.
* T r a k ų salos pilis d a r la
biau vilios turistus. Pilyje ir
ant tiltų per Galvės ežerą
įrengtas naktinis apšvietimas.
Pilies ir tiltų apšvietimas įsi
jungia automatiškai, ėmus
temti. Šiuo vaizdu galima gė
rėtis iki vidurnakčio. >LK. KIUH
* Nuo rugpjūčio 17 d. įsi
galiojo Nuosavybės teisių į
išlikusį turtą atstatymo patai
sos, kurias ypatingos skubos
tvarka Seimui pateikė svars
tyti prezidentas Valdas Adam
kus. Seimui įstatymą pakei
tus, vien Klaipėdos^apskri'yje
teisės tapti naudojamos žei. ės
savininkais neteko daugiau
kaip 5,000 žmonių. Naujosios
įstatymo pataisos paverčia
niekais valstybės
lėšomis
rengtus žemės reformos že
mėtvarkos projektus saugoti
nose teritorijose. Projektavimo
darbai jose vien Klaipėdos
apskrityje kainavo daugiau
kaip 1,5 milijono litų valsty
bės lėšų.
(K. Elta'
tivalio 2001" atlikėjai. Šiai
medžiagai — rašiniams bei
nuotraukoms skirtas beveik
visas žurnalas.
Liepos-rugpjūčio numeryje
skaitytojai supažindinami su
žinomu režisieriumi Gintaru
Varnu. Jis ypač pagarsėjo
naujojo „Pikų damos" operos
pastatymo režisūriniais spren
dimais.
Rašoma ir apie kartu su tuo
numeriu gautos kompaktinės
plokštelės „Šiaurės salų bal
sai" atlikėjus saksofonistą
Vilią Veski ir akordeonistą
Tiito Kallustee. Skaitytojo dė
mesį labiau pagauna Juliaus
Finkelšteino straipsnis „Teno
rų tenoras Enrico Caruso".
Šiame numeryje skelbiamas
ilgesnis sąrašas užsienio lie
tuvių, atsiliepusių į kvietimą
užprenumeruoti „Muzikos ba
rus" Lietuvos vidurinėms mo
kykloms (metinė prenumerata
60 litų kartu su 6 kompak
tinėmis plokštelėmis). Beje,
vajus tebetęsiamas ir prenu
merata priimama Lietuvos
muzikų sąjungoje ir „Muzikos
barų" redakcijoje Gedimino
pr. 32-2, Vilnius, Lietuva.
Reikia paraginti ir JAV gy
venančius muzikos mėgėjus
susidomėti „Muzikos barais"
— aukšto lygio leidiniu, kokio
anksčiau neturėjome, nors to
kiu vardu žurnalas eina jau
nuo 1931 metų. Į JAV jis siun
tinėjamas oro paštu. Dėl pre
numeratos kreiptis anksčiau
nurodytu adresu.
Ed. Šulaitis

-Hn
Nev* Vision
Bus.: 708-361-0800
V<i*.\fc4 773*4-783)
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namu>
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. ProteMonuiiai ir
sąžiningai patarnauja nuo 19X6 ir.
Nuosavybių įkainavimas veltui

Siūlo darbą
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai
Atlyginimas nuo S 1.500 iki
S 1.800 Tel. 615-554-3161.
Winduw VVashers Needed!

40.000 per vear.Weneed lOOcrevvs
No exp. necessary. Will train. MUM
have validdriver's license and transponation Mušt be fluent įn English
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Alternativi- Home care lookinc

t'or respoiiMble come-and-go. Kve
in care pvers and GNAv-'Must be
abie to *peak. read and vvnte
English Mušt dnve and be able to
!ift. Reterenees and ..areen eard"
reųuired Tel. 630-6*54-6580.

