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Šiame 
numeryje: 
Lengviausia bus žaisti 
su amerikiečiais. 
Turnyras V. Gerulaičio 
atminimui. „Lituanica" 
rengiasi naujam 
sezonui. 
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Olimpiada grįžo į 
tėvynę. Ar Viktor 
Uspaskich yra genijus. 
Europos Parlamentas: 
pavardės, faktai, 
skaičiai. 

3psl. 

Bažnyčia ir 
pasipriešinimas 
okupacijai. Anglų 
kalbos pamoka. 

4 psl. 

Ar reikia politikams 
teologijos studijų. 

5 psl. 

Viena archyvo dėže 
atidarius LTS centre . 
Žolinės šventė Svč. M. 
Marijos Gimimo 
parapijoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Ketvirtadienį vasaros 

olimpinių žaidynių sost inės 
Atėnų ol impiniame kaimely
je Lietuvos sportininkų pagau
sėjo nuo 2 iki 30. Į Graikijos 
sostinę atvyko Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė, plaukikai, 
boksininkai, irkluotojai, dziudo 
imtynininkas bei juos lydintys 
asmenys. Penktadienį —olim
piados atidarymo dieną — lau
kiama atvykstant Lietuvos dvi
ratininkių. Iš viso kaimelyje gy
vens 60 olimpinės rinktinės na
rių. 

* Prancūzi jos futbolo 
rinktinės kapitonas, 1998 m. 
pasaulio bei 2000 m. Europos 
čempionas Zinedine Zidane ket
virtadienį pareiškė pasitrau
kiąs iš nacionalinės futbolo 
rinktinės. ,.Manau, jog atėjo 
laikas pasakyti 'gana'. Aš ilgai 
svarsčiau dėl šio sprendimo. 
Mano karjera Prancūzijos rink
tinės sudėtyje baigta", sakė 
sportininkas. Po nesėkmingo 
Prancūzijos futbolininkų žaidi
mo šių metų Europos pirmeny
bėse Portugalijoje su rinktine 
jau atsisveikino Lilian Thuram, 
Bixente Lizarazu ir Marcei De-
sailly. 

* 27 metų planetos 100 m 
bėgimo čempionė amer ik ie
tė Torri Edwards už drau
džiamo preparato niketamido 
vartojimą diskvalifikuota dve
jiems metams bei nedalyvaus 
Atėnų olimpinėse žaidynėse. 
Sportininkės organizme stimu
liatorius buvo aptiktas mėginv-
je, kuris buvo paimtas dar ba
landžio 24 d. 

Naujausios 
žinios 

' Lažybų b e n d r o v ė s įta
r ia Vilniaus . .Žalgirio ' ' futbo
lo komandą susi tar imu dėl 
nmgtynhi baigties. 

' B r i t a i n e a t s i ų s savo 
na ik in tuvu Baltijn«-
*ės apsaugai. 

Amžiaus apiplėšimas tapo amžiaus kvailyste 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Pareigūnai trečiadienį 
vakare sulaikė abu įtariamuo
sius, antradienio rytą apiplėšu
sius Vokietijos banko „Vereins 
und Westbank AG" skyrių Vil
niuje. 

Pagrobti 2 mln. litų rasti — 
jie buvo slepiami įtariamųjų bu
tuose. Abu įtariamieji prisipaži
no apiplėšę banką. Sostinės po
licija prašo teismo leisti suimti 
sulaikytus įtariamuosius. 

Vienas plėšimu į tariamas 
vyras sulaikytas Vilniaus oro 
uosto pasienio kontrolės punk
te, kai bandė 4.20 vai. po pietų 
iš Vilniaus oro uosto išskristi į 
Amsterdamą. 

Kaip skelbia „Lietuvos ry
tas", šis vyras — 28 metų Pran

cūzijos svetimšalių legiono ka
rys Romas Kvedaravičius. 
Anksčiau jis į policijos akiratį 
pakliuvęs nebuvo. 

,,Be abejo, tai buvo amžiaus 
apiplėšimas. Beje, ir įtariamųjų 
viltys neįkliūti, išnešti sveiką 
kailį su pinigais — taip pat di
džiausia kvailystė. 

Vilniuje nėra nė vieno ne
atskleisto banko apiplėšimo. 
Kriminalinė policija dirba, dir
ba, dirba", sakė Vilniaus krimi
nalinės policijos vadovas Anto-
nis Mikulskis. 

A. Mikulskio vadovaujami 
kriminalistai po apiplėšimo dir
bo be poilsio pusantros paros. 

Kaip jau skelbta, banko api
plėšimu įtariamas ir bendrovės 
„Ekskomisarų biuras" apsaugos 

darbuotojas Pavelas Kobecas. 
Pastarasis sulaikytas viename 
iš Vilniaus miegamųjų rajonų. 

Įtariamieji sulaikomi nesi
priešino. 

Didžiausias Lietuvos istori
joje banko plėšimas atskleistas 
per maždaug 30 valandų nuo jo 
padarymo. 

Pasak Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato 
vyriausiojo komisaro Eriko Ka-
liačiaus, iš pat pradžių tyrimas 
vyko reikiama vaga ir numatyta 
versija pasitvirtino. 

„Viskas vyko pagal mūsų 
planą. Sulaikius vieną įtaria
mąjį Vilniaus oro uoste, žinias-
klaidai paskelbus, kad jis sulai
kytas, mes skubėjome sulaikyti 
kitą įtariamąjį, nes situacija 

galėjo pasikeisti", kalbėjo E. 
Kaliačius. 

Vilniaus policijos vadovas 
už aktyvų bendradarbiavimą, 
trukusį dieną ir naktį, dėkojo 
prokuratūros, Policijos departa
mento operatyvinėms tarny
boms ir operacijai vadovavu
siam Vilniaus miesto vyriausio
jo policijos komisariato Nusi
kaltimų tyrimo tarnybos vado
vui A. Mikulskiui bei jo krimi
nalistams. 

„Dar kartą galime patvir
tinti, kad turime profesionalų 
kriminalinės policijos pareigū
nų branduolį. 

Vilniaus policija įrodė, kad 
gali ištirti bet kokį nusikaltimą, 
kad ir patį sunkiausią ir įžū
liausią", džiaugėsi komisaras. 

Lietuvė Europos komisijoje bus 
atsakinga už finansų planavimą 

Briusel i s , rugpjūčio 12 d. 
; (BNS) — l Europos komisiją 

Lietuvos deleguota buvusi fi
nansų minis t rė Dalia Gry
bauskaitė bus a tsakinga už fi-

į nansų planavimą i r biudžetą. 
Europos Komisijos pirmi

ninkas Jose Manuel Durao Bar-
; roso per spaudos konferenciją 

Briuselyje ketvirtadienį paskel-
\ bė eurokomisarų atsakomybės 
; sritis. 

D. Grybauskai tė bus atsa
kinga už Biudžeto generalinį 
direktoratą. 

„Aš to nuosekliai siekiau, 
galbūt buvo sunkiau nei pa
prastai. Tačiau padėjo atkaklus 
darbas, iš Lietuvos atsivežta 
patirt is, vyriausybės palaiky-

Dalia Grybauskaitė 
EPA-ELTA nuotr. 

mas", sakė D. Grybauskaitė. 
Premjeras Algirdas Bra

zauskas pripažįsta, kad jam D. 
Grybauskaitės paskyrimas ne
buvo net ikėtas ir džiaugiasi, 
kad mūsų valstybės atstovė bu
vo taip aukštai įvertinta. 

Premjeras Atėnuose tikisi Įdomių varžybų, tačiau nuo politikos neat i t ruks 
Atėnai , rugpjūčio 12 d. 

(ELTA) — Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, antradienį kar tu 
su sportininkais atvykęs stebėti 
Atėnų olimpinių žaidynių, tikisi 
įdomių varžybų, tačiau nemano, 
kad jam pavyks pailsėti nuo 
Lietuvos politinių aktualijų. 

A. Brazauskas su žmona 
atskrido į Graikijos sostinę 
„Lietuvos avialinijų" lėktuvu ir 
buvo sutiktas kaip oficialus as
muo. J i s gyvens kruiziniame 
laive „Queen Mary 2" kar tu su 
kitų valstybių vadovais ir svar
biais asmenimis. 

Skrydžio metu premjeras 
daugiausia bendravo su Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentu Artūru Po
viliūnu ir Lietuvos kūno kultū
ros ir sporto departamento ge
neraliniu direktoriumi Vytu Nė-
niumi, gyvai aptar inėdamas 
sportininkų galimybes. 

A. Brazauskas ketina apsi
lankyti beveik visų sporto šakų 
varžybose, kur rungtyniaus lie

tuviai — krepšinyje, dviračių 
sporte, plaukime, dziudo, šau
dyme. J is apgailestavo, kad ne
pavyks pamatyti lengvaatlečių 
pasirodymų, nes vizitas baigsis 
anksčiau nei pradės rungty
niauti lengvosios atletikos ats
tovai. 

Paklaus tas , a r Atėnuose 
nors kiek pamirš Lietuvos poli
tikos reikalus, ministras pirmi
ninkas sakė: „Kur čia pamirši 
— ir dabar skai tau krūvą lai
kraščių, o grįžus teks spręsti su
dėtingiausius klausimus". 

Paklaustas, su kuo jam la
biausiai siejasi žaidynių šeimi
ninkė Graikija, premjeras teigė, 
kad labiausiai jį žavi didžiulis 
graikų kultūrinis paveldas, is
toriniai paminklai, tradicijos. 

A. Brazauskas stebėjosi, 
kaip per tokį trumpą laiką vis
ką įmanoma suspėti parengti. 
„Kai Atėnuose pasirašinėjome 
Europos Sąjungos sutartį, tai 
mačiau, kad statybos vyko. nors 
ir organizuotai, bet paskubo
mis", sakė premjeras. 

Premjeras Algirdas Brazauskas su žmona Kristina Atėnuose susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Graikijoje Dai
niumi Junevičiumi. Lietuvos ambasados Graikijoje — Eltos nuotr 

Prokurorai A. Vidžiūnui pareiškė Įtarimus kyšio ėmimu 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Buvusiam Seimo na
riui konservatoriui Arvydui Vi
džiūnui ketvirtadieni pareikš
tas įtarimas ėmus kyšius. 

Tai paaiškėjo po maždaug 
pusantros valandos trukusios 
buvusio parlamentaro apklau
sos Generalinėje prokuratūroje. 

A. Vidžiūnui pareikšti įtari
mai pagal Baudžiamojo kodekso 
225 straipsnio 3 dalį, nu
matančią laisvės atėmimo baus
mę nuo 2 iki 8 metų valstybės 

tarnautojui ar jam prilygintam 
asmeniui, savo ar kitų naudai 
tiesiogiai priėmusiam, pažadė
jusiam ar sutarusiam priimti 
didesnės negu 250 minimalių 
gyvenimo lygių (31,250 litų) 
vertės kyšį, reikalavusiam ar 
provokavusiam jį duoti už tei
sėtą ar neteisėtą veikimą ar ne
veikimą. 

„įtarimai tie patys, kuriuos 
jūs puikiai žinot — atseit įtako
jęs ar veikęs Alytaus savivaldy
bės vieną narį. atseit Palangos 

tarybą veikęs, atseit reguliavęs 
Seime, kad šilumos įstatymas 
priimtas ir dujų įstatymo pa
taisos", sakė A. Vidžiūnas. 

Buvęs Seimo narys teigė ne
pripažįstąs savo kaltės ir įtari
nėjimus dėl kyšių ėmimo vadino 
„Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pasaka". 

Trečiadienį įtarimai dėl ky
šio priėmimo buvo pareikšti ki
tam į kyšininkavimo skandalą 
patekusiam buvusiam Seimo 
nariui Vytautui Kvietkauskui. 

Naujas įstatymas neuž t i k r ins 
skaidraus po l i t i kų f inansav imo 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.820 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Daugiausia par t i joms aukoja privatus asmenys 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Keturios iš vienuoli
kos partijų šiemet daugiausiai 
finansinės paramos sulaukė iš 
fizinių asmenų, o kiekvienos 
politinės jėgos didžiausių rė
mėjų sąraše — vidutiniškai 10 
stambiausių rėmėjų. 

Tokią išvadą padarė kredi
tų valdymo ir skolų išieškojimo 
bendrovės „Žvilgsnis iš arčiau" 
ir „Infobankas", atlikusios vie
nuolikos politinių partijų, bir
želį dalyvavusių europarlamen-
to rinkimuose, ir politikų, sie
kusių prezidento posto, finan
savimo skaidrumo tyrimą. 

Bendrovės pripažino, kad 
padaryti išsamų partijų finan
savimo skaidrumo tyrimą truk
do tai, kad trūksta informacijos 
apie partijų rėmėjus. 

„90 procentų aukų kai ku
rios partijos yra gavusios iš pri
vačių asmenų, tačiau dėl to jo
kių įtarimų nekiltų, jeigu šie 
politinių jėgų rėmėjai būtų ge
rai uždirbantys verslininkai", 
ketvirtadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė 
„Žvilgsnis iš arčiau" generali
nis direktorius Gediminas Žie-

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(ELTA) — Tarptautinės organi
zacijos „Transparency Interna
tional" Lietuvos skyrius (TILS) 
teigia, kad Seime rengiamas 
Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo įstaty
mo projektas neįtvirtins skaid
raus partijų ir kandidatų rėmi
mo. 

Tačiau net ir priimtas tobu
las įstatymas, pasak TILS di
rektoriaus Ryčio Juozapavi
čiaus, bus nieko nevertas, jei 
patys politikai ir valdžios insti
tucijos jo nevykdys. 

„Kinų filosofas Mencijus 
yra pasakęs, kad įstatymai pa
tys neveikia, juos reikia vyk
dyti. Net jei būtų tobulas įstaty
mas, jis turi būti vykdomas. 
Tam reikalingi ištekliai — ski
riami pinigai Vyriausiajai rin
kimų komisijai, kad ji samdytų 
tikrintojus, kurie atliktų nepri
klausomą politikų finansų pa
tikrinimą, vykdytų politinės 
reklamos stebėjimą", ketvirta
dienį spaudos konferencijoje tei

gė R. Juozapavičius. 
TILS atstovai abejoja, ar 

minėtame įs ta tymo projekte 
protingai subalansuotas politi
nių partijų valstybinis ir priva
tus finansavimas. 

Seimo Teisės i r teisėtvarkos 
komitetas prieš porą savaičių 
atmetė siūlymą riboti fizinių ir 
juridinių asmenų aukų dydį, 
teigdami, kad ši nuostata būtų 
apeinama, ats irastų kyšininka
vimas, nelegalūs susitarimai, o 
skaidrumo ir viešumo sumažė
tų. 

„Sis par lamentarų nuogąs
tavimas riboti politikų išleidžia
mų pinigų kiekį kelia didžiausią 
nerimą. Būtent politikų išlaidų 
politinėms kampanijoms riboji
mas žinovų laikomas pagrindi
niu būdu sumažinti politinį ky
šininkavimą", te igiama TILS 
siūlymuose. 

Žinovai ragina išlaidas poli
tinėms kampanijoms riboti nu
s ta tant didžiausią aukos dydį, 
skiriamą partijai a r partijoms 
kartu per finansinius metus. 

Ministrė pasveikino jaunimą 
Gediminas Žiemelis ir Jonas Gavelis. 

mėlis. 
Politinių jėgų finansavimo 

skaidrumą tyrusių bendrovių 
teigimu, daugiausia įtartinos 
paramos iš įmonių, kurių per 
metus gaunamos pajamos ne
siekia 1 mln. litų. gavo konser
vatoriai, l iberaldemokratai ir 
buvusio Gedimino Vagnoriaus 
vadovaujama Krikščionių kon
servatorių socialinė sąjunga. 

„Kai kurios smulkios įmo
nės politikams nepagailėjo su
mų, sudarančių jų visą metų 

Mykolo Ambrazo .'ELTAI nuotr 

pelną. Tai kelia įtarimą", teigė 
G. Žiemelis. 

Pasak jo, kai kurios partijas 
rėmusios įmonės buvo įtrauktos 
į skolininkų sąrašus, jų skolos 
nesiekė net 10 proc. partijoms 
skirtų lėšų. 

Tuo tarpu „Infobankas" ats
tovas Jonas Gavelis teigė, kad 
tarp partijas rėmusių fizinių ir 
juridinių asmenų pastebimas 
ryšys, tačiau jį sunku įrodyti, 
nes neįmanoma nustatyti visų 
įmonių akcininkų 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(ELTA) — Ketvirtadienį Lietu
voje ir pasaulyje minint Tarp
tautinę jaunimo dieną, sociali
nės apsaugos ir darbo ministre 
Vilija Blinkevičiūtė sveikina 
valstybės jaunimą ir linki jam 
pakantumo kitoms kartoms. 

Šių metų jaunimo dienos te
ma „Jaunimas skirtingų kartų 
visuomenėje". Pasir inkdamos 
šią temą. Jungtines Tautos no
rėjo pabrėžti vienybės svarbą 
tarp skirtingų kartų įvairiuose 
gyvenimo etapuose. 

„Sveikindama Lietuvos jau-

J. Borisov 
išsiuntimo byla 

sustabdyta 
neribotam 

laikui 
Viln ius , rugpjūčio 12 d. 

(ELTA) — Vilniaus apygardos 
administracinis teismas ketvir
tadienį neribotam laikui su
stabdė bylą dėl prieštaringai 
vertinamo Rusijos piliečio Jurij 
Borisov galimo išsiuntimo iš 
valstybės. 

Administracinis teismas 
lauks, kol bus išnagrinėta J. 
Borisov baudžiamoji byla dėl 
grasinimų buvusiam valstybės 
vadovui Rolandui Paksui. Prie 
išsiuntimo klausimų šis teis
mas grįš tik tada, kai Vilniaus 
miesto 1-osios apylinkės teismo 
nuosprendis J. Borisov įsitei
sės, — tai yra, kai bus ne tik 
paskelbtas, bet ir peržiūrėtas 
apeliacine tvarka. 

Rugpjūčio 10 d. surengęs 
pirmąjį šiai bylai skirtą posėdį, 
apylinkės teismas taip pat pa
skelbė pertrauką iki rugsėjo 30 
d. 

J. Borisov ginančio advoka
to Adomo Liutvinsko teigimu, 
administracinio teismo spren
dimas atidėti bylą yra supran
t amas , nes priešingu atveju 
žmogus galėtų būti teisiamas 
dėl to paties nusikaltimo du 
kartus. 

Anot jo, baudžiamoji byla 
dėl grasinimų buvusiam prezi
dentui iškelta už tuos pačius 
veiksmus, kuriuos Migracijos 
depar tamentas įvardija kaip 
grėsmę valstybiniam saugu
mui, prašydamas teismo iš
siųsti J. Borisov. 

nimą Tarptaut inės jaunimo die
nos proga, linkiu jam jaunat
viškame maksimalizme atrasti 
pakantumo ir pagarbos ne tik 
kitoms kultūroms, bet ir kitoms 
kartoms. Sparčiai besivystant 
technologijoms, vykstant globa
lizacijos procesams, kartų ben
dradarb iav imas ir san tarvė 
tampa labai svarbi", pabrėžia 
ministrė. 

V. Blinkevičiutės teigimu, 
Tarptautinė jaunimo diena — 
puiki galimybė skatinti jaunimo 
tarptautinį bendravimą, daly
vavimą visuomenes gyvenime 

Lietuvoje 
daugėja 

genetiškai 
pakeistų 
produktų 

Viln ius , rugpjūčio 12 d 
(BNS) — Lietuvos rinkoje dau
gėja genetiškai pakeistų pro
duktų — iš Nacionalinės veteri
narijos laboratorijos per pus
metį ištirtų 37 mėginių, ketu
riolikoje buvo aptikta genetiš
kai pakeistų organizmų (GPO), 
ketvirtadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

„Vertinant statistiškai, tai 
— j a u nemažas genetiškai pa
keistų produktų kiekis. Tačiau 
nor int susidaryti bendresnį 
vaizdą, reikėtų ištirti dar dau
giau mėginių", sake Nacionali
nės veterinarijos laboratorijos 
direktoriaus pavaduotojas Vid
mantas Paulauskas. 

GPO aptikta produktuose 
iš sojų — sojų pupelių miteliuo
se, paplotėliuose, dribsniuose, 
nerafinuotame aliejuje įvež
tuose iš Čekijos ir Kinijos. 
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SPORTO APŽVALGA 

SPORTAS LIETUVOJE IR PASAULYJE 

Lengviausia bus žaisti su 
amerikiečiais 

Š. JASIKEVIČIUS: 
mums dar nereikia būti 
geriausios formos, nes 

olimpiada truks dvi 
savaites 

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės žaidėjas Ša rūnas 
Jasikevičius ir puolėjas Darius 
Songaila pripažįsta, kad rinkti
nė draugiškuose turnyruose 
Belgrade ir Madride nepade
monstravo savo geriausio žai
dimo, tačiau ta i nebuvo tos 
rungtynės, kurias reikėjo būti
nai laimėti. „Šiuo metu dar ne
same geriausios formos, tačiau 
to ir nereikia, nes olimpiada 
trunka dvi savaites. Europos 
čempionate viskas vyksta 
greičiau — per 8-9 dienas", — 
rugpjūčio 10 d. sakė Š. Jasi
kevičius, kartu su D. Songaila 
dalyvavęs pokalbyje apie rink
tinės perspektyvas viename iš 
„Topsport" lažybų punktų. 

„Viskas spręsis ketvirtfina
lyje" — šias rungtynes labiau
siai reikia laimėti",—pažymėjo D. 
Songaila. Jo teigimui, po aš
tuonerių kontrolinių rungtynių 
serijos jautėsi nuovargis, tačiau 
dabar žaidėjai atsigauna. Krep
šininkas taip pat pasidžiaugė, 
kad olimpiadoje teks žaisti kas 
antrą dieną, todėl bus laiko 
atsigauti. 

Paprašyti pakomentuoti 
savo būsimųjų varžovų žai
dimą, krepšininkai teigė, kad 
įspūdis dar gali būti klaidingas. 

Krepš in inkas Š a r ū n a s Jas ikevič ius . 
G i n t a r o N e n a r t a v i č i a u s (El ta) 
nuo t r . 

„Įspūdingiausiai atrodo ispa
nai, laimėję visas septynerias 
rungtynes, tačiau jie žaidė na
muose. Įdomi argentiniečių 
rinktinė, matyt i , kad patyrusį 
trenerį tur in tys serbai suburs 
rimtą komandą. Nebloga ir Ki
nija, o i talus supras t i sunkiau
sia — po įspūdingų pergalių se
ka pralaimėjimai", — kalbėjo Š. 
Jasikevičius. 

Kalbėdamas apie būsimą
sias olimpines kovas, jis pažy
mėjo, kad iš pradžių svarbiau
sia bus nugalėt i Angolą ir Puer-
to Rico, o lengviausia bus žaisti 
su amerikieč ia is . „Iš tokių 
rungtynių niekas garantuotos 
pergalės nesitiki, todėl eini ir 
žaidi, — sakė Š. Jasikevičius. 

(Elta) 

Prezidento 
taurės 
turnyro 
diretorius 
Mindaugas 
Dagys 
(kairėje) ir 
Lietuvos 
teniso 
sąjungos 

Ę prez. 
Liutauras 
Radzevičius. 
Mykolo 
Ambrazo 
(Elta) nuotr. 

,GARNIER" REKLAMINIS VEIDAS 

Tarptautinių jaunimo žaidynių proga š.m. rugpjūčio 2 d. Cleveland Key klube suruoštame priėmime. 
B kairės: Kauno meras Arvydas Garbaravičius, Cleveland miesto mere Jane Campbell, Kauno miesto 
administratorius Giedrius Buinevičius, Rita Garbaravičienė, Cleveland LB apylinkės vicepirm. dr. 
Viktoras Stankus, LR garbės konsule Ingrida Bublienė, „Point One International" vadybininkas Linas 
Klimavičius. 

DRAUGAS 

TENISAS LIETUVOJE 

V. GERULAIČIO ATMINIMUI SKIRTAS TURNYRAS 
Rugpjūčio 14-22 d. Vilniuje, 

Sereikiškių parke, „Teniso 
pasaulio" aikštyne, vyks pirma
sis t a rp tau t in i s vyrų teniso 
turnyras , skirtas visų laikų gar
siausio lietuvių tenisininko Vito 
Gerulaičio atminimui. Varžybų 
prizų fondą sudarys 10,000 dolerių. 

Šiuo metu Vilniuje vyksta 
jau 15-asis turnyras Lietuvos 
Prezidento taurei laimėti. 

Du Tarptautinės teniso fe
deracijos (ITF) „Futures" serijos 
vyrų teniso turnyrus Lietuvos 
teniso sąjunga (LTS) rengia 
pirmą kartą. 

V. Gerulaido atrrunimui skir
tame turnyre dalyvaus per 100 
sportininkų iš daugiau kaip 25 
šalių. Šiuo metu iš užsiregis
travusių dalyvių pirmas pagal 
vertinimą yra 21 metų ispanas 

Kas antras Lietuvos 
gyventojas nesportuoja 

Visuomenės apklausa rodo, 
kad 50 proc. Lietuvos gyventoju 
nesportuoįa. Tai skelbia naujienų 
tirtkiaiapio „ O m n i laikas" užsa
kymu rinkos analizės ir tyrimų 
grupės RA1P liepos 8-11 d. atlik
ta apklausa. 

15.4 proc. apklausoje daly
vavusių gyventoju teigia spor
tuojantys kasdien ir 15.3 proc. 
— keletą kartų per savaitę. Vie
ną kartą per savaite sportuoja 
7.3 proc. apklaustųjų, o keletą 
kartų per mėnesį — 11.8 proc. 
dalyvavusiųjų apklausoje. Dau
giausia sportuojančių yra tarp 
vyrų, jaunimo {16—29 m. am
žiaus) ir didžiųjų miestų (Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos) gyven
toju. (BNS) 

Garsaus pasaulyje „Garnier" prekės ženklo 
reklaminiu veidu tapo Lietuvos rinktinės gynėjas 
Arvydas Macijauskas. 

Rugpjūčio 11d. populiaraus žurnalo „Panelė" 
redakcijoje buvo surengta spaudos konferencija, o 
po jos vyko fotosesija. Pasak „Garnier" atstovų, 
tokj jų pasirinkimą lėmė gera krepšininko išvaiz
da, patraukli asmenybė, nuoširdi šypsena, mo
kėjimas bendrauti bei teigiama viešoji nuomonė 
apie jį. 

A. Macijauskas nenorėjo atskleisti finansinių 
sutarties detalių, tačiau noriai atsakinėjo į k i tus 
žurnalistų klausimus. 

Paklaustas, kaip tapo „Garnier" veidu, krep
šininkas atsakė, kad apie tai reikėtų klausti fir
mos atstovų, tačiau tokį sprendimą greičiausiai 
lėmė tai, jog krepšinis Lietuvoje yra lyg pirmoji 

„Per rung-
- sakė A. 

religija. Pasiūlymas rekla
muoti „Garnier" produkciją 
A. Macijauskui buvo netikė
t a s , tačiau malonus ir įdo
mus . Lietuvos rinktinės gy
nėjo manymu, šis projektas 
neturėtų labai pakeisti jo tikrojo veido 
tynęs stengsiuosi išlikti, kuo esu", • 
Macijauskas. 

Paklaustas, kaip į tokią jo veiklą reagavo 
rinktinė, krepšininkas šypsodamasis atsakė, jog 
komandos draugai dar nieko nežino apie šj pro
jektą ir replikų iš jų greičiausiai sulauksiąs tik 
lėktuve, skrisdamas į Atėnus. 

Sutart is su A. Macijausko sudaryta pusei me
tų, o jo veidas puikuosis Lietuvos spaudoje bei 
lauko reklamose. (Elta) 

„Žalgirio" klubo naujienos Golfas 

GATVES KREPŠINIO TURNYRAS 

„Žalgirio" klubas rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) 
prie Pasaulio lietuvių centro Lemonte rengia 
gatvės krepšinio turnyrą (trys prieš tris). Jis bus 
pravestas profesionalų, mėgėjų, veteranų ir mišrių 
komandų grupėse. 

Registraciją galima atlikti ir daugiau informaci
jų gauti skambinant 708-243-7547. 

Rengėjai ir šį kartą tikisi gausaus krepšinio 
entuziastų dalyvavimo. 

GOLFO MĖGĖJŲ DĖMESIUI 

Lietuvių fondas vėl rengia savo tradicinį golfo 
turnyrą, jis vyks rugsėjo 19 d. Old Country Club 
aikštyne, kuris yra 1400 Parker Rd., Homer Glen, 
IL, visai netoli Lemonto. 

Tai bus dešimtoji tokio pobūdžio programa, 
rengiama Lietuvių fondo. Registruotis pas Vytą ir 
Aldoną Vaitkus, tel. 630-243-81 78. 

Golfo entuziastai jau dabar turėtų į šį renginį 
atkreipti dėmesį ir iš anksto informuoti apie daly
vavimą. 

Guillem Burnio. J i s pasaulio 
pirmenybių lentelėje užima 
400-ąją vietą. Į Vilnių turėtų 
atvykti ir garsusis tenisininkas 
iš Latvijos Andis Juška, kuris 
pasaulyje yra 471-as. 

Pirmasis Prezidento taurės 
teniso turnyras buvo surengtas 
1931 metais, vėliau varžybos 
dar vyko 1932, 1933 ir 1938 m., 
o tradicija buvo atgaivinta 1994 
m. Prezidento taurės turnyro 
prizų fondą sudaro taip pat 
10,000 dolerių. Varžybų organi
zatoriai šiemet nesitikėjo tokio 
didelio tenisininkų susidomėji
mo. L. Radzevičius sakė, kad j 
64 žaidėjų atrankos turnyrą 
nepateko net 26 tenisininkai iš 
Australijos, Japonijos, Prancū
zijos, Ukrainos ir kitų šalių. 

LTS vadovas pasidžiaugė, 

jog pirmą kar tą šiose varžybose 
dalyvauja visi stipriausi Lietu
vos tenisininkai: keturiskart 
Prezidento taurę iškovojęs 31 
metų Rolandas Muraška, 22 
metų Aivaras Balžekas ir 20-
metis Gvidas Sabeckis. Pirmą 
kartą šiame turnyre Lietuvai 
atstovauja 27 metų ispanas 
Daniel Lencina. 

Finalas, kurį žada stebėti ir 
šalies vadovas Valdas Adam
kus, vyks šeštadienį, rugpjūčio 14 d. 

„Tai, kad Vilniuje rengiami 
du tarptautiniai turnyrai, rodo. 
jog tenisas sostinėje atsigauna", 
— sakė UAB „Teniso pasaulio" 
direktorius Tadas Lenkutis. 
Anot jo, netrukus Vilniuje atsi
ras naujas uždaras teniso aikš
tynas ir bus įkurta teniso mokykla. 

(Elta) 
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI RENGIAS! NAUJAM SEZONUI 
Štai jau baigiasi vasara. 

Vos beliko kelios savaitės, o 
tada vėl iš naujo atgims įvai
rūs renginiai. Prasidės nauji 
pirmenybiniai 2004-2005 me
tai ir „Lituanicos" futbolo 
komandoms. 

Šių pirmenybinių metų ru
dens rato pradžia jau čia pat 
— rugpjūčio 29 dieną. Apie tai 
buvo pranešta „Metropolitan" 
futbolo lygai priklausančių 
klubų atstovų susirinkime, 
kuris įvyko rugpjūčio 9 d. Čia 
iš „Lituanicos" vadovybės 
dalyvavo Albertas Glavinskas 
ir Leonas Jonikas. 