GELTONA®' 1
AUTOBUSIUKAS
MOKSLEIVIAMS
SU NEGALIA
Neįgaliems Vilniaus vai
kams bus daug lengviau pa
siekti ugdymo ištaigas. Iš
Švietimo ir mokslo ministe
rijos gautą geltonąjį autobu
siuką Vilniaus savivaldybė
nusprendė skirti 2-ajai spe
cialiajai mokyklai, kurią lan
ko moksleiviai, turintys kom
pleksinę negalią. Šiuo auto
busiuku nuo naujųjų mokslo
metų neįgalūs vaikai bus ve
žiojami j ugdymo įstaigą ir at
gal į namus.
- Artimiausiu metu Švietimo
skyrius ketina pasirūpinti,
kad į mokymo įstaigas būtų
vežiojami visi moksleiviai su
negalia. Bus išnagrinėtos ga
limybės geriau panaudoti sos
tinės ugdymo įstaigų iki šiol
turėtus 6 mikroautobusus ir
naująjį „geltonąjį" autobusiu
ką. Manoma, jog reikia su
kurti geriausią šio transporto
judėjimo schemą, kad keleto
skirtingų mokyklų gretimose
seniūnijose
gyvenančius
moksleivius vežiotų tas pats
autobusiukas, priešingai nei
buvo iki šiol, kai kiekvienos
mokyklos transportu buvo ve
žami tik tos mokyklos moks
leiviai.
Švietimo skyriaus vedėjo Ju
liaus Skestenio teigimu, nau
joji sistema palengvintų ke
lione į mokyklą visiems Vil
niuje gyvenantiems mokslei
viams su negalia. Švietimo
skyriaus duomenimis, jų sosti
nėje yra per 300. Nors vai
kams su negalia yra skirtos
penkios ugdymo įstaigos, iki
šiol turėtais šešiais mikroau
tobusais naudojosi tik trijų
įstaigų moksleiviai. Įdiegus
naująją sistemą, galimybė pa
togiai nuvykti į ugdymo įs
taigą ir grįžti namo botų su
teikta visų tokio profilio sos
tinės ugdymo įstaigų - moks
leiviams, pabrėžia J. Skestenis. (Elta)
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Mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė, Teta ir Uošvienė
PEDAGOGIKOS IR
GYVENIMO PAMOKOS
AMERIKOJE
Dėkoju likimui ir geriems
žmonėms iš Seattle miesto,
kurie man skyrė laimę du kar
tus lankytis nuostabiame
mieste prie Ramiojo vandeny
no. Čia sutikau nuostabius
žmones, kurie įdėjo tiek daug
širdies, išminties ir meilės,
kad mano pedagoginė sta
žuotė Seattle mokyklose būtų
prasminga ir naudinga man,
mano mokiniams ir kolegoms.
Mano mokyklos ryšys su
Seattle lietuvių bendruomene
ir anglų kalbos sąjunga (ESU)
užsimezgė 1994 m., kada mo
kyklos direktorius Vytautas
Raižys lankėsi pas gimi
naičius ir viešnagės metu pra
dėjo dalykinį bendravimą su
vietos lietuviais ir ESU na
riais. Netrukus, Inos Bertulytės Bray, Vytauto Lapatinsko, Nijolės ir Vidmanto Raišių
iniciatyva į mokyklą atkeliavo
kelios vertingų angliškų kny
gų siuntos.
Mano keliones į Seattle or
ganizavo ir finansavo ESU.
Lietuvoje labai vertinamas
šios organizacijos kilnus tiks
las — tobulinti anglų kalbos
mokymą, gerinti mokymo są
lygas, paremti mokyklas daly
kiškai, metodiškai ir finan
siškai. Aš asmeniškai ir mo
kykla dėkojame už supratimą
ir puikų mano stažuotės orga
nizavimą
Inai
Bertulytei
Bray, Eleanor Monroe, Ann
DeLaurenti, Dee Anderson.
Mano apsilankymai Seattle
mokyklose, gyvenimas ameri
kiečių šeimose — tai nepakar
tojamos gyvenimo pamokos.
Pirmiausia susipažinau su
įvairių tipų mokyklų veikla,
metodine veikla, mokymo nau
jovėmis, integruotu, grupiniu,
komandiniu mokymu. Mane
domino švietimo vadyba, mo
kymo proceso organizavimas.
Visą laiką ieškojau grūdelių,
kuriuos galėčiau pasėti Lietu
voje ir savo mokykloje. Pama
čiau nemažai skirtumų, pamo
kančių dalykų ir netikėtumų
lygindama su savo mokykla.
Nemažai puikių dalykų steng
simės įdiegti pas mus.

t

Pirmiausia -~-S sjo ameri
kiečių bendravimo kultūra,
dėmesys vienas kitam, man
dagumas ir atidumas. Ypač
gėrėjausi pagarba h* dėmesiu
mokiniui. Mes esame oficiales
ni, gal net šaltesni ir truputį
* žeminame mokinį. Jūsų moks
leiviai turi didesnę dalykų
pasirinkimo laisvę ir mokosi
mažiau dalykų vyresnėse kla
sėse. Mes pasirinkimo prak
tiką pradėjome įgyvendinti,
bet trūksta lėšų, patalpų, to
dėl mokiniai yra perkrauti ir
vargu ar tai duoda teigiamų
rezultatų.
Amerikiečiai yra laiminges
ni, nes yra turtingesni — mo
kyklos yra gerai aprūpintos
puikiomis
priemonėmis.
Mums pirmiausia trūksta
erdvės, patalpų. Statomi Lie
tuvoje bankai, parduotuvės,
bet ne mokyklos. Labai daug
mokyklų Lietuvoje talpina
arti 1,500 moksleivių ir ši gau
sybė mokinių dalinasi 20-cia
kompiuterių, vienu dauginimo
aparatu, labai trūksta vadovė
lių, suolų ir kėdžių
Skirtingai nuo amerikiečių,
mūsų visi moksleiviai, nuo
pirmoko iki 12-toko, mokosi po
vienu stogu: nuo 8 vai. ryto iki
8 vai. vakaro vyksta pamokos
(dviem pamainomis). Taigi,
mūsų mokyklos daug judres
nės, triukšmingesnės. Tačiau,
lyginant su jūsų alternatyvio
mis mokyklomis, mūsų pamo
kos ramesnės, santūresnės,
mokytojai daugiau oficialūs ir
griežtesni. Jūsų mokiniai dau
giau atsipalaidavę, laisvesni.
Mes, matyt, dirbame seno
viškai ir kai kurių metodų
reikėtų atsisakyti.
Mes, aišku, turime nemažai
elgesio ir lankomumo prob
lemų ir didžiausia našta čia
gula ant klasės auklėtojo pe
čių, ko nėra Are *r'kos mokyk
lose. Manau, tikslinga ir mūsų
mokyklose turėti sargybinį
(tvarkos prižiūrėtoją), kuris
budėtų pamoku iretu, kas yra
daroma Amenkos mokyklose.
Gražu, kad jūsų mokyklose
dirba daug mokytojų vyrų.
Mūsų mokiniai tikrai yra
„pavargę" nuo moteriškos ap
linkos. Mano mokykloje dirba
100 mokytojų, iš jų — 10 vyrų.

JAV LB Kultūros taryba skelbia:
RUGSĖJIS — SPAUDOS MĖNUO
Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:
DRAUGAS
4545 W. 63 St.
Cbicago, IL 60629

.$65 (buvo $100)

DIRVA.
P.O. BOK 19191
Cleveland, OH 44119-0191

.$25 (buvo $35)

DARBININKAS
341 Highland Bh/d.
Brooklyn, NY11207

$25 (buvo $35)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail
Lockport.IL 60441

$10 (buvo $15)

LIETUVIŲ BALSAS
2624W.71St.
Cbicago, IL 60829

$20 (buvo $30)

PASAULIO LIETUVIS
14911127 St.
%
Lemont.IL 60439

$15 (buvo $25)

PENSININKAS
2711W.7lSt
Cbicago, IL 60629

$10 (buvo $15)

BRIDGES
1927W.Boulevard
Ratine, WI53403

J15 (buvo $18)
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenes ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimo daly
viai Seinuose prie Lietuvių namų.
Marytės Š m i t i e n ė s nuotrauka