Jie šiame posėdyje gavo ir 
rudens rato pirmenybių tvar
karaštį. Jame nurodyta, kad 
„Lituanicos" futbolo komandos 
(vyrų ir rezervinė) pirmąsias 
rungtynes turės žaisti rug
pjūčio 29 d. (1 ir 3 vai. p.p. 
prieš dabartinį „major" divizi
jos čempioną — „Polonia" 
komandą. Susit ikimai įvyks 
varžovų naudojamoje aikštėje 
— „Schvvaben Center" aikš
tyne, Buffalo Grove miestelyje, 
kuris yra į šiaurę nuo Čikagos. 

Reikia pažymėti, jog šių 
metų pavasario rate „Lituani
cos" futbolininkai namuose su 
šia vienuolike sužaidė lygiomis. 

Čia dar norisi pridėti, kad 
„Lituanicos" futbolininkai pras
čiausiai rungtyniavo praėjusių 
pirmenybinių metų pirmame 
(rudens) sezone, kada per 9 
susitikimus surinko tik 5 
taškus (viena pergalė ir dvi ly
giosios). Jau geriau pasirodė 
pavasarį, kuomet buvo su
griebti 9 taškai. Iškovojus 14 
taškų, mūsiškiai pirmenybinė-
je lentelėje atsistojo prieš
paskutinėje — devintoje vieto
je. Dėl išlikimo „major" divizi
joje lietuviai turėjo žaisti su I 
divizijos antrosios vietos užė-
mėja — „Kickers" komanda, 
kurią nugalėjo 3—2. 

Tokią žemą vietą „Litua-

, .Li tuanicos" futbol ininkai su vadova i s 
l ikt i „major" divizijoje. 

nica" užėmė iš dalies dėl savo 
žaidėjų (kai kurių) apsileidimo 
ir lygos vadovybės nešvarių 
kombinacijų. Pavyzdžiui, „Li-
tuanica" turėjo atiduoti 3 taš
kus be žaidimo, nes apie rung
tynes prieš „Eagles" buvo pra
nešta vos pora dienų iki jų nu
matytos datos, nepaisant, kad 
lygos įstatuose nurodytos 7 
dienos. 

Šiuo metu komandą treni
ruoja buvęs komandos žaidėjas 
Algimantas Šalkauskas. J i s 
pakeitė atgal į Lietuvą gyventi 
sugrįžusį Gediminą Jarmala
vičių. Naujasis treneris yra 
gerokai šaltesnis negu anks
čiau buvęs ir, kaip atrodo, ko
mandos žaidėja jį labiau mėgs
ta. Tokiu būdu komandoje vy
rauja darnesnė atmosfera, ku
ri turi įtakos ir į rungtynių 
pasekmes. 

Tikimasi, kad komandoje 
dar bent kelis sezonus liks 
žaisti Virgis Žuromskas. Jis 12 
metų rungtyniavęs vyrų vie-
nuolikėje, j au buvo numatęs pe
reiti pas veteranus. Virgis ilgą 
laiką yra buvęs geriausiu ko
mandos įvairčių medžiotoju, o, 
kuomet reikėdavo, sėkmingai 

po sėkmingų r u n g t y n i ų p r i e š „Kickers". k u o m e t b u v o a p g i n t a teisė pas i -
R . K a r t a v i č i a u s n u o t r a u k a . 

Rugpjūčio 1 d. futbolo r u n g t y n i ų „ L i t u a n i c a " - . . K i c k e r s " didvyris , pe lnęs 2 
įvarčius, V. Žuromskas (kairėje) su klubo pirm. A. Glavinsku. E. Šula ič io nuotr 

gindavo „Lituanicos" vartus . 
Tokio visapusiško ir pasišven-
tusio žaidėjo kaip V. Žuroms
kas, „Lituanica" per daugiau 
negu 50 metų gyvavimo laiko

tarpį turbūt nėra turėjusi. 
Tad lauksime sėkmingo 

naujojo pirmenybinio sezono 
pradžios — rugpjūčio 29 dienos! 

E. Šula i t i s 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Rugpjūčio 10 d. 
Vilniaus Sporto 
rūmuose sureng
tose simbolinėse 
Lietuvos 
olimpiečių 
palydos i Atėnų 
olimpines 
žaidynes 
iškilmėse apsieita 
be ilgų kalbų, 
tačiau 
sportininkams 
sėkmės palinkėjo 
ir Lietuvos 
Respublikos 
prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Tomo Čemiševo 
(Elta) nuotr. 

DRAUGAS, 2004 m. rugpjūčio 13 d., penk tad ien i s 

AR V. USPASKICH YRA GENIJUS? 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Darbo partijos kandidatai 
prieš rinkimus į Europos Par
lamentą pasiskelbė: 

„Vykdysime vientisą Euro
pos Parlamento ir Lietuvos Sei
mo programą, ir užtikrinsime 
didesnę Lietuvos žmonių ge
rovę; sieksime, kad būtų suma
žinti mokesčiai svarbiausiems 
maisto produktams, šildymui ir 
kurui; užtikrinsime žemės ūkio 
plėtrą; Europos Sąjungos pa
ramą nukreipsime į skurdžiau
sius rajonus; mažinsime nedar
bą ir socialinę nelygybę, ginsime 
Lietuvos piliečių teises visoje 
Europoje". 

Jie užtikrins (?) didesnę Lie
tuvos žmonių gerovę, žemės 
ūkio plėtrą, mažins (?) nedarbą 
ir socialinę nelygybę. Jie tai pa
darys, būdami Europos Parla
mente, „užtikrins" ir „mažins". 
Kaip tai įvykdys, tik jie vieni ži
no, nes likusieji, elitas ir pap
rasti žmogeliai (runkeliai?), ši
tokiems stebuklams netiki. 

O kokius planus turi Darbo 
partija? Spalio mėnesio Seimo 
rinkimuose ji, sakosi, laimės di
džiumą narių. Po laimėjimo pa
žvelgs į prezidento pareigas, gal 
pakeis jo rinkimų būdų; tada 
visiškai pertvarkys Seimą ir jo 
rinkimus; pensininkams iš kar
to padidins 40 nuošimčių pensi
jas; duos viską, ko šiandien 
Lietuvai labiausiai reikia. Štai 
liko jau tik maždaug du mėne
siai ir vargo Lietuvoje daugiau 
nebus. Darbo partijos laimėji
mas čia pat, todėl mūsų tė-
vynėlė jau beveik siekia Laimės 
žiburio spindulius. 

Lietuviai nemoka tvarkytis, 
nusprendė Viktor Uspaskich, iš 
Archangelsko srities atvykęs ir 
Lietuvoje apsigyvenęs, rusas. 
Vyras gabus, apsukrus, Darbo 
partijos vadas. Kol kas jo niekas 
neapšaukė sukčiumi. Gal iš tik
rųjų šis žmogus mato, kad Lie
tuvai reikia pagalbos (o kas šito 
nemato?), todėl jkūrė Darbo 
partiją, kuri su pagalba jau lau-

' 3 pfll 

kia prie Seimo rinkimų durų. 
Laimėjimas jo partijai, laimėji
mas ir Lietuvai — taip j is kalba. 
Gal Viktor Uspaskich iš tikrųjų 
yra Lietuvai gera trokštąs žmo
gus. Šių pažadų pas jį niekas 
nei prašė, nei reikalavo, ji&pats 
juos siūlo. 

Bet vieni pažadai beįtĄ iryk-
dymo nei maitina, nei ŠOtltJ, nei 
guodžia, nei ramina.. Pagaiiau 
ar jis, lietuvius la iką į j t i a rkos 
nemokšomis, supranta'"pHirtu-
mą tarp pažado ir jo tesėjimo? 
Jei tokio supratimo nėra, mažai 
ir mokšiškumo yra. Gafim* duo
ti t ik tai, ką pats tur i . Ar V. 
Uspaskich tur i p a k a n k a m a i 
galios savo pažadus tesėt?? Be 
to, geradarystė ne visada yra 
naudinga, a geradar ia i savo 
pastangomis daug ką sugacina. 
Ar Hitleris nesiekfe pt 
gera? 

Tad kaip Lietutoš pilietis 
turėtų žvelgti į V. Uspaskich? 
Ar šis entuziastas galėtų įvyk
dyti, ką žada? OPvz.,, tu t jau pa
didinti pensijas 4tK rruoiirntių.) 
Kiek jis tur i patirt 
tvarkyme? E e k paiįstel demo
kratiją ir gyventojų rūpesčius 
bei tų rūpesčių gylį? 

Pasiekia žinios, kad su šiuo 
politiku pietauja prez. Adam
kus, premjeras Brazauskas, Vil
niaus meras Zuokas. Taigi 
aukšti pareigūnai, svarbių poli
tinių grupuočių vadai . Ir K. 
Prunskienė laikosi netoli jo, ir 
nuskr iaus tas Paksas apie jį 
slampinėja. O kiek vargdienių 
norėtų su juo papietauti, o kiek 
tų, kurie jau šį rudenį tikisi 
prisidėti nemažai pensijos? Tai 
beveik visa Lietuva, o kad jų 
tarpe nėra Andriukaičio ir dvie
jų draugų, buvusių parlamen
tarų, mūsų geradaris V. Uspas
kich, matyt, dėl to nesibaimina. 

Tokį vaizdą susidarome, kai 
perverčiame Lietuvos spaudą. Ir 
tas vaizdas stebina. Ar lietuviai 
pametė nuovoką ir nesusigau
do? Juk jie yra arba mulkinami, 
ar pats mulkintojas savo mąs
tyme slidinėja. Nėra genijaus. 

kuris galėtų t rumpu laiku įvyk
dyti tai , ką V. Uspaskich žada. 
Yra ir kitas klausimas, svarbus, 
nepražiopsotinas. Kodėl šis 
žmogus, t rumpą laiką Lietuvoje 
pagyvenęs, galvoja savo politine 
išmone lenkiąs visus lietuvius? 
Kodėl jis drįsta manyti, kad Lie
tuvos piliečiai rinkimuose pa
sisakys už svetimtautį. Jis, ma
tyt, šalia savo pareiškimo, kad 
lietuviai nemoka tvarkytis, turi 
ir kitą įsitikinimą — lietuviai 
nieko neišmano, todėl bėga pa
žadams iš paskos. O kai juos, 
tuos lietuvius, susiglėbsiu, ki
ta is pažadais juos Rusijon 
nusivešiu. 

Rusija Lietuvai yra įvai
riausių spąstų laukas. Prie jos 
artėdamas, rizikingai kiši kojas 
į pinkles. Suprantame, kad į 
Lietuvą Rusija žiūri meiliom 
akim. Patrauklus kampelis. Ir 
žmonės beveik tvarkingi, ir Bal
tijos jūra, ir Klaipėda, ir Kara
liaučiaus sritis arti . Tačiau Ru
sija niekados nemokėjo su kai
mynais sutart i . Ne tartis, ne 
kaimynystėje bendrauti , bet 
grobti, skriausti , naikinti. Šian
dieninė Rusijos inteligentija pra
eitį ir mūsų patirt į turi su
prasti. Bet šią padėtį privalome 
suprasti ir mes patys. 

Sąlygos lietuvius verčia Ru
sijos bijoti. Ne sukrikę naciona
listai, kaip Žirinovskij Lietuvą 
gąsdina. Gąsdina įvairūs slapti 
užmojai, kaip šnipai diplomatai, 
kaip Pakso ir Borisov nuotykis, 
kaip Smailytės (tai nėra smulk
mena) siūlai, vedą ne tik prie 
Rusijos mafijos, bet ir prie sau
gumo tarnybų. Ir Prunskienės 
veržimasis Prezidentūron, ne
vengiant iš anksto pasiskelbti, 
kad ji bus Rusijai palanki, keis
tai atrodė. Tad rusų oligarcho V. 
Uspaskich politinis reiškimasis 
kelia įvairių abejonių. Šitos 
mūsų abejonės tur i būti ir jam 
suprantamos. 

Liepos 8-11 d. „Vilmorus" 
firmos apklausos duomenimis 
už Darbo partiją balsuotų 29 
nuošimčiai Lietuvos žmonių. 

Antroje vietoje liktų social
demokratai (11.5 nuošimčiai). 
Kiti trupinėliai tektų trupi-
nėlinėms partijoms. Taigi Lie
tuvos žmonės, jau daugel kartų 
pažadais apvilti, ir šiandien ti
ki, kai didžiaburniai fantastai 
ar „šmugelninkai" iš tolo rodo 
saldainėlį. Šiuo atveju dar ir tai 
yra nuostabu, kad tasai sal
dainėlis gali būti maskuotas 
užtaisas. 

Kas yra atsakingas už vi
suomenės politinį lengvapė
diškumą? Visas Lietuvos politi
nis gyvenimas nuo 1990 metų 
iki dabar . Prieš ta i idealiai 
vieninga ir ideologiškai tvirta 
tauta nepriklausomybės laiko
tarpiu sutrupėjo. Visas politinis 
gyvenimas kaltas — valdžios ir 
partijos. Korumpuota valdžia, 
korumpuoti partiečiai, moralę 
praradusi valdžia, moralės 
nepripažinę politikai. Grobsty
mų šiais laikais gal yra mažiau, 
nes j au beveik viskas išgrobsty
ta. (Ką parodys „Alitos" privati
zavimo istorija?) Bet tauta su
aižėjusi („... destrukcijos genijus 
K. Bobelis suskaldytų net Va
tikaną" — P. Katinas, „XXI a.", 
2004.07.21), stinga ideologijos, 
nes dėl šiltų kėdžių net buvę 
ministrai (pvz., J . Lionginas) 
keičia partijas, o Generalinė 
prokura tūra su STT prie
lankumą savo darbais neslepia
mai rodo pašalintam R. Paksui. 
Tokia maišatis, tiek daug,pyk
čio, kad Darbo partijos pažadai 
atrodo lyg skęstančiam šiaudelis. 

Kas galėtų paskatinti žmo
nes Seimo rinkimuose nepa
mesti išminties? Ar tai ne parti
jų pareiga? Jos primynė šį poli
tinį purvą Lietuvoje, jos privalo 
tą purvą išdžiovinti. Partijų 
pareiga yra taip veikti, kad nau
jame Seime būtų mažiau tokių 
klounų kaip V. Šustauskas ir 
aferistų kaip Smailytė, kad Sei
mas susigrąžintų visuomenės 
pasitikėjimą. Partijos kaltos dėl 
dabartinės padėties, jos privalo 
rasti būdus, kaip reikia padėtį 
taisyti. 

EUROPOS PARLAMENTAS — PAVARDĖS, FAKTAI, SKAIČIAI 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Europos parlamentas Stars-
burge liepos 20 dieną pradėjo 
naują penkerių metų veiklos 
etapą. Europos parlamentas 
atstovauja 450 mln. gyventojų, 
jame yra septynios politinės 
frakcijos, 20 oficialių kalbų. Pir
mąją sesiją, pagal tradiciją 
pradėjo seniausio parlamento 
narys. 79 metų Giovanni Ber-
linguer. 

Šalia p a r l a m e n t o 
p i r m i n i n k o — 14 
v i c e p i r m i n i n k ų 

732 Europos parlamento 
nariai pirmiausia turėjo išrink
ti parlamento pirmininką ir net 
14 vicepirmininkų. Pirmininku 
išrinktas Ispanijos socialistas 
Josep Borrell, už kurį balsavo 
388 Europarlamento nariai. 

Kiti kandidatai buvo lenkas, 
buvęs „Solidarumo" Tadovas 
Bronislaw Geremek iš naujai 
įkurtos Liberalų ir Demokratų 
sąjungos už Europą frakcijos 
(ALDE) ir Francis Wurtz, jung
tinės kairiųjų/Šiaurės žaliųjų 
kairiųjų frakcijos (GUE/NGL) 
vadovas B. Geremek gavo 208, 
F. Wurtz — 51 balsą. 

Didžiausios Europarlamen
to frakcijos — centro dešinės 
Europos liaudies frakcija (EPP-
ED) ir Europos socialistų frakci
ja fPES) sutiko pusiau dalintis 
par lamento prezidentavimą. 
Centro dešinė sutiko paremti 
socialistą Borrell s i o r e ų k šio 
parlamento laikotarpio pusei, o 
antrajai pusei social istai»pa 
rems centro dešinė* kaafSffetą, 
greičiausiai jmo bus >4tpfieti~ 
H a n s — Gert Poetterinp. ' 

I»»N.-IHIH)|| 

S e p t y n i o s p o l i t i n ė s 
f rakci jos 

732 Europarlamento nariai 
įkūrė septynias politines frakcijas: 

EPP—ED — Europos liau
dies partijos ir Europos demo
kratų (European People's Par-
ty and European democrats) 
frakcija — 268 nariai, jai pri
klauso L. Andrikienė, V. Lands
berg i s ; 

PES — Socialistų frakcija 
Europos parlamente (Group of 
Socialists in the European 
Parlaiment) frakcija — 200, J. 
V. Pa l eck i s , A. Saka las : 

ELDR — Liberalų ir 
demokratų sąjunga už Europą 
(Alliance of Liberals and De
mocrats for Europe) frakcija — 
88; Š. Bi ru t i s D. Budreikaitė,A. 
Degut is J- Dičkutė, E. Gent
vi las O. Juknevičienė, M. Star
kevičiūtė) 

Greens/EFA — Žaliųjų 
frakcija/Europos laisvoji sąjun
ga (Grens and European Free 
Alliance Group) — 42; 

EUL/NGL — Konfederaci
nė Europos susivienijusių kai
riųjų ir Šiaurės žaliųjų kairiųjų 
(Confederal Group of the 
European United Left and 
Nordic Green Left) frakcija — 
41; 

IND/DEM — Nepriklauso
mybės ir demokratijos grupės 
(Independence and Democracy 
grcup) frakcija — 33; 

UEN — Sąjungos už tautų 
Europą (Union for Europe of 
the Nations group) — frakcija 
— 27; G. Didž iokas , R. 
Pavi l ionis ) ; 

NI — Nepriklausomi parla
mento nariai — 33. 

Nuke l ta į 5 psl . 

DANUTE BINDOKIENE 

Olimpiada grįžo į tėvynę 

Sį vakarą daugelis sėdėsime, prieš žydrąjį 
ekraną, laukdami olimpinių žaidynių 
Atėnuose pradžios. Olimpiada grįžo į gim

tuosius namus, kur jos pradžios šaknys siekia 
776 m. pr. Kristų. Tas sugrįžimas Graikijai tei
kia ir garbę, ir daug rūpesčių (manoma, kad pa
siruošimas gali kainuoti apie 12 milijardų dol.) 

Ar šiandieninės olimpinės žaidynės daug 
skiriasi nuo anų — senovinių? Visų pirma, žino
ma, varžybų, kuriose atletai išbando savo jėgas, 
gausumu. Trylikoje pirmųjų olimpiadų graikai 
pripažino tik bėgimo lenktynes: 180 m (200 
jardų) vyrams ir 100 m — mergaitėms, kurios 
varžėsi atskirai. Moterys apskritai iš olimpiadų 
buvo išjungiamos: ne tik dalyvauti, bet ir varžy
bas stebėti joms buvo draudžiama (vyrai varžėsi 
visiškai nuogi). Šiemet numatoma, kad apie 
10,500 atletų, tarp jų apie 4,000 moterų ir mer
ginų, atvykusių iš 202 pasaulio šalių varžysis 
28-iose skirtingose sporto šakose! Beje, antiki
nėse Graikijos olimpinėse varžybose taip pat 
galėjo dalyvauti kitataučiai, tik reikėjo mokėti 
graikiškai. 

Olimpinių žaidynių metu buvo sustabdomi 
visi karo veiksmai: kovoti tebūdavo leista tam 
skirtose aikštėse ir olimpiados taisyklių rėmu
ose. Deja, 2004-ųjų olimpiadai ta „prabanga" 
neprieinama. Kruvini susirėmimai įvairiuose 
kraštuose, ypač Afganistane, Palestinoje, Irake, 
tikrai dvi savaites, kol vyks olimpinės varžybos, 
nebus pertraukti. Dėl to tiek dalyvaujančių 
atletų, tiek žiūrovų mintyse nuolat šmėkščios 
pavojaus šešėliai, nes, nepaisant ypatingų ap
saugos priemonių, vargiai jau pašalintos visos 
galimybės, kad olimpiados metu gali įvykti 
teroristiniai išpuoliai. Olimpinė dviejų savaičių 
taika šiuo metu yra tik graži svajonė, o vis dėlto 
varžybų aikštėse ir stadionuose susitiks net 
susipriešinusių tautų atletai — jų kovos būdas 
bus geravališkos varžybos, kurias laimės ne 
ginklu ar smurtu, bet savo ištverme, pasi
ruošimu, talentu ir pasiryžimu. Kas žino, gal po 
dviejų savaičių tokio taikaus bendravimo net 
priešai taps gerais draugais ir olimpinės taikos 
dvasios kibirkštėlę parsiveš namo, paskleis 
savo tėvynėje... 

Senovės graikų olimpinės žaidynės buvo 
panaikintos apie 394 m. po Kr., Graikija užka
riavusio Romos imperatoriaus Teodozijaus. Jų 
pėdsakai teliko antikos skulptūrose, literatūro
je ir įvairiuose meno objektuose. Modernios 
olimpiados tėvu, arba atgaivintoju, laikomas 
prancūzas aristokratas Pierre de Coubertin. 
1896 m. buvo sukurtas Tarptautinis olimpinis 
komitetas ir olimpiada grįžo į Graikiją, į Atė
nus, o vėliau buvo ruošiama ir kitose valstybė
se. Ji jau neapsiribojo vien bėgimo lenktynėmis 
— kaskart įjungta vis naujų varžybų, kviečiant 
jose dalyvauti atletus iš viso pasaulio. 

Galbūt tais laikais buvo olimpiados žydėji
mo amžius: nereikėjo rūpintis teroristais, ne
reikėjo kruopščiai tikrinti dalyvaujančių atletų, 
ar jie nevartoja narkotikų bei įvairių cheminių 
medžiagų, skatinančių ištvermę, pajėgumą. 
Laimėjimas — ar pralaimėjimas — priklausė 
nuo dalyvio pasiruošimo ir ryžto pasiekti tikslą. 

Mes džiaugiamės, kad Atėnuose šiemet da
lyvaus gražus būrys lietuvių atletų, ir linkime 
jiems namo grįžti, pasipuošus medaliais. Lai
kai, kai geriausi lietuviai atletai medalius turė
davo pelnyti sovietų imperijai, jau seniai pra
eitis. Lietuva savo įvairių sričių sportininkais 
gali vertai didžiuotis, tad ir mes viliamės ne 
kartą medalių įteikimo metu girdėti Lietuvos 
himną ir regėti į aukščiausią stiebą pakylančią 
trispalvę. 

Bet būtų tikrai šaunu, kad šį kartą tą tri
spalvę matytume ir atidarymo iškilmių eiseno
je. Jau kelinti metai Amerikos lietuviams tenka 
nusivilti, kai, užuot nekantriai lauktų lietuvių 
atletų eisenos, televizoriaus ekrane sumirga 
kažkokia reklama. Ir tikrai apmaudu, kai ma
žos, negirdėtos Trečiojo pasaulio tautelės vienas 
vienintelis atletas pražygiuoja, nerūpestingai 
mojuodamas savo vėliava, o gražus būrys Lie
tuvos jaunuolių ignoruojamas TV filmuotojų. 
Galima net pagalvoti, kad tai nėra tik atsitikt
inumas... Na, gal dabar, kai Baltijos valstybės 
jau lygiateisės NATO ir Europos Sąjungos na
rės, ir jų atletai bus parodomi iškilmingo ati
darymo metu, nepaisant, kad jis vyksta 13 d. ir 
dar penktadienį... 

L 
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Kol pareigūnai sukrovė lagaminus ir kelei
viai susėdo į jau laukiančius autobusus, praėjo 
dar valanda, kai atsiradome Pacific Beach vieš
butyje — mums vidurnaktis! Nepaisant to, išė
jome pasigrožėti garsiuoju Waikiki pliažu — tik 
skersai gatvės nuo viešbučio. Koks žavus vaizdas! 
Ant kranto siūbuoja palinkusios palmės, o ramia
me vandenyje žaidžia būreliai žmonių. Viliotų ir 
mane, bet dar reikia šio to nusipirkti pusryčiams. 
Mat, kol gyvensime viešbutyje, mitybą rinktis 
teks patiems. Po valandėlės grįžome ir netrukus 
išsitiesėme plačiose lovose, nes ekskursija į Pearl 
Harbor uostą išvyksta 9 vai. ryto. 

Aloha! 
Su šiuo havajietišku pasveikinimu prade

dame trijų dienų viešnagę šiame ganėtinai sveti
mame mieste. Tas dažnai girdimas žodis gali 
reikšti ir linkėjimus, ypač išvykstantiems. Nors 
oficialiai visur naudojama anglų kalba, tačiau 
havajiečiai nesivaržo kalbėti savąja, labai 
melodinga kalba. Havajai yra vienintelė JAV val
stija, kuri dar neturi visiško anglosaksiško veido. 
Čia salų, vietovių, paminklų ir beveik visų gatvių 
pavadinimai yra ne anglų kalba! (Norėčiau paste
bėti, kad havajietiški pavadinimai yra skaitomi, 
kaip parašyti, ir raidės tariamos, kaip lietu
viškos). Kadangi daugiau nei pusė gyventojų yra 
kilę iš tolimų šalių, viešumoje girdimos įvairios 
kalbos ir visur susiduri su čiabuvių kalba, 
kultūra ir papročiais. Turistų dauguma — japo
nai, korėjiečiai ir svečiai iš kitų Azijos šalių. 

Prieš kalbėdamas apie iš anksto numatytas 
ekskursijas, norėčiau supažindinti su Pacific 
Beach viešbučiu ir jo aplinka. Jis susideda iš 
dviejų šviesių pastatų: vienas 37 aukštų, o kitas 
daug žemesnis. Viskas nauja, švaru, moderniška. 
Vaizdas iš kambario ne koks, nes viską užstoja 
aukšti dangoraižiai. Tačiau, iš 37-to aukšto 
atsiveria vaizdai į vandenyną, pliažą, kalnus, 
dangoraižių suspaustą miestą ir 'už poros mylių), 
net dviejų buvusių ugnikalnių kra ter ius — 
Punchbowl kairėje ir Diamond Head dešinėje. 
Turbūt pati įdomiausia šio viešbučio atrakcija yra 
didelio restorano trijų aukštų stiklinė siena, už 
kurios nardo daugybė vandenyno gyvūnų: ryklių, 

roplių ir įvairaus dydžio žuvų. Trūksta tik 
banginių! Pietauti jame nepigu, tačiau tą nuos
tabų vandenyno gyvenimą galima stebėti ir iš 
viešbučio vestibiulio. 

Honolulu miestas tęsiasi siauru ruožu tarp 
kalnų ir vandenyno. Jame gyvena 372,000 gyven
tojų, kas sudaro beveik trečdalį visų valstijos 
piliečių. Švelnus klimatas ir žavi gamta suvilioja 
vis daugiau norinčių čia apsigyventi, tačiau mies
tas gali plėstis tik į aukštį. Dėl to pajūryje ir 
miesto centre lyg grybų pridygo daugiaaukščių, 
viens į kitą panašių pastatų; viešbučių, kondomi-
niumų, valdžios bei komercinių įstaigų. Žmonių 
daug, o išilginių gatvių mažai, dėl to miesto 
viduryje eismas būtų visai problematiškas, jeigu 
nebūtų išilgai nutiesto greitkelio. 

Sekmadienis, gegužės 16 d. Šį rytą visa 
Floridos turistų grupė vyksta į Pearl Harbor už 
14 mylių nuo viešbučio. Šio ir kitų autobusų vai
ruotojai yra ir profesionalai ekskursijų vadovai, 
kurie aiškina keleiviams pakelės vaizdus ir jų 
reikšmę bei istoriją. Lyg filme praslenka kukli 
čiabuvių gyvenvietė, baltuoja dviaukštės pasitu
rinčiųjų rezidencijos, tiesiasi didžiulė kariuo
menės bazė su įvairiomis dirbtuvėmis, stūkso 
naujai pastatytas, bet nenaudojamas „Aloha" sta
dionas. Pagaliau pasiekiame .Arizona" paminklo 
lankytojų centrą, kurio kiemą dabina palmes, 
margaspalviai krūmai ir gėlės. Mums parodo do
kumentinį filmą apie nuoseklų japonų pasiruo
šimą užpulti ir sunaikinti JAV laivus ir aviacijos 
bazes, ko JAV žvalgyba nesuprato. Tai atliko jų 
lėktuvai ankstyvą sekmadienio rytą netikėtai už
puolę bemiegančius jūreivius ir aviatorius. Po tri
jų dienų (1945.12.08) Amerika paskelbė Japonijai 
karą. 

Ant nuskandinto „USS Arizona" kreiserio 
korpuso yra įrengta paminklinė struktūra, į 
kurią lankytojus perkelia karinis laivas Kol atėjo 
mūsų eilė, iš tolo apžvelgiau patį uostą. Tai 
didelis plotas, kuriame tada stovėjo daug didelių 
ir mažesnių karinių laivų. Vienas tokių „USS 
Misouri", ant kurio buvo pasirašyta Japonijos 
kapituliacijos sutartis, čia stovi kaip muziejus ir 
simbolizuoja karo su japonais pabaigą. 

Bus daugiau 
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Bažnyčia ir 
PASIPRIEŠINIMAS 

okupacijai 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Taip pavadinta mokslinė 
konferencija įvyko Marijam
polėje liepos 10 d. Po šv. Mišių 
Arkangelo Mykolo prokatedroje 
už Tauro apygardos įkūrėją 
kun. Antaną Ylių ir žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės dvasi
ninkus pilnutėlėje savivaldybės 
salėje pirmasis skaitė prane
šimą istorikas J. Gustaitis. 

„Keliame labai paprastą 
klausimą: ar galėjo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia nesipriešinti 
okupantui?" — kalbėjo pranešė
jas ir čia pat vienareikšmiškai 
atsakė neigiamai paaiškinda
mas kodėl. „Bažnyčia remiasi 
istorinėmis tradicijomis. Prisi
minkime 1831 ir 1863 metų 
sukilimus. Juose gana aktyviai 
dalyvavo gana nemažai kunigų. 
Ypač išsiskyrė kun. Antanas 
Mackevičius, sukilėlius rėmė 
kun. Tatarė, žemaičių vyskupas 
Valančius kovojo už katalikų 
tikėjimo, lietuvybės teises. Dvi
dešimto amžiaus pradžioje Ne
priklausomybės šaukliai: Jonas 
Mačiulis-Maironis ir Juozas 
Tumas-Vaižgantas įkvėpė lietu
vių tautą dideliems darbams. Į 
tokius savo pirmtakus lygiavosi 
ir jaunoji dvasiškių karta su
brendusi jau nepriklausomoje 
Lietuvoje. 1940 m. birželio mėn. 
įvykusią Lietuvos okupaciją 
Lietuvos katalikų bažnyčia su
tiko su nerimu. 1940-ųjų metų 
sovietinė okupacija — tai viena 
iš žiauriausių okupacijų". 