Tikriausiai vyrai Lietuvoje
ieško lengvesnio ir geriau ap
mokamo darbo.
Viešnages Seattle niekada
nepamiršiu. Kiekviena diena
buvo labai darbinga ir įspū
dinga. Jaudinantys buvo su
sitikimai su visais tautiečiais
ir jūsų rūpestis padėti Lietu
vai. Reikšmingas įvykis mūsų
mokyklos bendruomenei yra
mokyklos „įdukrinimas" ir fi
nansinė parama iš Seattle lie
tuvių bendruomenės ir Tautos
fondo. Sužavėjo tai, kad mano
kelione pasirūpino, mane glo
bojo ir išlydėjo būtent ameri
kiečiai. Jų atidumas, gerano
riškumas ir širdies dosnumas
— nepamirštama! Gyvenau ir
lietuvių, ir keliose amerikiečių
šeimose. Man tai buvo ypatin
ga kalbos praktika, mielų,
išsilavinusių žmonių dėmesys
ir nuoširdi globa. Esu dėkinga
ESU nariams Eleanor Mon
roe, Ann DeLaurenti, Dee An
derson, Marlene Holbrook, ku
rie rūpinosi mano programos
įgyvendinimu, organizavo lais
valaikį ir buitį.
Ypatingą padėką ir meilę
siunčiu Inai (Bertulytei) ir
James Bray už šilumą, pa
galbą ir ypač malonų bendra
vimą, bei Vytautui Lapatinskui už visus gerus darbus Lie
tuvos labui.
Daug mačiau, sužinojau,
išmokau. Žinias dalinu savo
mokiniams ir mokytojams.
Kiekvieną dieną savo maldose
dėkoju Viešpačiui, kad leido
susipažinti su nuostabiais
žmonėmis ir įgyti tokią gyve
nimo patirtį.
Danutė Masiulienė
Panevėžio J. Miltinio vid. mlos direktoriaus pavaduotoja
ir anglų kalbos mokytoja
DĖL B. NAINIO PASTABŲ
JAV ambasadoriaus Lietu
vai John Tefft apsilankymas
Čikagos lietuvių tarpe buvo
„Drauge" gražiai aprašytas ir
nuotraukomis
paįvairintas.
Porą dienų prieš tai buvo
išspausdintas įdomus ir infor
matyvus interviu su ambasa
doriumi. Puiku!
Rugpjūčio 22 d. laidoje Bro
nius Nainys aprašo susitiki
mą su minimu ambasadoriu
mi. Susitikimas buvo Balzeko
muziejuje. Dieną prieš tai am
basadorius sava iniciatyva
dalyvavo JAV LB Vidurio apy
gardos gegužinėje ir, kiek
teko patirti, savo vizitu buvo
patenkintas, išreiškęs norą ir
vėl ten dalyvauti. Irgi puiku!
Grįžkime prie B. Nainio ra
šinyje išsakytų baigiamųjų

pastabų: „Lankyt; giminių \
Čikagos apylinkes atvykęs
ambasadorius pats pradėjo
ieškoti ryšių su lietuviais. O
apie tai sužinoję, mes tiesiog
nežinojome nei ka daryti, nei
kaip
elgtis"
(„Draugas",
2001.8.22). Tai skamba kaip
koks išpuolis, bet kam ir už
ką? Kas buvo tas „mes" ir ko
kia prasme „nežinojome...
kaip elgtis"?
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

sakomybės už nusikaltimus
įrodymą. Aišku, rusų prašy
mai neturėtų būti mūsų tei
sėsaugos ignoruojami. Pyktis
kyla, kad mūsų valdžia neat
meta rusų neteisėtų žūklavimų ir nereikalauja, kad
Rusija pati juos viešai pri
pažintų neteisėtais. Atgimimo
metais Rusija pripažino, kad
Pabaltįjys buvo neteisėtai
okupuotas, ir Jelcinas tai pa
sirašė.
Algis Kazlauskas

„SUTINO DD5NŲ
PLENERAS"
„Draugo" nr.164 (01.VUL23)
penktame puslapyje tokiu pa
vadinimu paskelbta Eltos ži
nutė.
Ar „Draugo" skaitytojams
toks pavadinimas ką reiškia ir
apie ką tikimasi žinutėje skai
tyti? Tai kitų tautybių žmonių
pavardžių rašymo šiuolaiki
nėje Lietuvoje pavyzdys.
Žinutė pradedama: „Asvejos
ežero pakrantėje, Bieliškių
kaime (Vilniaus r.), liepos pa
baigoje vyko ketvirtasis tapy
bos pleneras „Sutino dienos",
skirtas vieno žymiausių dvide
šimtojo amžiaus
tapytojų
Chaime Soutine atminimui".
Tik perskaičius šiuos žodžius
galima buvo suprasti, kad ne
„sutino dienų pleneras", bet
vyko dailės darbų kūrimas
gamtoje.
Mūsų spaudoje ne vieną
kartą buvo pasisakyta apie
svetimvardžių rašymą. Lietu
vos Kalbos komisija yra pasi
sakiusi, bet ginčai tebevyksta.
Ar tik čia nereikės liūdnai pa
garsėjusio Seimo nario V. Šus
tausko metodu reikalą tvarky
ti jėga?
Antanas Juodvalkis
Burbank, IL