Komunistai konfiskavo baž
nytinį turtą, nutraukė tikėjimo 
mokymą mokyklose, uždraudė 
religinę spaudą ir katalikiškas 
organizacijas. „1941 m. birželio 
14-17 d. masinis Lietuvos gy
ventojų trėmimas ir sovietinių 
okupantų žvėriškumai parodė, 
kad su okupantu taikiai sugy
venti neįmanoma. (...) Kyla 
klausimas — iš kur tokia komu
nistų neapykanta Bažnyčiai? 
Juk Lietuvos katalikai ir kiti 
krikščionys niekada nesiekė 
save priešinti su pasaulietine 
valdžia ar organizuoti valstybės 
perversmą. Priežastis yra ta, 
jog komunizmas yra tikrasis ra
dikalusis valstybizmas. (...) Juk 
kiekviena religija turi veikti 
žmogaus buvimą pasaulyje (...), 
galiausiai remiasi apsispren
dimu už gėrį ar blogį. Ir šia 
prasme marksizmas yra religija 

— protų religija, siekianti su
naikinti žmogaus asmenybe. 
Taigi, asmeniškumo naikinimas 
yra skiriamoji marksizmo ypa
tybė. Akivaizdu, kad komunis
tai be kompromisų kovojo su 
krikščionybe bei jos pasaulė
žiūra, priešinga pažiūra ir ta 
kova negalėjo baigtis abipuse 
nuolaida, nes krikščionybė ir 
marksizmas yra nesutaikomi", 
— teigė istorikas. Jis čia pat 
pacitavo filosofą Antaną Macei
ną: „Bolševizmo kova su Dievu 
— Aukščiausiuoju gėriu, yra be
viltiška. Jis tą žino ir negalėda
mas įveikti Dievo, tampa negai
lestingiausiu Dievo priešu". 

Komunizmas sukūrė siste
mą, kuri neigia individualybę 
— „žmogus turi pražūti, kad 
gyventų sistema". Bažnyčia ne
galėjo nepastebėti to, kas vyko 
Lietuvoje. „Bolševizmas kėlė 
mirtiną pavojų ne tiktai tautai, 
bet ir religijai". Bolševizmas 
kovojo su religija, naikino tau
tiškumą, neigė privačios nuo
savybės teisę. Komunistai siekė 
įvesti lygiavą. 

Istorikas neakcentavo, kad 
komunistų skelbta lygiava, tie
są pasakius, buvo tik akių dū
mimas. Komunistai garsėjo 
kaip apsišaukėliai. Jie ne tik 
skelbėsi priklausą sovietinės vi
suomenės „priešakiniam bū

riui", kovojančiam dėl lygiavos, 
bet ir besaikiai gyrėsi esą „ly
gesni" už „nepartinius". Tuo pat 
metu vadinamoji „partinė" no
menklatūra begėdiškai naudo
josi išskir t inai j a i sudary tu 
komfortu ir priveligijomis, kruopš
čiai slepiamomis nuo liaudies. 

J. Gustaitis ap ta rė komu
nizmo ir nacionalsocializmo pa
našumus ir s k i r t u m u s . Abu 
-izmus istorikas pripažino „iš 
dalies tam tikromis religijomis, 
kuriose nėra vietos krikščioniš
kos religijos tiesai". Abu reži
mai naikino pr iešus ; naciai 
rasiniu, komunistai — klasiniu 
požiūriu. Istorikas nepavadino 
nacionalsocializmo komunis
tams privalomu politiniu ter
minu — fašizmas. Mat, komu
nizmo šalininkai ir propaguoto
jai terminą socializmas buvo 
besąlygiškai priskyrę t ik kom-
sovietiniam žodynui. J u k dar 
nepamiršome, kad po socializ
mo sekė tuščiaplepis brandusis 
socializmas, o po šio j a u nebuvo 
kur dėtis — turėjo ras t i s pas-
kiausioji visuomenės vystymosi 
fazė — komunizmas, kur is , kaip 
visom dūdom pūtė ir būgnais 
mušė e ta t in ia i pol i t rukai ir 
komunizmo apaš t a l a i , turėjo 
tapti ne tik Sovietijos, bet ir vi
sos žmonijos realizuota šviesi 
ateitis. Kai kam Lietuvoje (ir ne 
tik Lietuvoje!) ir šiandien ap
maudu, kad „šviesi komunizmo 
ateitis" išgaravo kaip dūmas, • 
subyrėjus pačiai Sovietų Sąjun
gai. Mat, komunizmo ideologai 
neplanavo, kad a n t melo ir 
smurto pamatų suręs tas dari
nys savaime sugrius kaip kortų 
namelis. Beje, nacionalsocializ-
mą pakeisti maskuojančiu esmę 
fašizmu ir nūnai maga ne tik 
Sovietijos nostalgija tebesika-
muojantiems politikieriams, bet 
ir nesusivokėliams. 

J. Gustaitis kalbėjo apie dvi 
asmenybes: kun. Antaną Ylių 
— „Vilką". Tauro apygardos 
įkūrėją ir tos pačios apygardos 
kapelioną kun. Jus t iną Lelešių. 

Skardupių klebonas kun. A. 
Ylius frontui slenkant prie Lie
tuvos apsisprendė likti „su savo 
liaudimi" ir į Vakarus nepasi
traukė. Jis veikiai įsitikino, kad 
„vokiečiai pasirodė esą tokie 
patys grobuoniai, kaip ir komu
nistai. Skir tumas tas , kad rusai 
komunistai pasirodė laukiniai 
barbarai, o vokiečiai — civili
zuoti barbarai!" Klebonas matė, 
kad pasipriešinimas okupacijai 
stiprėja, bet daugėja ir savivali
avimo atvejų. Sustabdyti savi
valiavimą, ke r š t av imus , as
meninių sąskaitų suvedinėjimą 
galima tik sukūrus pasipriešin
imo organizacinę s t ruktūrą . Sa
vo prisiminimuose rašė, kad pa
ti „svarbiausioji organizavimosi 
priežastis — noras pagal Kons
tituciją nuo Sovietų Sąjungos 
atskirti Lietuvą ir ją padaryti 
laisva, demokratine, nepriklau
soma Respublika". Kunigas su
lydė krikščioniškąją moralinę ir 
pilietinę pozicijas į vieną. 

Kun. Jus t inas Lelešius ne
pasidavė čekistų šantažui , pasi
t raukė į pogrindį ir tapo Tauro 
apygardos partizanų kapelionu 
— „Krivaičiu", „Grafu". J i s rūpi
nosi ne tik laisvės kovotojų sie
lovada. Kapelionas ugdė kovo
tojų pilietinę savimonę. Savo 
dienoraštyje rašė: „Jauskite vy
rai pareigos šventumą, pilną 
paklusnybę vadovybei, kad ga
lėtume įgyvendinti ta i , ko iš 
mūsų reikalauja organizacija. 
Prie šio darbo mus pašaukė Tė
vynė, kuri dabar raudonųjų su
rakinta grandinėmis. Mes dar
bais ir pasiaukoj imu tur ime 
įrodyti Tėvynės meilę. Prie ginklo 
mus pašaukė Tėvynė ir mes tą 
ginklą padėsime tik tuomet, kai 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

m M Pamosią Aušrelė Sakalaitė 

Aušros Vartų Dievo Motina Vilniuje, globojusi Lietuvą net pačiais sunkiausiais laikais. 
Jono Urbono nuotrauka. 

Tėvynė bus laisva". Kapelionas 
J . Lelešius kartu su penkiais lais
vės kovotojais žuvo 1947 m. rug
sėjo 24 d. Birutės rinktinės 
slaptoje štabavietėje prie Veiverių. 

Kitas pranešėjas soc. m. dr. 
J . Parnarauskas nagrinėjo poli
tikų ir visuomenės reakciją į kai 
kuriuos būdingus reiškinius, 
pavyzdžiui, Seime buvo svars
tomas „valstybinių pensijų sky
rimo s t r ibams ir kolaboran
tams" k laus imas . Buvo susi
rinkę nemaža kalinių, tremti
nių, ryšininkų, buvusių parti
zanų, iš kurių apie šimtas buvo 
įleisti į salę. „Kada baigėsi Sei
mo posėdis, tas šurmulys — tai 
Seimo narys Mykolas Pronskus, 
buvęs Plungės rajkomo pirma
sis sekretorius, atsistojo prieš 
visą salę ir suriko: 'Partizanai 
— tai banditai! ' Ir, deja, nė vie
nas iš seimūnų nei 'a' nei V ". 

Į s t a tymu nustatyta, kad 
partizanai — Lietuvos kariuo
menės kar ia i savanoriai yra 
laisvės kovų veteranai. Jie nu
sipelnė pagarbos ir paramos. 
Buvusio kompartijos funkcio
nier iaus niekas nesudraudė. 
Pranešėjas teigė, kad veikia 
„komunistinės ideologijos viru
sas, kuris nusako kaip, kada, ką 
daryti". 

Dr. J . Parnarauskas ste
bėjosi, kad Estijoje ir Latvijoje 
1995—1996 m. buvo atsiprašyta 
tautos (nebuvo pasakyta, kas 
tai padarė) už bolševizmo pa
darytą žalą. Pranešėjas teigė, 
kad dar 1993 m. tai žadėjo pa
sakyti A. Brazauskas, bet ne
įvykdė savo pažado. Tačiau nu
vykęs į Izraelį — ten atsiprašė 
už nacių vykdytose žydų žu
dynėse talkininkavusių lietuvių 
grupės nusikaltimą. J. Parna
rauskas piktinosi, kad iš lietu
vių tautos kas trečias žmogus 
nukentėjo nuo okupantų, o ko
munistai nemato reikalo atsi
prašyti. 

Kalbėtojas retoriškai klau
sė: „Kodėl Seime niekada ne
same išgirdė žodžių 'tautinis ug
dymas', o tiktai vien 'pilietinis 
ugdymas"?" Ir čia pats sau at
sakė: „Ką tai reiškia? Žmogus 
atvyko. Tekštelėjo jam ants
paudą į pasą ir jis jau pilietis? 
Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais nei latviai, nei estai ma
siškai nesuteikinėjo pilietybės". 

Dr. J . Parnarauskas pri
minė, kad buvo parengta spe
ciali programa „Tautinis ugdy
mas". Programoje dedami prad
menys tautiniam ugdymui. Ten 
rašoma apie valstybės istorijos 
vaidmenį, kalbą, papročius, tra
dicijas ir viską, ką tauta šlifavo 
ir ugdė, tobulino per šimtme
čius. „Tautinio ugdymo" progra
moje vienas iš svarbiausių da
lykų yra kalba. „Mes didžiuoja
mės savo kalba", — akcentavo 
kalbėtojas. 

Pri tardamas gerbiamo pra
nešėjo mintims, turiu paaiškin

ti, kad nėra jokio prieštaravimo 
tarp tautinio ir pilietinio ugdy
mo. Tautinis ugdymas puikiai 
papildo pilietinį ir yra būtinoji 
pastarojo dalis. Tai patvirtina 
mūsų gyvenimo realijos, o ypač 
reljefiškai — jaunųjų karių pi
lietinio ugdymo praktika. Lie
tuvoje kas penktas gyventojas 
ne lietuvių tautybės. Pilietinio 
ugdymo tikslai kilnūs ir gyvy
biškai svarbūs. Kitataučiai jau
nuoliai mokomi gerbti ir mylėti 
savo Tėvynę — Lietuvą, jausti 
atsakomybę jai, kuri paprastai 
reiškiasi sąžiningu pilietinių 
pareigų vykdymu. Tai ne tik 
konstitucinė pareiga ginti savo 
valstybę ar sąžiningai mokėti 
mokesčius. Savaime supranta
ma, kad tautinių mažumų 
nacionalinė kultūra negali būti 
nei menkinama, nei ignoruoja
ma. Tiesą pasakius, iškyla svar
bus dominuojančios lietuvių 
tautines kultūros santykis su 
tautinių mažumų kultūra. Šis 
santykis iš dalies apibūdina mūsų 
demokratijos brandos laipsnį. 

Tenka apgailestauti, kad 
trečiasis pranešėjas kun. Ro
bertas Grigas dėl nežinomų 
priežasčių nepasirodė ir jo pra
nešimas, kurio labai laukė klau
sytojai, nebuvo perskaitytas. 
Buvo pasiūlyta susirinkusiems 
klausytojams pareikšti nuomo
nę nagrinėjama tema. Mons. A. 
Svarinskas pašmaikštaudamas 
pasidalijo mintimis apie j au 
įvykusius Prezidento rinkimus 
ir pasirengimą artėjantiems 
rinkimams į Seimą. 

Profesorė soc. m. dr. O. 
Voverienė vertindama preziden
to rinkimų eigą ir baigtį, ragino 
būti budriems, gebėti atskirti 
populistus pažadukus nuo as
menybių, įrodžiusių pasiren
gimą'darbuotis Valstybės nau
dai ir jos piliečių gerovei. 

Paprašiau žodžio ir aš. Ma
ne seniai domina kun. A. Yliaus 
stebėtinai jautriai ir tiksliai 
suvokta moralės ir pilietinės 
atsakomybės bei pareigos vieno
vė. Pirmosios Respublikos me
tais ši vienovė neturėjo pa
kankamai išplėtoto teisinio pag
rindo. Okupacijų padaryta žala 
ir skaudžios netektys verste 
vertė pasinaudoti partizaninio 
karo patirtimi ir ją teisiškai 
įvertinti. Klaidos neturi būti 
kartojamos ir vėl taisomos bran
gia kraujo kaina. 2000 metais 
Seimas priėmė „Lietuvos Res
publikos ginkluotos gynybos ir 
pasipriešinimo agresijai įsta
tymą", kuriame teisės kalba 
įkūnyta ginkluoto ir pilietinio 
pasipriešinimo okupantams pa
tir t is . Tikslinga kai kurias 
nuostatas paaiškinti. 

Jei dėl agresijos ar okupaci
jos negali veikti konstitucinės 
valdžios institucijos, jų paskirti 
Valstybės gynybos civiliai vado
vai, kariniai vadai bei kiti pa
reigūnai, tai sudaroma „Tautos 

pasipriešinimo vadovybė". J i 
įgaliojama vadovauti Tautos 
pasipriešinimui ir savo veikloje 
remiasi Konstitucijos bei įsta
tymų nuostatomis. Taigi jokia 
saviveikla neleidžiama. 

„Ginkluotos gynybos ir pasi
priešinimo veiksmai prasideda 
nuo pat agresijos akto pra
džios", „Ginkluota gynyba ir pa
sipriešinimas agresijai privalo
mi, visuotini ir besąlygiški". Šios 
nuostatos išsklaido abejones, 
dėl organizuoto pasipriešinimo 
tikslingumo, reikalingumo ir 
rezistencijos pradžios. 

„Tauta ir kiekvienas pilietis 
priešinasi visais įmanomais bū
dais, neuždraustais visuotinai 
pripažintų tarptaut inės teises 
normų". Ši nuostata turėtų pra
blaivyti pseudofilosofus, kart
kartėmis mėgstančius pasam
protauti neva okupuotame 
krašte piliečio nesaisto jokie 
Lietuvos Respublikos įstatymai 
ir todėl jis laisvas apsispręsti, 
ar priešintis agresoriui, ar kola
boruoti su priešo administracija, 
o gal stoti okupanto tarnybon? 

„Agresijos atveju jokia val
stybės valdžios institucija ar 
pareigūnas negali priimti spren
dimo arba duoti įsakymo, drau
džiančio gintis nuo agresijos.' 
Toks sprendimas ar įsakymas 
yra niekinis ir neturi būti vyk
domas". Kažin ar reikalingi ko
mentarai generolo V. Vitkausko 
praktikai — „sutikti raudon
armiečius draugingai"? Tautos 
žiedas — puikiai parengti ir 
ištikimi Lietuvos Respublikai 
karininkai — užuot pasitikę 
agresorių ginklų ugnimi, po 
krašto okupacijos buvo išvežti į 
Gulagą ir po kankinimų čekistų 
surištomis rankomis sušaudyti. 

„Priešo okupuotoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje galioja 
tik Lietuvos Respublikos Kons
titucija ir įstatymai, taip pat ir 
Lietuvos tarptautinės sutartys 
Šiandien Lietuvoje neretai gir
dimi pasigyrimai kompartijos 
funkcionierių, stribų ar čekistų 
„sąžiningai vykdžius" okupanto 
įsakymus ar įs tatymus, t.y. 
griovus Lietuvos valstybės 
struktūras, t rėmus gyventojus, 
grobus jų turtą, žudžius šaulius, 
karininkus, studentus, kunigus, 
ūkininkus... Ar jie teisūs? 