KEISTAI DALIJAMOS
AUKOS
Š.m. rugpjūčio 17 d. „Drau
go" Nr. 160 paskelbtas Vytau
to Šeštoko laiškas apie Lietu
vių fondo aukų skirstymą —
kam ir kiek paskirta. Kaip
V.Š. teisingai nurodo, šimta
tūkstantinės sumos, išdalytos
kai kurioms organizacijoms,
reikalingos patikslinimo. La
bai pageidaučiau, kad Sis laiš
kas susilauktų tiek fondo au
kotojų, tiek visuomenės dėme
sio. Labai krinta į akis šimta
tūkstantinės SUBTOS" visuome
ninėms organizacijoms, nerei
kalaujant jokios atskaitomy
bės.
Pritariu V. Šeštokui, kad or
ganizacijos, gaunančios ar ga
vusios iš fondo, būtų įparei- l
gotos informuoti fondą (ir jo Į
aukotojus), kaip ir kam tie pi
nigai bus naudojami arba jau
sunaudoti, ir pan. O mes, au
kotojai, žinosime, kad mūsų
aukos tikrai prasmingai nau
dojamos ar sunaudotos. Taip
daroma su aukomis ir mūsų
parapijose. Kodėl fondo auko
tojai negalėtų turėti tokią pri
vilegiją? Juk tai visuomenės
pinigai, fondo valdyba — tik
jų tvarkytojai, o ne savinin
kai. Taip elgiantis su auko
tojų pinigais ir reikalaujant
ne buhalterinės, bet morali
nės atskaitomybės, tikrai būtų
naudinga naujų fondo aukų
kaupimui.
' Pabaigai prisimintina lietu
viška patarlė: „kas lengvai
ateina, lengvai išeina*. Taip
dalijant aukas (ypač didelėm
sumom) organizacijos pasida
rys fondo „duoneliautojos" ir
nesistengs ieškoti būdų būti
savarankiškesnės ne tik fi
nansiškai, bet ir idėjiškai.
Dėl maftesnių sumų — maži
abejojimai. K M kita — didelės
sumos. Pabaigai noriu išreikš
ti gilią padėką fondo sumany
tojui ir kūrėjui dr. A. Razmai
už jo pastangas, kad fondas il
gai tarnautų mums — tiek
išeivijoje, tiek ir Lietuvoje.
Vytautas Valys
Detroit, MI

MELAGIS MELAVO...
Įdomi žinia „Draugo" rug
pjūčio 24 d. pirmame pusla
pyje — „Maskva Lietuvoje ieš
ko sovietų kariuomenės dezer
tyrų". Kai keliamas klausimas
apie sovietų vykdytą genocidą
Pabaltijyje ar apmokėjimą už
padarytą žalą ir nusikaltimus
Lietuvoje, Rusija ginasi, kad
ne ji kalta, o Sovietų Sąjunga,
kurios jau nebeliko. Dabar,
reikalaudama išduoti lietuvius,
pabėgusius iš sovietų kariuo
menės, Rusija elgiasi lyg būtų
ta pati Sovietų Sąjunga. Mela
giui sunku ilgai nesuklysti.
Lietuvos užsienio reikalų
ministerija galėtų panaudoti
šiuos Rusijos prašymus kaip
Sovietų Sąjungos ir Rusijos
tapatybės prisipažinimą ir at-

LITUANU8
1501 E. So. Indiana Ave.
Cbicago, IL 60606

$8 (buvo $10)

LITHUANIAN HERITAGE
P.O. BOK 225
Lement, IL 60439

$20 (buvo 29.95)

AND L OAN ASSOCIATION OF CfflC AGO

.$30 (vietoje $39)

2212WestCermakRoad, Cbicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. CHCSM, President

L

AMERIKOS LIETUVIS.
7349W.56thPlac«
8ummit,IL 60501

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

•

Paumtūujmm Čikagos ir Apylinkių LUtuvimms Dmugum Kaip 95 Mt

Mirė 2001 m. rugsėjo 2 d., Henry Ford ligoninėje, De
troit, Michigan. Velionė gyveno Detroite. Gimė 1914 m.
gegužės 22 d. Šakių apskrityje, Lukšių valsčiuje, Švediškių
kaime. 1938 m. baigė Dotnuvos Žemės ūkio akademiją,
įsigydama agronomės diplomą. J JAV atvyko 1949 m.
Giliame liūdesyje liko: dukra Danutė ir žentas Algis
Liaugaudai, vaikaičiai Kristina ir Tomas; sūnus Vytautas
ir marti Rita Polteraičiai, vaikaičiai Saulius, Linas, Rimas
ir Larą; sesutė Stasė Bublienė su šeima, sūnėnai ir
dukterėčios: Romas Bublys, Algimantas Bublys, Dalia
Keblinskaitė, Kęstutis Keblys, Algirdas Keblys, Dalia
Naujokaityte, Gediminas Naujokaitis ir jų šeimos bei daug
kitų giminių.
Rugsėjo 5 d. po gedulingų Šv. Mišių Šv. Antano
bažnyčioje, a.a. Marija buvo palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI, šalia savo vyro a.a. Prano
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackiene
Tel. 313-554-1275.
Mylimai Sesutei

A. t A.
NELEI
Lietuvoje staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame
liūdinčiai ELYTEI KARVELIENEI ir jos šeimai.
Irena Alantienė
Dana Anužienė
Stasė Bliūdžiuvienė
Juozas Briedis
Onutė ir Vincas Braiiai
Onutė ir Bernardas Brizgiai
Danutė ir Juozas Doveiniai
Joana ir Česius Kūrai
Emilija ir Leonardas Kutkai
Janina ir Jonas Mikulioniai
Dana

Naikauskienė

Dalia Stonienė
Elena ir Pranas Žuliai
Stasė ir Antanas

Zaparackai

PADĖKA
2001 m. rugpjūčio 21 d., sunkios ir ilgos ligos iškankinta,
nesulaukusi 54 vedybinio gyvenimo metų, mirė

A* T -A*

TERESĖ „TĖRA"
TREČIOKIENĖ,
liūdesyje palikdama vyrą Vytautą ir sūnų Vytenį.
1999 m. gruodžio 26 d. mūsų dukrai Rasai mirus.
smarkiai sutriko Teresės nervai. Po 4 mėnesių mirė jos
sesuo Valerija Dlugauskicnė. Po jos mirties Tėra jau
neatsipeikėjo. I slaugos namus ji nebuvo atiduota, bet iš
ligoninės buvo parvežta į namus. Čia ją slaugė vyras ir
jo pusseserės, atvykusios iš Lietuvos. Didelė padėka tenka
slaugiusioms — Joanai Saugūnienei ir Gražinai
Kisielienei iš Lietuvos. Nuoširdžią padėką reiškiame
New Britain Conn. klebonui „Emeritus" Jonui
Rikteraičiui, suteikusiam paskutinius patarnavimus ir
kun. A. Gurkliui, atnašavusiam laidotuvių šv. Mišias
lietuviškai.
Nuoširdi padėka Janinai Zdanienei, kuri panikos valandą
su vyru Alfonsu buvo dideli paguodos šaltiniai.
Muzikui Jurgiui Petkaičiui ir jo pagalbininkams broliams
Vytautui ir Alfonsui Zdaniams, už lietuviškų giesmių
giedojimą Šv. Mišių metu tenka ne tik šeimos, bet ir visos
lietuviškos bendrijos nuoširdi padėka.
Ypatinga padėka tenka karsto nešėjams: dr. Jonui
Zdaniui, Leonui Zdaniui, Algirdui Zdaniui, Algirdui
Misiūnui, Christopui Ganzer, Algiui Česnavičiui.
Betty Ann Liūdžiuvienei už „Ave Marija" atlikimą, taip
pat ir visiems, palydėjusiems į Amžiną Poilsį, sūnus
Vytenis ir ai nuoširdžiai tariame „Telaimina mus visus
Viešpats savo malonėje".
Vytenis ir Vytautas Trečiokai
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DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 7 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Rodos dar t a i p neseniai
įvykusioje „Draugo" vasa
ros šventėje labai populia
rus buvo laimėjimų stalas,
apie kurį nuolat būriavosi
jauni ir vyresnieji šventes
svečiai. Ypač daug dėmesio
susilaukė stambesniųjų lai
mėjimų gausa, bet galbūt dau
gelis nežinojo, kad tuos lai
mėjimus
suaukojo
dosnūs
dienraščio rėmėjai, ne tik iš
Čikagos ir apylinkių, bet ir iš
gerokai toliau. Visiems esame
dėkingi, bet taip pat ir Cleveland. OH, lietuviams, kurių
dovanas atvežė mūsų bendra
darbis Linas Johansonas. Tai:
žurn. Aurelija M. Balašaitienė, knygos „Kviečiu vai
šintis" autorė Stefanija Stasienė, Taupos kredito koope
ratyvo virš. Aleksas Spirikaitis, Clevelando Lietuvių namų
pirm. Vytas Apanavičius, „Gi
jos" vadovas Dainius Zalensas, Dievo Motinos parapijos
klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Labai ačiū!
Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus amžino poilsio vieta
- Kauno arkikatedra. Čia jo
garbei pastatytame pamink
liniame biuste įrėžtos raidės:
„Per 25 metus uoliai valdęs
vyskupiją, buvo žymus vysku
pas - valdytojas, rašytojas ir
liaudies tėvas: pakėlė savo
avijos švietimą ir dorovę, nusi^pelnė visų pagarbą ir paliko
negęstanti atminimą. Ramybė
Tavo vėlei, garbingasis gany
tojau!". Šiais metais minint
200 metų nuo vyskupo gimi
mo, pagerbkime garbaus lietu
vių dvasininko atminimą ir
mes čia, Čikagoje. Rugsėjo 15
d., šeštadienį, 7:30 val.v. Lemonto Lietuvių dailės muzie
juje rengiamas minėjimas, o į
jį žodžio tarti atvyksta rašyto
jas iš Lietuvos - Kazys Saja.
Po paskaitos bus įdomi žemai
tiška meninė programa, po jos
- vaišės. Visuomenė iš Lemonto, kitų Čikagos priemiesčių ir
iš Čikagos kviečiama dalyvau
ti.
„Lituanicos" skautų tun
to narių registracijos lapai
jau paštu pasiųsti nariams
į namus. Prašoma juos ati
džiai užpildyti ir šeštadienį,
rugsėjo 8 d., rytą įteikti skau
tus registruojantiems vado
vams. Jei dėl kurios priežas
ties tų lapų negavote juos gau
site prie registracijos stalo
Čikagoje, Jaunimo centre
skautus registruos ir lapus
priims Rimas Putnus ir And
rius Tamulis. Pasaulio Lie
tuvių centre skautus regist
ruos Gintaras Aukštuolis. Ro
bertas Jokubauskas ir Vytenis
Lietuvninkas.
Pirmoji vienetų sueiga bus
rugsėjo 15 d.
Turint klausimų, skambin
kite Gintarui Aukštuoliui tel.
708-352-2664.
JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba Čikagos
lietuvių visuomenę kviečia at
vykti į Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salę (4420 S. Fairfield
Ave.), į rugsėjo 9 d., sekma
dienį, po 10:30 vai.r. lietuviš
kų Mišių ruošiamus pietus.
Pasivaišinti kavute, pyragais,
pabendrauti galėsite po kiek
vienų Mišių - 8:30 val.r.-12:30
vai.p.p. Artėjant JAV Lietuvių
Bendruomenės 50 metų jubi
liejui, pietų pelnas bus skiria
mas šios šventės ruošai. Visi
esame LB nariai, visi gerano
riškai paremkime valdybos
pastangas!
P o ilgos ir šiltos vasaros
vėl prasideda nauji skautąvimo metai. ,Aušros Vartų"/
„Kernavės" skaučių tunto na
rių ir naujų narių registracija
2001/2002 metams bus vykdo
ma šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9
vai. ryto PLC, Lemontc.