Atsakymą galima rasti ci
tuojamame įs ta tyme: „Priešo 
okupuotoje Lietuvos Respub
likos teritorijoje okupavusios 
valstybės valdžia ir okupacinė 
administracija yra neteisėtos. 
Okupacinės administracijos tei
sės aktai ir įsakymai Lietuvos 
Respublikos piliečių neįpareigo
ja". Belieka priminti, kad parti
zanų teisė šią nuostatą taikė 
jau prieš 60 metų. 

„Visiems piliečiams drau
džiama kolaboruoti su priešu 
arba jo įsteigta administracija". 

N u k e l t a į 5 psl . 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATTON OF CHICAGO 

SttUMBIM 
L I N C f 

• 2212 Wcst Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Ofcsas, Presidcnt 

Patarnaujum Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

/ G r w \ 

T h i r t y e i g h t h lesson. (Thiory 
e i th leson) — Trisdešimt 
aš tunta pamoka. 

S c o u t c a m p . (Skaut kemp) — 
Skautų stovykla. 
In a few weeks sununer vaca-
t ion will be over, ano the r 
school yea r will be starting. (In 

; e fjū uyks samer uil by over, 
: ena ther skūl jyr uil by start-
'. ing) — Už kelių savaičių baig-
[ sis vasaros atostogos, prasidės 
; kiti mokslo metai. 

W h a t d i d y o u r ch i l d r en do 
all s u m m e r ? (Uat didž jūr čil-
dren dū oi samer) — Ką tavo 
vaikai visą vasarą veikė? 
My d a u g h t e r Daiva w e n t to 
a S c o u t c a m p for t w o 
w e e k s . (Mai doter Daiva uent 
tū e Skaut kemp for tū uyks) — 
Mano dukra Daiva dvi savaites 
praleido skautų stovykloje. 

That 's right, my son Tautvydas 
vvas there , he was telling me 
that he met her. (Thets rait, 

j mai san Tautvydas uos thėr, hy 
uoz teling my thet hy met her) 
— Teisingai, mano sūnus 
Tautvydas ten buvo, jis sakė, 
kad ją ten sutiko. 

A lot of t h e k ids t h a t a t t e n d 
L i t h u a n i a n School w e n t to 
t h a t c a m p . (E lat af tha kids 
thę t a tend Lithuenijan Skūl 
uent tū thęt kemp) — Daug 
vaikų, kur ie lanko lituanistinę 
mokyklą, vyko į tą stovyklą. 

Don't you have to belong to the 
Lithuanian Scouts to be able to 
go? (Dont jū hev tū bylong tū 
tha Lithuenijan skauts tū by 
eibl tų gou) — Ar nereikia pri
klausyti lietuvių skautams, 
norint ten stovyklauti? 
Yes, Daiva belonged to 
Lithuanian scouts since she 
started attending schooL (Jes, 
Daiva bylongd tū Lithuenijan 
skauts sins šy started atending 
skūl) — Taip, Daiva priklausė 
lietuviams skautams nuo to 
laiko, kai pradėjo lankyti 
mokyklą. 

T a u t v y d a s s igned up to be a 
scout w h e n we first came to 
t h e S ta te s , five yea r s ago. 
(Tautvydas saind ap tū by e 
skaut uen ui first keim tū tha 
Steits, faiv jyrs agou) — Taut
vydas prisirašė prie skautų, 
kai mes atvykome į Valstijas 
prieš penkerius metus. 

I t s g r e a t t h a t Daiva and 
T a u t v y d a s got t o meet each 
o the r . (Its greit thęt Daiva end 
Tautvydas gat tū myt yč ather) 
— Puiku, kad Daiva ir Taut
vydas gavo progą susipažinti. 

I t looks l ikę they will con-
t i n u e t h e i r f r iendship after 
c a m p . (It luks laik they uil 
kontinjū their frendšip efter 
kemp) — Atrodo, kad jie savo 
draugystę tęs ir po stovyklos 
(stovyklai pasibaigus). 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

CAREGIVERS NEEDED 
$10 Hourly. S100 A day live-in 

Scrvicing McHenry and Kane Counnes 
CalI Griswold SpeciaI Care 

847-961-6550 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Augusta-VVestern vietovėje. 

Tel. Te!. 773-619-9778; 
847-318-0655. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chėago, L 60629 
Prekyba, irsstaiavimas. aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

VACATION ĮN 
KENVEBENK, MAINE! 

F r a n c i s c a n Gues t House 
Ne ar Monastery. Beach & Shops 
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DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 
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EUROPA 

LONDONAS 
Saddam Husse in atsisakė 

visų Irako masinio naikinimo 
ginklų po 1991 m. Persijos įlan
kos karo, trečiadieni pareiškė 
buvęs jo branduolinės progra
mos vadovas Jaffar Dhia Jaffar. 
Jo tvir t inimu, jokiu metu po 
1991-ųjų nebuvo kuriami nei 
cheminiai, nei bakteriologiniai, 
nei branduoliniai ginklai. Pasak 
jo, jis tai t ikrai žino, nes palaiko 
ryšius su žmonėmis, kurie su 
tuo susiję. J . D. Jaffar buvo iš
tikimas režimui beveik iki pat jo 
žlugimo. Britanijoje išsilavini
mą gavusį mokslininką kai ku
rie vadina Irako branduolinės 
programos tėvu. Jo teigimu, 
JAV yra jam siūliusios tapti per
bėgėliu, tačiau j is niekada ne
mėgino to daryti . Iš JAV ir Bri
tanijos pareiškimų iki 2003 m. 
kovo įsiveržimo, kad Saddam 
atnaujino I r ako branduolinę 
programą, J .D. Jaffar tik pasi
juokė: „Mano reakcija? Žinojau, 
kad jie meluoja savo žmonėms. 
Tokia buvo mano reakcija". 

VIENA 
Vatikanas uždarė netoli 

Austrijos sostinės Vienos esan
čią katalikų seminariją, kuri įsi
vėlė į sekso skandalą, ketvirta
dienį paskelbė specialusis Vati
kano pasiuntinys Klaus Kueng. 
200 m. veikusi Sank t Pelten se
minarija uždaroma ir šis spren
dimas įsigalioja iš karto. Rytų 
Austrijos Feldkirch miesto vys
kupui K. Kueng vadovauti šio 
skandalo tyrimui popiežius Jo
nas Paulius II pavedė po to, kai 
27 metų lenkų seminaristas bu
vo apkalt intas dėl 10,000 turėtų 
pornografinių nuotraukų. Apaš
talinis v iz i ta tor ius krit ikavo 
Sankt Pelten seminarijos vado
vybę dėl įsisenėjusio aplaidumo 
kreipiant pernelyg mažai dėme
sio į re ika lav imus stojantie
siems ir dėl „r imtų klaidų nu
kreipiant seminar is tus dvasi
niu keliu". 

WASHINGTON, D.C. 
Artėja JAV skausminga aki

mirka — galbūt j au kitą mėnesį 
I rake žuvusių JAV karių skai
čius pasieks 1,000. Tai kar tu 
bus lemiama diena prezidentui 
George W. Bush, kuris kovoja 
dėl galimybės valdyti valstybę 
antrą kadenciją ir kurio rinki
mų kampanijai Irako klausimas 
turi itin didelę reikšmę. „Tai di
delis skaičius, tiesiog tragiškas 
skaičius ir tai bus proga vėl ap
mąstyti Bush motyvus pradėti 
šį karą bei jo pirmalaikį pareiš
kimą pernai , kad misija j au 
įvykdyta", sakė politologas Da-
vid Birdsell iš New York įsi
kūrusios Baruch kolegijos. Re
miant is Pentagon duomenimis, 
kurie paprastai būna kelių die
nų senumo, JAV Irake nuo karo 
pradžios neteko 931 kario. 

JAV Kongreso narys Porter 
Goss — prezidento George W. 
Bush kandidatas į CŽV direkto
rius — dėstydamas argumentus 
dėl to, kad yra vertas vadovauti 
šiai žvalgybos agentūrai, gali 
t ap t i savo paties didžiausiu 
priešu. „Šiandien negalėčiau 
gauti darbo CŽV. Neturiu suge
bėjimų", dokumentinių filmų 
kūrėjo Michael Moore žmonėms 
filmuojant „Farenheit 9/11", ku
riame negailima kritikos G. W. 
Bush, sakė P. Goss. Trečiadienį 
M. Moore paskelbė kovo 3-iąją 
gauto interviu ištrauką. „Netu
riu kalbos įgūdžių. Žinote, ma
no kalbos įgūdžiai buvo romanų 
kalbos. Šiandien mes ieškome 
arabistų. Tikriausiai neturiu ir 
kultūrinio išsilavinimo. Ir tikrai 
ne tu r iu specialiųjų įgūdžių. 
Ach, kaip mano vaikai kasdien 
man primena: Tėt i , turėtum ge
riau dirbti kompiuteriu'. Taigi 
dalykų, kuriuos reikia turėti to
kios institucijos vadovui, netu
riu", interviu skandalingojo fil
mo kūrėjams guodėsi būsimasis 
CŽV vadas P. Goss. 

MIAMI 
Uraganas Charley ketvirta

dienį nusiaubė mažas Cayman 
salas, dėl grėsmės tūkstančiai 
žmonių buvo evakuoti Kuboje, 
iš jų 1,300 atostogaujančių tu
ristų. Ketvirtadienio naktį ura
gano Charley greitis siekė 85 
mylias per valandą. Tuo tarpu 
kitas uraganas — Bonnie — 
praūžė pro Florida pakrantę, 
jau ir taip lietaus permerktai 
pakrantei atnešdamas dar dau
giau liūčių. Artimiausią parą 
laukiama dar vienos Charley 
atakos, kuri turėtų kliudyti JAV 
pakrantę vakarų Florida ties 
Fort Myers ir praūžti linija Mia-
mi-Fort Lauderdale-West Palm 
Beach. Šioje teritorijoje gyvena 
per 5 mln. žmonių. Florida gu
bernatorius Jeb Bush paskelbė 
valstiją pavojaus zona ir sutelkė 
8,000 karių, kurie budės dieną 
ir naktį, kad galėtų padėti gy
ventojams galimos nelaimės at
veju. 

ARTIMIEJI RYTAI 

NAJAF 
Radikalių pažiūrų šiitų dva

sininko Moųtada ai Sadr kovo
tojai ketvirtadienį pažadėjo gin
ti savo pozicijas šventajame Na-
jaf mieste, nors JAV jūrų pėsti
ninkai vykdo didelio masto puo
limą. Šio jauno dvasininko ats
tovas sakė, kad gynybai va
dovauja pats M. ai Sadr. Šiitų, 
kurie sukilo mažiausiai septy
niuose Irako centrinio regiono ir 
pietų miestuose, kovos su JAV 
vadovaujamomis pajėgomis Na-
jaf širdyje vyksta jau savaitę. 
JAV jūrų pėstininkai kontro
liuoja Najaf centrą ir blokuoja 
kelius, vedančius į vieną svar
biausių pasaulyje šiitų švento
vių. Jūrų pėstininkai tankuose 
ir visureigiuose budi patikrini
mo postuose visoje teritorijoje, o 
M. ai Sadr kovotojai atsitraukė 
į Ali mečetę ir greta esančias 
kapines. Tūkstančiai šiitų ket
virtadienį išėjo į gatves protes
tuoti prieš JAV puolimą. 

Lietuvišką medų išperka danai ir prancūzai 
Viln ius , rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Nors šių metų vasara 
medunešiui nebuvo palanki, 
darbščiausi bitininkai tikisi iš 
vieno avilio prikopinėti iki 30 
kilogramų medaus ir nepatirti 
didesnių nuostolių, nes medus 
šiemet pabrangęs, ketvirtadienį 
rašo dienraštis „Respublika". 

Tačiau mūsų valstybės rin
koje medaus neužteks ne tik dėl 
prasto medunešio — šimtus to
nų saldžiojo produkto tiesiai iš 
bitynų superka ir vilkikais iš

veža Prancūzijos, Danijos ir ki
tų valstybių verslininkai. Natū
ralus ir ekologiškai švarus lietu
viškas medus šiose valstybėse 
labai vertinamas. 

Bitininkai teigia, kad rug
pjūtį, kol bitininkai kopia medų, 
jo stygiaus nejaučiama. Tačiau 
žiemą medaus neabejotinai 
t rūks , nes dėl prastų oro sąlygų 
prekinio medaus bus prikopinė-
t a gerokai mažiau negu anks
tesniais metais. 

Nederliumi itin skundžiasi 

Žemaitijos bitininkai, kurie dėl 
senyvo amžiaus savo bitučių pa
vasarį neįstengė nuvežti arčiau 
žydinčių rapsų laukų. 

Aukštaitijoje daugiausia 
medaus paprastai prikopia Kė
dainių, Pasvalio ir Pakruojo ra
jonų bitininkai, nes čia derlin
gos žemės. Apie Panevėžį koriai 
ne tokie sunkūs. 

Iš bitininkavimo pragyve
nantys bitynų savininkai ne
slepia, kad labiausiai apsimoka 
medų parduoti užsieniečiams. 

Tauragės radikalas gavo baudą už bandymą blokuoti greitkelį 
Viln ius , rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Už bandymą blokuoti 
tarptautinį greitkelį teismas pi
nigine bauda nubaudė šios ne
teisėtos akcijos organizatorių 
Tauragės rajono tarybos narį 
Saulių Oželį. 

Atsižvelgamas į tai, kad mo
kytoju dirbant is S. Oželis gauna 
nedidelį atlyginimą, išlaiko du 
nepilnamečius vaikus, teismas 
šią savaitę j a m skyrė minimalią 
500 litų baudą. 

S. Oželis yra nedidelės, bet 
radikalios Lietuvos laisvės są
jungos narys, pagarsėjęs ir kito
mis viešąją tvarką drumstusio-
mis akcijomis, t a rp jų ir antise
mitinėmis. 

Teismas nus ta t ė , kad ge

gužės 14 dieną Tilžės plento 
gatvėje, ant Jūros upės tilto, 
neturėdamas savivaldybės lei
dimo, organizavo susirinkimą. 
kur iame dalyvavo apie 30 žmo
nių. 

S. Oželis išėjo į gatvės va
žiuojamąją dalį, bandė užblo
kuoti eismą ir kurstė susirinku
siuosius daryti tą patį. 

I policijos reikalavimus ne
trukdyti eismui S.Oželis nerea
gavo. 

Rengdamas šią akciją, S. 
Oželis įsakė Lietuvos laisvės 
sąjungos nariams gegužės 14 
dieną blokuoti tarptautinį kelią 
Ryga-Sovetskas ties Taurage. 

S. Oželio išplat intame 
įsakyme tiesiai nebuvo pasaky

ta, bet leista suprasti, kad jis to
kia akcija reiškia nepasitenkini
mą draudimu kandidatuoti pir
malaikiuose prezidento rinki
muose Konstituciją pažeidu
siam ir iš prezidento pareigų 
per apkaltą už tai nušalintam 
Rolandui Paksui. 

Tauragės rajono tarybos na
rys ne kartą yra atsidūręs tei
sėsaugos akiratyje dėl savo 
veiksmų ir kalbų, kuriomis, 
įvairių politikų ir visuomenės 
veikėjų vertinimu, buvo kurs
tomas smurtas ir tautinė nesan
taika. 

Prieš porą metų teismas 
jam skyrė baudą už viešoje vie
toje, aidint nacių maršui, su
degintą Izraelio vėliavą. 

Darbo grupė siūlys didinti prokurorų vaidmenį 
Viln ius , rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus sudaryta darbo gru
pė Operatyvinės veiklos įstaty
mui tobulinti Seimui siūlys su
stiprinti p rokurorų vaidmenį 
kontroliuojant specialiųjų tar
nybų veiklą. 

Prezidento patarėjos Tomos 
Birmontienės vadovaujama dar
bo grupė ketvirtadienį Prezi

dentūroje diskutavo apie įstaty
mo tobulinimą daugiau nei pen
kias valandas. 

Daugelis darbo grupės na
rių siūlė stiprinti prokurorų 
vaidmenį, kad prokuroras ne tik 
dalyvautų gaunant leidimą vie
nam a r kitam operatyviniam 
veiksrmii, bet stebėtų, kokia 
veikla ir kaip ji vykdoma. 

Patarėjos teigi.nu. posėdyje 

daug ginčų kilo dėl operatyviniu 
būdu gautos informacijos laiky
mo terminų. 

Yra nemažai operatyviniu 
būdu surinktos medžiagos, kuri 
susijusi su asmens privačiu gy
venimu, arba kuri apskritai ne
pasitvirtina, todėl diskutuota, 
kiek operatyvinę veiklą vykdan
čios institucijos galėtu tokią in
formaciją laikyti. 

Ar reikia politikams teologijos studijų? 
AUDRONIUS AŽUBALIS 

Niekas nenuneigs, kad šian
dieninė Europos Sąjunga — 
materialiniu požiūriu klestinti 
valstybių ekonominė bendrija. 
Tačiau ar gerovė užtikrina šios 
bendrijos visuomenių sveikatą? 
Kodėl, nepaisant ekonominio 
klestėjimo, nusikalstamumas, 
alkoholizmas, narkomanija ne
mažėja, tradicinės šeimos byra. 
Išsilavinimo kokybė menksta, 
vienišumo ar individo atskirties 
visuomenėje problema gilėja? 
Peršasi išvada, kad žmogui rei
kia ir dar kažko, o tas „kažkas" 
— pagarba ir poreikis šeimai, 
darbui, mokslui, dešimties Die
vo įsakymų grįstas gyvenimo 
kelio matymas — bepradingstą. 

Remiantis apklausomis, du 
trečdaliai ES gyventojų yra re
ligingi, ir tik 5.6 proc. yra 
„griežtų" ateistų, neigiančių 
bet kokios dievybės buvimą. 
Tačiau politikai, kurie naudo
jasi ES institucijomis ar nacio
nalinių valstybių institucijomis 
kaip „įrankiais", jei spręstume 
pagal jų veiklą ir priimamus 
sprendimus, iš esmės nėra 
religingi. Turiu mintyje Belgijos 
ir Olandijos legalizuotas vienos 
lyties asmenų santuokas, jokių 
įtvirtintų bendrųjų moralės 
principų nevaržomą bioge-
netikos plėtrą, tuo pat metu kuo 
garsiausiai kalbant apie mok
slininko laisvę. Tas pat ir su 
įteisinama eutanazija (neskaus
mingas neišgydomo ligonio 
numarinimas), nors pagrindi
nis medicinos uždavinys — 
sumažinti ar panaikinti ligonio 
kančias, o ne numarinti žmogų. 

Taigi, politikų priimamų 

sprendimų turinys sparčiai tols
ta nuo Europos Sąjungos 
žmonių tikėjimo, religinių ben
druomenių. Taip vadinami libe
ralūs, tolerantiškumo ar dialogo 
pagrindu priimami sprendimai 
dažnai reiškia daugumos igno
ravimą ar net diskriminaciją. 
Ne taip seniai turtingiausioje 
Vokietijos Bavarijos žemėje 
teismas įpareigojo mokyklą nu
imti jau kelis šimtmečius ant 
sienos klasėje kabantį kryžių, 
nes vienas iš netikinčių moki
nių kreipėsi į teismą, kad tai, 
neva, žeidžia jo įsitikinimus. 

Dar daugiau — pradedama 
įtariai žiūrėti į pačią moralės 
idėją. Geriausiu atveju, moralės 
principai, sprendimai suvokia
mi kaip „laisvą" gyvenimą 
varžantys apribojimai, blogiau
siu — griežto ir žiauraus po
žiūrio į „laisves" nusiteikimo 
liudijimas. Sutikime, kad šian
dienos politikai jaučiasi nepato
giai, „nemadingai", jei jiems 
prireikia viešai komentuoti ar 
priimti moralinius sprendimus. 
Iš dalies ir todėl, kad nėra patys 
įsitikinę dėl pačių sprendimų, 
principų teisingumo. Juoba, kad 
dabar madinga naudoti tokias 
frazes, kaip „nebūkime kate
goriški, gyvenimas yra žymiai 
sudėtingesnis" ir t.t. 

Demoralizavę politiką — 
atriboję ją nuo bet kokių mo
ralinių kriterijų ir reikalavimų, 
šiandien mes stebime to „mo
ralinio neutralumo" politikos 
pasekmes dienraščių pusla
piuose. 

Kas anksčiau buvo laikoma 
nukrypusiu elgesiu, dabar jau 
tokiu manoma nebesant; kas 
anksčiau atrodė nenormalu, 

dabar t ampa norma. Anksčiau 
nukr> pusiu vadintas elgesys 
dabar toleruojamas ir netgi 
sankcionuojamas. Skyrybos ir 
vaikų gimimas ne santuokoje, 
kitados pranašavę šeimos žlu
gimą, dabar vertinami daug 
atlaidžiau ir jokia šiandieninė 
Veronika dėl to nesižudo, grei
čiau jau nužudo kūdikėlį arba, 
geriausiu atveju, jį „pameta" 
sąvartyne ar daugiabučio laip
tinėje... Paskutinis pavyzdys — 
LR Seimas socialdemokratų 
balsais p r i ta rė Partnerystės 
įstatymo projektui, įteisinan
čiam gyvenimą nesusituokus. 
Kun. Vaclovas Aliulis (LR 
Seime šiam projektui priešinosi 
tik Tėvynės sąjungos frakcija; 
apibūdino šį projektą kaip an
tikonstitucinį, cituodamas Kons
titucijos 38 straipsnį: „Šeima 
yra visuomenės ir valstybės 
pagrindas. Valstybė saugo ir 
globoja šeimą, tėvystę ir 
vaikystę". 

Individo beviltiškumo ir 
vienišumo jausmas — vertybių 
sistemos nebuvimo šiandienos 
visuomenėse pasekmė. To iš
raiška — savižudybės, atskiru
mas... 

Tai kelia pavojų krikščioniš
kosioms vertybėms, tradicijoms, 
laisvėms. Štai kodėl reikia 
religingų politikų. Ypač dabar, 
kai krikščionybė prarado savo 
misionierišką galią. Galime 
konstatuoti, kad šiandien Eu
ropoje plačiąja prasme nėra 
bažnytinio auklėjimo, išsilavini
mo, bažnytinio žodyno žinoji
mo. Vargiai kuris iš dabartinio 
Lietuvos Seimo narių ar vadi
namojo „Stiliaus" žurnalo elito 
galėtų t rumpai ir aiškiai iš

dėstyti Švenčiausios Trejybės 
esmę. Politikai turi pradėti 
studijuoti teologiją, nes mes ne
žinome nieko arba žinome labai 
mažai apie savo religiją. Kviečiu 
pradėti studijuoti krikščioniš
kąją teologiją nebūtinai tam, 
kad tamptume religingi, o tam, 
kad pažintume ir įsisąmonin
tume europinės civilizacijos 
pagrindus ir tuo grįstume, arba 
nors bandytume grįsti, savo 
kasdieninius sprendimus. 

Kas šiandien Europoje sau
go žmogaus asmenybę, jos oru
mą? Tai bando daryti tik baž
nyčia, religija, kurią galima 
apibūdinti kaip paskutinį tra
dicinių žmogiškųjų verybių bas
tioną. 

Nebūdamas filosofas ar 
teologas, esu įsitikinęs, kad 
atkuriant Europos dvasines ver
tybes, reikalingas ne tik visų 
joje esančių religijų, bet ir poli
tikų, pripažįstančių krikščioniš
kąsias vertybes, bendras dar
bas. Ir pradėti reikia nuo mo
kyklų. Švietimo sistema veiks, 
kai bus pagrįsta bendromis 
dvasinėmis vertybėmis. Vai
kams, paaugliams, reikalingas 
religinis auklėjimas. Tik gavęs 
žinių jis galės nuspręsti, ar 
reikalingas jam tikėjimas ar ne. 

Krikščionybės vertybių atsi
sakymas gal ir nekeltų pavo
jaus , jei vietoj jų būtų kas nors 
siūloma. Deja, kol kas siūloma 
tik vienos lyties santuoka, žmo
gaus klonavimas (antrininkų 
genetiniu būdu kūrimas) ir sa
vanoriško pasi traukimo iš 
gyvenimo galimybe bei didelė 
vienatvė elektroninėje erdvėje... 

Ar to mums užtenka? 

EUROPOS PARLAMENTAS — 

PAVARDĖS, FAKTAI, SKAIČIAI 

Atkel ta i š 3 psl. 

J . M. B a r r o s patvi r t in tas 
E u r o p o s komisijos 
p i r m i n i n k u 

Europarlamento nariai pa
tvirtino portugalą Jose Manuel 
Barros Europos komisijos pre
zidentu, už balsavo 413 narių. 
„Kurdami europinį bendradar
biavimą, mes turime pasitikti 
didžiausius iššūkius, kuriuos 
kelia anaiptol ne Europoskep-
ticizmas, bet daugumos žmonių 
Euroapatija, mes turime iš
klausyti tuos, kurie balsavo 
Europarlamento rinkimuose, 
bet mes taip pat turime girdėti 
tylėjimą tų, kurie visai nebal
savo", teigė Komisijos pirmi
ninkas. 

Naujoji Komisija pradės 
dirbti lapkričio 1 d. Iki to laiko 
Barros pasirinks Eurokomisa-
rus, kuriuos dar turės patvirtin
ti Europarlamentas. 

Tarp pagrindinių įvardytų 
iššūkių, kuriuos turės sutikti 
Komisija, minimas Konstitu
cinės sutarties" patvirtinimas, 
globalizacija, Kiot protokolas, 
Europos senėjimas, terorizmas, 
skurdo likvidavimas ir tolimes
nė laisvės, saugumo ir teisingu
mo erdvės plėtra. 

B iudže tas 
Savo tikslų įgyvendinimui 

Europos Sąjunga 2004 metams 
turi 109 milijardų eurų biu
džetą. 

Bendrijos finansų sistema 
remiasi vidutinio laikotarpio 
išlaidų programavimu, kuris yra 
patvirtinamas bendru Europos 
parlamento. Sąjungos tarybos ir 

Europos komisijos tarpusavio 
susitarimu. Dabar galiojantis 
1999 gegužės 6 dienos susitari
mas apima 2000 — 2006 m. 
laikotarpį ir apibrėžia šias ben
drijos išlaidas: žemės ūkio, 
sanglaudos politikos, ES vidaus 
politikos, išorinės politikos ir 
pasirengimo išplėtimui, admi
nistracinių išlaidų. 

Tokiu pat programavimu 
remiasi ir kasmetis būsimųjų 
metų biudžetas, sudaromas 
einamųjų metų pabaigoje ir taip 
pat tvirtinimas minėtų trijų 
valdžių. Biudžetas nustato 
išlaidų dydį kiekvienai Europos 
Sąjungos vykdomos politikos 
sričiai. Visas Sąjungos biudže
tas sudaromas iš šalių — narių 
resursų, neviršijant 1.27 proc. 
sumos nuo visos Sąjungos BVP. 
2003 m. biudžeto suma sudaro 
1.02 proc. Sąjungos BVP, taigi 
yra gerokai žemesnė nei nus
tatytos lubos. 

Europos komisija patvirtino 
detalų siūlymų paketą būsima
jam 2007 — 2013 metų biudže
tui. Nepaisant, kad 30 proc. 
padidėjo ES gyventojų skaičius, 
taip pat Europos tarybos nus
tatyti nauji tikslai, išlaidų lubos 
greičiausiai išliks tos pačios. 
Griežtai ir rūpestingai sudarius 
programas, yra galimybė išlai
kyti BVP 1.14 proc. išlaidų lygį, 
net padidėjus šalių — narių 
skaičiui iki 27. 

Europos Sąjungos ministrų 
tarybos ir Europos parlamentas 
jau pradėjo nagrinėti būsimąjį 
2007 — 2013 m. laikotarpio 
biudžetą. Iki 2007 metų jis 
turės būti patvirtintas. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus
tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuve spausdina lietu
viškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, 

plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adresais, 
paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų 

adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 

spaustuvė negatetų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duetas 
„Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. „Draugas" turi 
atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir 

daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką 

mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizaci
jas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

Bažnyčia ir pasipriešinimas 
okupacijai 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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Ši nuostata plaukia iš oku
panto valdžios neteisėtumo 
pavergtame krašte . Tačiau 
„draudimas bendradarbiauti su 
okupacine administracija netai
komas, kai tokio bendradar
biavimo reikia gelbstint oku
puotos teritorijos gyventojų 
sveikatą ar gyvybę, patenki
nant būtiniausius jų gyvybinius 
poreikius, suteikiant pagalbą 
sužeistiesiems ir ligoniams, 
priešo paimtiems karo belais
viams a r įkalintiems asme
nims". Tai Vakarų demokratijos 
ir t a rp tau t inės karo teisės 

norma. 
Įžvalgus politikas buvo 

Tauro apygardos įkūrėjas kun. 
Antanas Ylius. Jis kovojo su 
okupantu tiesos žodžiu, krikš
čioniška morale ir, kas mano 
galva ypač svarbu, kurdamas 
ginkluoto pasipriešinimo orga
nizacinę struktūrą bei prie
laidas karo teisei rastis. Toji 
teisė tik po 55 metų galėjo būti 
įvilkta į Antrosios Respublikos 
juridinio akto formą. Teisės ak
tualumas mūsų dienomis anaiptol 
nemažėja. Buvome paribio vals
tybė, esame ir tikriausiai dar 
ilgai būsime Rytuose demo
kratija dar nenakvojo. . 
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JAU TRADICINIAIS TAPĘ „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacijos 
ruošiami „Derliaus pietūs" bus 
rugsėjo 26 d., 12:30 v.p.p., PLC 
didžiojoje salėje. J a u dabar 
galite sudaryti šeimų ir draugų 
stalus skambinant Nijolei Gri
galiūnienei, tel. 708-974-1262. 
Šiuo paremsite beglobius Lie
tuvos vaikus. 

RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENĮ, 
Lietuvos vyčiai kviečia Šv. 
Kazimiero bažnyčios parapi
jiečius ir draugus į šv. Mišias ir 
gegužinę, VFW 1563, 6880 
Hendricks, Merrillville, IN, 1 
v.p.p. Bus naminio mais to , 
įskaitant kugelį - kaina 12 dol. 
Gros Bronius Mūras. Norintieji 
dalyvauti prašomi skambinti ir 
užsisakyti maisto bilietėlius iki 
rugsėjo 14 d. pas Joanną Ru
dzevičius, tel. 219-884-2220, ar
ba Mildred Jagiella, tel. 219-
996-6516. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. Ne
kal tai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas 
tėvas Antanas Grabnickas, 
OFM. Dienos programa: 10 v.r. 

- registracija, klausomos iš
pažintys. 11 v.r. — šv. Mišios ir 
homilija. 12 vai. - pietūs. 1:30 
v.p.p. - konferencija, procesija 
su rožančiaus malda vienuolyno 
sodyboje, palaiminimas švč. 
sakramentu. Apie dalyvavimą 
pranešti iki rugsėjo 6 d. tele
fonu 860-925-7955. Visi kvie
čiami. 

KVIEČIAME VISUS SMAGIAI 
praleisti sekmadienio popietę 
Ateitininkų namų ąžuolyne. 
Galėsite pasigardžiuoti vietoje 
kepamais šašlykais, nuotai
kingai pasišokti grojant Antano 
Andriekaus vadovaujamai gru
pei, taip pat išbandyti savo 
laimę loterijoje bei atsigaivinti 
puikiais gėrimais. Gegužinė 
įvyks rugpjūčio 15 d., sekma
dienį, adresu: 12690 S. Archer 
Ave. Dėl informacijos skambinti 
tel. 773-523-7205. Organizuoja 
gen. T. Daukanto Jūros Šaulių 
kuopa. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI mo
kyklai naujiems mokslo me
tams reikalingi mokytojai. Besi
domintys skambinkite mokyk
los direktorei Jūratei Dovilienei 
tel. 630-832-6331. 