Pirmas šių mokslo metų
Daumanto • Dielininkaičio
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas vyks sek
madienį, rugsėjo 9 d. 10:30
vai. r. Ateitininkų namuose,
Lemonte. Dalyvauti kviečiami
visi esantieji kuopos nariai ir
kuopos veiklon įsijungti norin
tys berniukai ir mergaitės.
Vilniaus krašto lietuvių
sąjungos Čikagos skyriaus
valdyba dėkoja Onutei Keraminienei, kuri pagerbdama
savo vyro a.a. Jono Keramino
atminimą, lietuviškoms mo
kykloms Vilniaus krašte pa
skyrė 200 dolerių.
Jaunųjų ateitininkų re
gistracija bus vykdoma šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, nuo
9 iki 11 vai ryto. Kviečiami ir
dar ateitininkams nepriklau
santieji pradžios mokyklos
amžiaus berniukai ir mergai
tės.
„Nerijos" jūrų skaučių
tunto narių registracija
vyks šeštadienį, rugsėjo 8 die
ną, 9 vai. r. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Registracijos
mokestis 40 don Registruojan
tis bus galima įsigyti „Neri
jos" tunto marškinėlius, tre
ningus bei uniformos marški
nėlius.
Ateitininkų namų Le
monte remontui finansiš
kai paremti ypatingas va
jus baigsis pokyliu rugsėjo 22
d. Visi kviečiami. Vietą poky
lyje užsitikrinti galite paskam
binę Irenai Polikaitienei tel.
630-257-2022 arba Dainai Siliūnienei tel. 630-852-3204 ir
e paštu
dsiliunas@aol.com
Teodora Zailskas iš Cice
ro. IL. pratęsdama mūsų dien
raščio prenumeratą, dar pri
dėjo 50 dol. auką. Ačiū, kad
mus remiate!

..Draugo" gegužinėje su bežaitizianeh
uas Duoba, Čikagos Marijonų namų v

Alfonsas ir Dalia Dzikai
iš West Harford, CT. mūsų
dienraštį parėmė 50 dol. auka.
Tariame nuoširdų ačiū!
BALFo 5 skyrius Marquette Parke praneša, kad
BALFo rudens piniginio va- ,
jaus aukų vokeliai prie Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčios bus dalinami po šv.
Mišių š.m. rugsėjo 29 ir 30 d.
Vokelius su piniginėmis auko
mis prašoma BALFo valdybos
nariams grąžinti šeštadienį ar
sekmadienį po šv. Mišių spalio
6 ir 7 d. BALFas jau daugelį
metų vykdo svarbų labdaros ir
šalpos darbą, remdamas Lie
tuvoje ir kitur skurstančius
tautiečius. Savo aukomis pa
dėkime BALFui šį darbą dar
daug metų tęsti.
Vienuolikos dienų kelio
n e į Italiją (Venecija, Roma ir
kiti miestai) 2002 m. kovo 1121 d. organizuoja kun. Tony
Markus. Skambinkite tel. 708425-5354.
Čikagos ir
apylinkių
moksleivių
ateitininkų
kuopos naujų narių regis
tracija vyks šeštadienį, rug
sėjo 8 d., nuo 9 iki 11 vai. r.
Pasaulio lietuvių centre, Le-*
monte. Kviečiami gimnazijas
pradedantieji ir jau jas lan
kantieji, susidomėję ateitininkiška veikia, jaunuoliai ir
jaunuoles. Registracija bus tę
siama ir pirmame šių veikios
metų susirinkime sekmadieni,
rugsėjo 16 d Visi kviečiam:.
Pranas ir Žibutė Pranskevičiai, gyvenantys Lemont.
IL, grąžindami ..Draugo" po
kylio laimėjimų bilietėlius,
pridėjo ir 40 doi. auką. Ačiū už
dosribmą!
Pedagoginio
lituanisti
kos instituto mokslo metų
pradžia - rugsėjo 8 d. Sią die
ną studentų registracija vyks
nuo 9 vai r. iki 11 vai.r.
Vytauto Kernagio kon
certas ...Mūsų dienos kaip
šventė..."' vyks sekmadienį,
rugsėjo 16 d.. 3 vai.p.p. Jauni
mo centre. Čikagoje. Bilietai
gaunami „Seklyčioje" ir PLC
po 11 vai.r. šv. Mišių. J labda
ros koncertą visus maloniai
kviečia Dieviško Kryžiaus Lie
tuvos benamių paramos fon
das.

Prieš penkerius metus maisto, gėrimų, marškinėlių, žaislu i>ei vaizda
juosčių nuomos parduotuvės „G & K Party Store" sa\ initiinkc tapusi Da
na Koncytė-Dutton užsakymus pristato ir į namus.
Indrės Tijūnelienės nuotr.

lis vaikais kalbos atrado ir kun. Joyresnysis.
Jono Kuprio nuotr.

Virgis ir Onutė Smilgiai
kartu su „Grandies" tautinių
šokių veteranų grupe įsigijo
viso stalo bilietus į rudeninį
..Draugo" pokylį, kuris vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 5
vai.p.p. Martiniąue pokylių
^salėje. Šiuos svečius džiugu
bus matyti, dar puikiau būtų,
jeigu į mūsų šventę atvyktų ir
kitos šokių grupės, meno an
sambliai, chorai, visi tie, apie
kuriuos mes dažnai rašome
savo puslapiuose - „Spindu
lys", Lietuvos Vyčiai, „Daina
vos" ansamblis. Lietuvių ope
ros dainininkai, meno parodų
rengėjai, Lietuvių rašytojų
draugijos nariai. Užsisakykite
vietas ir būkite kartu su mu
mis!
Vytautas Musonis, gyve
nantis Oak Lawn, IL, pirma
sis atsiliepė j Draugo fondo
2001 m. rudens vajų su 100
dolerių įnašu Draugo fondo
2001 m. lėšų telkimo rudens
vajus prasidėjo š. m. rugsėjo 5
dieną, išsiuntus DF laiškus vi
siems „Draugo"
dienraščio
skaitytojams.
Ar žinote, kad .^Ąžuoliuko"
koncertais gėrėsis 30 tūkstan
čių amerikiečių ir dalis lietu
vių? Būkime tų klausytojų da
lis ir nepraleiskime progos
„Ąžuoliuką" išgirsti. Koncer
tai vyks Washington, D. C ,
\ew Yorke, Clevelande, Čika
goje ir Salt Lake City. Čikago
je koncertas vyks spalio 14 d.,
' sekmadienį, 3 val.p.p. Maria
mokyklos auditorijoje. Bilietus
prašoma įsigyti iš anksto
„Seklyčioje", 2711 W. 71st
Str., Chicago, IL 60629.

Vasaros sezono uždary
mo gegužinė! Rugsėjo 9 d.,
sekmadienį, 12 vai. Pasaulio
lietuvių centro sodelyje ją
ruošia Lemonto LB valdyba.
Linksmintis padės visiems ži
nomas Bronius Mūras su savo
orkestrėliu. Gražiomis daino
mis susirinkusius žavės Lai
ma Žukienė ir Genė Razumienė. Ir vaikai, ir suaugę galės
išbandyti savo talentus, ku
riuos B. Mūras įvertins, po to
visi bus apdovanoti prizais.
Veiks baras, vaišinsimės ska
niais kiaulienos šonkauliais
su padažu ir cepelinais, kurių
turėsime labai daug. Turtin
game „laimės šulinyje" bus
galima laimėti vertingų laimi
kių. Vaikai nemokamai gaus
įvairių žaisliukų. Gegužinės
metu bus galima gauti laiškų
JAV prezidentui ir senato
riams dėl Lietuvos priėmimo į
NATO, kuriuos pasirašę galė
site išsiųsti tam tikru nurody
tu adresu. Atvykite į Lemontą!
J o n a s ir Antanina Rejeriai iš Oak Lawn, IL, prasi
tęsė „Draugo" prenumeratą ir
mūsų iždą papildė 50 dol.
auka. Labai labai ačiū!
Darius Leitenantas, ketu
riolikmetis lietuvis, su tėvais
gyvenantis Darien, IL, ir ten
lankantis mokyklą, iš degan
čio namo išgelbėjo vienerių
metų vaiką. Ugniagesių jam
įteikiamą gyvybės gelbėjimo
diplomą bei pasikalbėjimą su
juo rugsėjo 3 d. rodė TV 9 ka
nalas vakaro žinių metu.
Ar visi jau grąžinote ru
deninio „Draugo" pokylio lai
mėjimų šakneles? Paskubėki
te!

MAIRONIO MOKYKLOS MOKSLO METŲ
PRADŽIA - RUGSĖJO 8-AJĄ
Maironio lituanistinė mo
kykla, kurią 1959 metais įkū
rė Ona Abromaitienė, rugsėjo
8 dieną, Šeštadienį, Lemonte,
Pasaulio
lietuvių
centre
(14911 127th Str., Lemont)
pradeda naujuosius mokslo
metus. Mokyklai nuo šių metų
vadovaus nauja direktorė Audronė Elvikienė.
Registracija į šią mokyklą
jau vyko pavasarį - norą čia
mokytis pareiškė 350 vaiku
čių. Dauguma klasių jau yra
pilnos. Taip pat yra sudaryti
sąrašai tų vaikų, kurie laukia
eilės, kad patektų į mokyklą,
jei atsirastų kokia nors laisva
vieta. Dar galima užsiregist
ruoti į suaugusiųjų klasę.
Kreipkitės į mokyklos direkto
rę A. Elvikienę.
Maironio lituanistinėje mo
kykloje patys mažiausi vaikai
(4 metai) lanko priešdarželinę
klasę. Čia jie mokosi dainelių,
klausosi pasakų, bando atskir
ti spalvas. Truputį vyresni ei
na į „Darželio" grupę, kur su
sipažįsta su raidėmis, garsais,
klausosi pasakų, legendų, kai
kurie po truputį pradeda skai
tyti.
Nuo 1 iki 6 skyriaus „maironiukai" mokomi gramatikos,
literatūros, istorijos, geografi
jos, čia rašymas susiejamas
su skaitymu ir gramatika. Kiek
vieno skyriaus mokiniai turi
vieną mokytoją, kuris moko
visų anksčiau išvardintų da
lykų. Kiekvienais metais mo
kiniai laiko egzaminus, o 6ajame skyriuje būna paruoš
tas sudėtingesnis patikrini
mas.
7, 8, 9, 10 skyriuose kiek
vieną dalyką jau dėsto atskiras
mokytojas. 9 ir 10 skyriuose
rengiamas specialus tobulini
mosi kursas apie visuomenę,
mokslą, muziką, rašytojus ir
t.t. 10 skyriaus mokiniai iš 4
metų mokslo kurso turi laikyti
baigiamuosius egzaminus. Ga
vę mokyklos baigimo pažymė
jimą, savo amerikietiškose
gimnazijose jiems gali būti su
teikta užsienio kalbos įskaita,
kuri vėliau stojant į universi
tetą gali būti įskaitoma kaip

Pedagogikos magistro laipsnį turin
ti naujoji Maironio lituanistinės
mokyklos direktore Audronė Elvi
kienė Maironio mokykloje mokyto
javo 12 metų. Ji taip pat yra baigu
si Čikagos aukštesniąją lituanisti
ne mokyklą.

užsienio kalbos kreditinės va
landos.
Maironio lituanistinė mo
kykla kiekvienais metais ren
gia skaitymo konkursą, JAV
LB Švietimo taryba skatina
rašymo ir piešimo konkursus.
Taip pat čia švenčiamos tradi
cinės šventės - Vėlinės, Kalė
dos, Velykos, Vasario 16-ojr,
Kovo 11-oji, Sausio 13-oji, kar
tais ir Padėkos diena. Sausio
mėnesį būna surengiamas po
kylis, kuriame mokykla bando
pagerbti savo abiturientus.
Mokyklai tvarkytis ir gyvuo
ti padeda tėvų komitetas ir
Lietuvių fondas, kuris per
JAV LV Švietimo tarybą ski
rią finansinę paramą. Vaikų
tėveliai moka už mokslą priklausomai nuo mokėjimo
būdo mokestis vieneriems me
tams vaikui svyruoja nuo 385
iki 395 dol. (dviem vaikams nuo 550 iki 610 dol., trim nuo 695 iki 770 dol. ir t.t.).
Šį šeštadienį, rugsėjo 8 d.,
Maironio lituanistinė mokykla
kviečia į naujųjų mokslo metų
atidarymą. Mokiniai į klases
renkasi 10 val.r. Tėvų susirin
kimas valgykloje vyks 10:15
val.r. Daugiau informacijos mokyklos raštinės telefonu
630-257-0888.