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 15 D. ŽOLINĖ 
— Švč. Mergelės Marijos [žengimo į Dangų 

— vaikų ir žolynų šventė. 

Kviečiame atsivesti vaikus ir 
atsinešti žolynus, kurie bus 

palaiminti ir pašventinti . Po 
10:30 vai. r. Mišių, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje 
„Kavutes" metu turėsime gali
mybę pažiūrėti naują doku
mentinį filmą „Kelias į Šiluvą", 
apie Šiluvos Dievo Motinos su 
Kūdikiu, garsaus stebuklais pa
veikslo istoriją. Kino autorius 
Dalius Ramanauskas, katalikų 
televizija. 

Šiluva jau nuo XVI a. pra
džios garsėjo visą savaitę trun
kančiais Švč. M. Marijos Gimi
mo (rugsėjo 8 d.) atlaidais. XVI 
a. viduryje Šiluvos apylinkėse 
įsigalėjus kalvinizmui katalikų 
bažnyčia buvo sugriauta, o Švč. 
M. Marijos kultas apmirė. 

1608 m. Šiluvoje, kiek žino
ma, anksčiausiai Europoje apsi
reiškė Švč. M. Marija, be to, čia 
Ji pirmą ir bene vienintelį kartą 
krikščionybės istorijoje pasirodė 
bei kalbėjosi su kitos tikybos 
žmogumi - kalvinu. Po apsi

reiškimo Šiluvoje atgimė katali
kų tikėjimas ir dar labiau išau
go pagarbos Dievo Motinai kultas. 

Nuo XVII a. pradžios Šilu
voje gerbiamas stebuklais pa
garsėjęs Dievo Motinos su Kūdi
kiu paveikslas. 1786 m. popie
žiui Pijui VI leidus stebuklinga
sis Švč. M. Marijos paveikslas 
buvo vainikuotas. 

Sovietmečiu valdžia visoke
riopai trukdė tikintiesiems da
lyvauti atlaiduose, persekioda
vo juos, tačiau tai nesustabdy
davo gausių maldininkų. 

1991 m. rugsėjo 8 d kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
Šiluvoje paaukojo Lietuvą Švč. 
M Marijai. 

1993 m. rugsėjo 7 d Šiluvą ap
lankė popiežius Jonas Paulius 
II ir meldėsi už Lietuvos šeimas. 

Rugsėjo pradžioje ilgiau nei 
savaitę trunkantys Šilinės at
laidai yra vienas svarbiausių 
šiandienių Lietuvos religinio 
gyvenimo įvykių. 

VIENĄ ARCHYVO DEZĘ ATIDARIUS... 
Vaclovo Kasakaičio archyvas Lituanistikos tyr imo ir studijų centre (LTSC) 

Ž
mogaus, kaip ir bet kokio 
reiškinio, istorija turi 
pradžią ir pabaigą. Gimė 

ir mirė, prasidėjo — baigėsi. 
Visa kita yra detalės, palyginus 
su šiais dviem atskaitos taškais, 
tačiau mums, žmonėms, ko gero 
svarbiausias dalykas ir yra tos 
detalės, iš kurių kaip mozaika 
susideda mūsų gyvenimas. 

Šį kar tą t a i ne proginis 
rašinys — nesukako apvali 
metų suma nei nuo šio žmogaus 
gimimo, nei nuo mirties, tiesiog 
parūpo sužinoti, ką slepia viena 
archyvo dėžė, esanti Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre 
(LTSC) Pasaulio lietuvių archy
ve, ant kurios užrašyta „Vaclo
vas Kasakaitis". Pradėjus versti 
lapą po lapo padėtis aiškėja. V. 
Kasakaitis gimė 1898 m. balan
džio 5 d. Subačiškių kaime, 
Marijampolės apskrityje. Jis, 
matyt, domėjosi pedagogika, 
auklėjimu, kad 1907—1915 m. 
mokėsi aukštesniosiose mokyk
lose Seinuose, Veiveriuose, bei 
Vilniuje — tą liudija ir 1915 m. 
V. Kasakaičiui — Veiverių 
mokytojų seminarijos III kurso 
studentui — išduotų pažymų 
originalai — kad jis išleidžia
mas atostogų, kad yra evakuoja
mas. Be to, archyve yra ir 1915 
m. išduotas liudijimas, kad V. 
Kasakaitis mokėsi pagreitintuo
se „Ryto" draugijos pedagogikos 
kursuose. 1918—1923 m. moky
tojavo Marijampolės gimnazijo
je, mokytojų kursuose bei semi
narijoje, 1923—1924 m. 
komercinėje mokykloje. 

1923 m. rugsėjo 15 d. Vac
lovas Kasakaitis susituokė su 
Marija Pliadaite Alksnėnų 
parapijoje — LTSC archyve sau
goma vedybų liudijimo kopija. 

1922—1926 m. buvo Seimo 
narys ir kar tu studijavo Lie
tuvos universiteto Humanita
rinių mokslų fakultete. 1926 m. 
rugpjūčio 22 d. Lietuvos Res
publikos Švietimo ministerijos 
raštu Nr. 341, kurio originalas 
labai gražiai išsilaikęs LTSC 
archyve, V. Kasakaitis paskir
tas Kauno pradžios mokyklos 
Nr. 39 mokytoju. 

1927 m. V. Kasakaitis — ra
dijo tarybos pirmininkas. 
1927—1940 m. dirbo Švietimo 

Skelbimai 
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ministerijoje referentu bei val
stybės egzaminų tikrinimo ko
misijos sekretoriumi, 1933— 
1935 m. Valstybės teatro direk
toriumi, 1935—1936 m. Švieti
mo ministerijos švietimo tary
bos sekretoriumi. Ir visą šią 
biografiją dokumentuoja gausy
bė raštų, paskyrimų, pažymų ir 
kitokių dokumentų. Pasirodo, 
ne tik dabartinėje, bet ir ikikari
nėje Lietuvoje norint ką nors 
daryti reikėjo surinkti gausybes 
pažymų, kurios vėliau atgulė į 
archyvo dėžę. Beje, įvairiausių 
dokumentų V. Kasakaičio ar
chyve yra arti 300. 

Atrodytų V. Kasakaitis — ,<5 
mokslo žmogus, inteli
gentas, tačiau, 
matyt, kaip 
ir kiekvie- -

":::>;:':> 
nam to meto 
lietuviui, ne
buvo svetimas 
ir kaimo gyveni
mas. V. Kasakai
tis buvo ne t i k l l 
teorinis kaimo mylė 
tojas, bet ir geras bei :„ 
rūpestingas ūkinin- &r 
kas. Yra išlikę tų metų -
dienoraščio užrašai, kuri
uose prisimenama ūkinin
kavimo, ūkio administravi
mo akimirkcs: „Atvykau į ūkį"' 
1943.VI.19 d. Radau iškeptą 
duoną. Retinami cukriniai 
runkeliai; liko maža ret int i . 
Palikau 2 pustykles (budės) 
suomiškas dalgiams galąsti. 
Nuvežiau į ūkį 2 dalgius. Juos 
perdaviau Šiškui. Nupjauta 
dalis žalienų ir dobilai. Žalienos 
nupjautos prie namų". Šie 
užrašai jau iš Antojo pasaulinio 
karo laikotarpio, kuris ir į 
Kasakaičių gyvenimą, kaip ir į 
daugelio, įnešė daug nerimo ir 
sumaišties. 

Karo neramumai ir sovietų 
grėsmė lėmė pasirinkimą pasi
traukti. 1944 m. V. Kasakaitis 
pasitraukė į Vokietiją. Vėl 
skaitau dienoraščio užrašus: 
„1944.VII.31 d. pirmadienis, ar
ti mūsų prie geležinkelio pa
sirodė bolševikų dalinys. Apie 
geležinkelį prasidėjo šaudymai. 
Susikrovėme į vežimą daiktus ir 
su pora arklių išbėgome nuo 
karo. Kartu vyko Jurgis Kairys 

su ponia ir Bronius Kasakai t is 
su žmona. I švykome 10 vai. 
Vykstant, apie Kulboką mus ap
šaudė art i leri ja. Apšaudymas 
truko iki Didvyžių. Čia pasiju
tome saugiau už vokiečių karių 
linijų". 

V. Kasakait is , ka ip ir dau
gelis gyvenusiųjų D P stovyklose 
turėjo dirbti da rbus , neatitin
kančius jo išsilavinimo ir kvali
fikacijos. Skaitome pat ies V. 
Kasakaičio r a n k a ra
šytas pas t abas : ? 

klajonių po DP stovyklas metu. 
1945—1947 m. jis Augsburgo — 
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„1944.08.06 
d. buvau paimtas 

" v o k i e č i ų žandarmerijos 
darbams į Neu Ka t t enau 

dvarą Rytprūsiuos, vėliau atid
uotas darbams prie kasimų (ap
kasų). Šiuose darbuose išdirbau 
iki 1944.10.10. (...) 1944 m. 
buvau su š e ima pe rke l t a s į 
Brunnberg bei Reut . darbininkų 
lagerį. Čia d i rbau prie kelių 
taisymo ir p a s ūk in inkus . 4 
mėn. prieš a tvyks t an t ameri
kiečiams, nuolat di rbau pas ūki
ninką Muenster bei Brixhlegg. 
(...) 1945.07.27 d. iš Brunnberg 
lagerio a tvykau su še ima į 
Augsburg — Hochfeld DP 
stovyklą". Reikia pasakyti , kad 
šitiems pers ikėl imams reikėjo 
surinkti daugybę pažymų ir lei
dimų iš stovyklos vadovybės. 
Kaip įžvalgus ir a t sa rgus žmo
gus, V. Kasakai t i s išsaugojo di
džiąją dalį j a m ir žmonai iš
duotų dokumentų , kur ie šiuo 
metu yra Li tuanis t ikos tyrimo 
ir studijų centro archyvuose. 

Buvęs ak tyvus Nepriklau
somos Lietuvos me ta i s , V. 
Kasakaitis išliko toks ir savo 

H o c h f e l d o 
: lietuvių stovyklos 

komiteto narys, švietimo 
ir kultūros komisijos pirmi

ninkas . Iš to laikotarpio V. Ka
sakait is išsaugojo ir šiuo metu 
Pasaulio lietuvių archyve yra 
saugoma daugybė dokumentų-
prašymų, liudijimų, pažymė
jimų iš Lietuvos švietimo dar
buotojų. 

Tuo pat metu, 1945—1947 
m., V. Kasakaitis — Augsbur
go—Hochfeldo stovyklose ...so
dininkas, tabako bei cukrinių 
runkelių augintojas, dažytojas, 
m ū r i n i n k a s . Bent j a u t a ip 
te ig iama profesinio testavimo 
liudijimuose, išduotuose 1948 
m. birželio—liepos mėnesiais. 

Po 1949 m., ka i V. 
Kasaka i t i s persikėlė į JAV, 
archyvinė informacija nebėra 
tokia gausi . Galų gale, šio 
straipsnio tikslas ir nėra nu
šviesti visą žmogaus gyvenimo 
istoriją — tik tiek, kiek galima 
spręsti iš archyvo dokumentų. 
Iš išlikusių liudijimų žinoma, 
kad gyveno Clevelande, ten pat 
St . Joseph kolegijoje baigė 
anglų kalbos ir pilietybės kur
sus, dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Taip pat žinoma, kad V. 
Kasakait is turėjo dar Lietuvoje 
gimusią dukterį — Romualdą 
Kasakai ty tę-Čepul ienę , kur i 

ir studijų centras gavo V. Ka
sakaičio archyvą. 

Iš tikrųjų sterjėtina, kaip žmo
gus, išgyvenęs šitiek nelengvų 
persikėlimų, įvairiausių gyveni
mo nepatogumų išlaikė tiek 
įvairių dokumentų ir kartais, 
atrodo, net nereikšmingų smulk
menų — tokių kaip vaistinės 
buteliukų aprašymai, sumokėtų 
draudimo mokesčių kvitai. Tai 
tokie dalykai, kuriuos dauguma 
iš mūsų paprastai išmetame, 
net nepagalvodami, kad po 
penkiasdešimties metų tai gali 
būti kam nors įdomu. Juk iš tik
rųjų dokumentai, archyvai yra 
bene vienas iš stipriausių me
džiaginių žmogaus gyvenimo 
liudijimų, padedantys ne
užmiršti praeities ir talkinantys 
istorikams tiksliau apibūdinti 
vieną ar kitą laikotarpį. 

Je igu tur i te dokumentų, 
nuotraukų ir kitokios medžia
gos ir nenorite, kad ji pradingtų 
be pėdsako, prašome kreiptis į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą ir mes mielai priimsime 
jūsų archyvus saugoti. Mūsų 
adresas 5600 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636, tel. 773-434-
4545, ei. p. 
in fo@l i thuan ianresearch .org 
interneto puslapis 
wwAvJithuanianresearch.org 

K r i s t i n a Lapienytė-
Bare ik ienė 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 90-TAS METŲ POKYLIS 

Visas suvažiavimas įvyks 
Hilton viešbutyje (93 ir 

Cicero). Iš Čikagos dalyvauja 
trys kuopos: 20, 3 ir 15 kuo
pos. Kitos kuopos a tvyks ta 
iš toliau. 

Metai skuba, dienos, tiesiog 
kaip tie paukščiai lėkte lekia. 
Nepajunti, kaip žila senatvė 
pradeda pečius slėgti. Mes 
buvome jaunos gražios, o dabar 
visų veidai pasikeitę ir veid
rodžiai juokiasi iš mūsų. Su
mažėjo ir mūs gretos, kitos jau 
seniai paliko mus. Taigi, kei
čiasi laikai, keičiasi ir mūsų 
gretos. Mes džiaugiamės, kad 
su Dievo pagalba, galime dar 
dirbti, nors kar ta is ir labai 
sunku, bet sukaupiame visas 
jėgas ir dirbame toliau. 

Labai daug darbo įdėta, 
kad mūsų jubiliejinis pokylis 
gerai pavyktų. Daug dirba 
Evelina Oželienė, Marijaną 
Gerčius bei Angelė Leščins
kienė — ji mus išgarsina spau
doje. 

Mūsų pokylis vyks 4-ias 
dienas-rugpjūčio 19-22 d. 

22 d., sekmadienį, šv. 
Mišios 10 vai. ryto Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke. Po šv. Mišių — pietūs 
Mozerio salėje. Tad iki pasi
matymo mielos sesės sąjun-
gietės! 

Nuotraukoje i š k a i r ė s sėdi: S. Višč iuv ienė , E. Ožel ienė, S. Henson ir M. Gerčius; stovi: A. Leščinskienė ir 
Pau lausk ienė . 

Sąjungietės 
Mūsų sesės sąjungietės 
Visad linksmos 
Visad dirba. 
Nepamiršta jos tėvynės. 
Nepamiršta jos našlaičių 
Vargstančių tėvynėj. 
Nepamiršta jos nei vieno, 
Kurie šaukiasi pagalbos. 

O šv. Kalėdos kai ateina 
Dovanų maišelį jos 
atranda. 
Mūsų „Draugą" jos 
aplanko. 

Ir „Margutį" nepamiršta. 
Noriai sveikina Lietuvių 
televiziją. 
Jėzuitų nepamiršta. 

Utenos seseles šelpia. 
Ir Pažaislį jos aplanko, 
Dovanų maišelį siunčia. 
Slenka dienos sparčiai. 
Nuovargis mus aplanko. 
Bet širdyje labai gera, 
Juk mes dirbame 
Dievui, tėvynei ir artimui. 

S t a s ė Viščiuvienė 

mailto:info@lithuanianresearch.org
http://wwAvJithuanianresearch.org