ANTROJI V. SLAVINSKO PARODA ČIKAGOJE
Pasižymėjęs dailininkas iš
Kauno — Vilius Ksaveras Sla
vinskas savo viešnagės metu
Čikagoje rengia jau antrąją
parodą. Šį kartą — Čiurlionio
galerijoje, įsikūrusioje Čika
gos Jaunimo centro rūmuose.
Parodos atidarymas
vyks
šiandien, rugsėjo 7 d., 7:30
vai. vak.
Pas savo vaikus į Čikagą pa
viešėti gegužės mėnesį atvy
kęs kaunietis kūrėjas, liepos
27-rugpjūčio 25 dienomis buvo
išstatęs savo tapybos darbus
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus meno galerijoje. Kaip
buvo galima patirti, pirmasis
dailininko V. Slavinsko pasi
rodymas Čikagoje buvo šiltai
sutiktas.
Savo antroje parodoje V.

Slavinskas parodys visai nau
jus darbus (išskyrus kelis,
matytus anksčiau), o jų čia
eksponuojama apie 40. Dau
gumas jų nutapyti akriliniais
dažais jau šiame krašte, nes
dailininkas ir Amerikoje laiko
veltui neleidžia, o užsiima kū
ryba.
Reikia pažymėti, kad dail.
V. Slavinskas daug kuria ir
Lietuvoje. Jis yra surengęs
net 70 asmeninių parodų bei
dalyvavo 80 grupinių parodų
ne vien tik Lietuvoje, bet ir
Švedijoje, Norvegijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir
kitur.
Ši antroji jo paroda Čikagoje
tęsis iki rugsėjo 18 d.

Wanda A. Gvildys iš Lisle,
IL, grąžino „Draugo" pokylio
piniginių laimėjimų šakneles
ir mūsų dienraštį parėmė 50
dol. auka. už kurią didžiai dė
J Švč. M. Marijos Gimimo parapiją
kojame!
sugrįžęs klebonas kun. Jonas KuČikagos
lituanistinėje zinskas dalyvaus Šiluvos atlaiduo
mokykloje (5620 S. Clare- se, kurie prasidės šiandien, rugsėjo
mont, Chicago, IL) mokslo me 7 d. , 6:30 val.v. Šiluvos atlaidų eitai prasidės rugsėjo 8 d., šeš se na-procesija vyks rugsėjo 9 d.,
sekmadienį, 1:30 val.p.p. Visi kvie
tadienį. Nuo 8 iki 10 val.r. čiami rinktis 1:15 val.p.p. Maria
vyks registracija. 10 val.r. - mokyklos automobilių stovėjimo
šv. Mišios, po jų, 10:30 val.r., aikštelėje.
- oficialus mokyklos mokslo
„Tėviškėsliaudiškos
metų atidarymas Jaunimo
muzikos
kapela,
vadovauja
centro didžiojoje salėje. Gali
ma
Stasės
Jagminienės,
pra
ma registruotis vaikams nuo*3
neša,
kad
norintys
šį
muzikinį
E. Šulaiti*
metų (į „Kiškių darželį") iki
vienetą
paremti,
čekius
gali
10 klasės. Per registraciją rei
kės sumokėti mokslapinigius rašyti: Lithuanian-American
ir įsigyti vadovėlius bei ki Community, Inc. ir siųsti
adresu 15004 127th Str., Le
tus reikmenis.
Laima Jarašiūnienė, gy mont, IL 60439.
venanti Santa Monica. CA,
Grįžkit* i Amerikos seno
„Draugui" atsiuntė 50 dol. Už vę - dalyvaukite renginyje
paramą nuoširdžiai dėkojame! „Rendezvous", kuris vyks rug
Vytauto Didžiojo saulių sėjo 8 d. šeštadienį, nuo 10
rinktinė Čikagoje š. m. rug val.r. iki 5 val.p.p. ir rugsėjo 9
sėjo 9 d„ sekmadienį, 12 vai. d., sekmadienį, nuo 10 val.r.
rengia tradicinį Tautos šven iki 4 val.p.p. Columbia Woods,
tes minėjimą Šaulių namuose, Willow Springs, IL. Dalyvaus
2417 W. 43rd Str., Chicago, IL senoviškais drabužiais persi
60632. Visuomenė kviečiama rengę žmonės, bus rodomi se
noviški žaidimai, demostruojadalyvauti.
mi senųjų indėnų kirvukai,
vyks
kanojų varžybos, bus
Skelbimai
mokoma, kaip susukti virvę,
• Amerikos Lietuvių ra* kaip padaryti molio lovą ir t.t.
dijas, vad. Anatolyus Siutas - Linksmybių bus ir vaikams, ir Eimontas (kairėje) ir Virginijus (viduryje) Svabai „Draugo" gegužinėje
grojo ir dainavo įvairiausio stiliaus muziką. Neilgai trukus šiuos populia
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. suaugusiems! Į šią vietą va rius Čikagos ir apylinkių lietuvių muzikantus ve! išgirsime „Draugo" ru
per WCEV 14.50 AM. Tel. žiuos specialus autobusas giena šventėje, vyksiančioje rugsėjo 30 d., sekmadienį, 5 val.p.p. Marti773-847-4903, adresas: 4459 (shuttle bus). Daugiau infor ni«iuc pokylių salėje. Vietas ar stalus galite užsisakyti ..Draugo" adminis
S.Francisco, Chicago, IL 60632. macijos tel. 708-352-4110.
tracijoje
Jono Kuprio nuotr.

